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WST¢P
Obowiàzkiem organu rentowego jest ustalenie prawa do Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych oraz ich wysokoÊci zgodnie z obowiàzujàcymi uregulowaniami prawnymi. O wysokoÊci Êwiadczeƒ decyduje
m.in. d∏ugoÊç okresów sk∏adkowych i niesk∏adkowych, ale zasadniczà
rol´ pe∏ni podstawa ich wymiaru. Prawid∏owe ustalenie podstawy wymiaru Êwiadczeƒ – zw∏aszcza dla ubezpieczonych b´dàcych pracownikami – to jedno z trudniejszych zadaƒ, rodzàce w praktyce najwi´cej problemów.
Wspomniane trudnoÊci wynikajà m.in. z takich okolicznoÊci, jak:
— wprowadzenie zasady przyjmowania do podstawy wymiaru
Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych oraz kapita∏u poczàtkowego tych
sk∏adników wynagrodzenia, które w okresie zatrudnienia by∏y obj´te
sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne; przy czym przepisy regulujàce
podstaw´ wymiaru sk∏adek w ciàgu minionego 40-lecia by∏y wielokrotnie nowelizowane lub zmieniane,
— masowa likwidacja po 1989 r. podmiotów gospodarczych i koniecznoÊç ustalania przez organ rentowy wyp∏aconych pracownikom wynagrodzeƒ na podstawie êród∏owej dokumentacji p∏acowej, tj. list p∏ac, list zasi∏kowych i zbiorczych kart wynagrodzeƒ, a wi´c potrzeba wykonywania
obowiàzków, które ustawodawca na∏o˝y∏ na zak∏ady pracy.
Z myÊlà o u∏atwieniu pracownikom ZUS: q dokonywania prawid∏owej oceny, które ze sk∏adników wykazanych w dokumentacji p∏acowej podlega∏y osk∏adkowaniu q ustalania prawid∏owej podstawy wymiaru Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych oraz kapita∏u poczàtkowego q powo∏ywania w∏aÊciwego przepisu przy odmowie uwzgl´dnienia
cz´Êci wynagrodzenia ubezpieczonego – opracowano niniejszy informator, który zawiera kompleks materia∏ów dotyczàcych podstawy wymiaru sk∏adek w latach 1959-1998.

Rozdzia∏ I

PODSTAWA WYMIARU KAPITA¸U POCZÑTKOWEGO
ORAZ ÂWIADCZE¡ EMERYTALNO-RENTOWYCH
– OGÓLNE ZASADY USTALANIA PRZYCHODU
r Akty prawne
q ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych (Dz.U. nr 162, poz. 1118 z póên. zm.)
– art. 15-23, 110, 111 i 174,
q rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent
(Dz.U. z 1989 r. nr 11, poz. 63 i z 1990 r. nr 71, poz. 418).

r W myÊl generalnej zasady do ustalenia podstawy wymiaru kapita∏u poczàtkowego lub Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych przyjmuje
si´ sk∏adniki wynagrodzenia w gotówce i w naturze z tytu∏u wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, od których istnia∏ obowiàzek
op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne.
WartoÊç Êwiadczeƒ w naturze uwzgl´dnia si´ ∏àcznie z tà cz´Êcià,
do której pracownik zachowa∏ prawo po przejÊciu na emerytur´
lub rent´.
Przy ustalaniu ∏àcznej kwoty rocznego przychodu sk∏adniki wynagrodzenia dolicza si´:
q do roku, za który je wyp∏acono, albo
q do roku, w którym nastàpi∏a wyp∏ata, je˝eli nie mo˝na ustaliç
okresu, za jaki one przys∏ugujà.
Uwzgl´dniajàc w podstawie wymiaru Êwiadczeƒ np. nagrod´ z zysku
lub tzw. trzynastk´ dolicza si´ jà do roku, za który zosta∏a wyp∏acona,
natomiast premi´ bilansowà czy nagrod´ za szczególne osiàgni´cia zawodowe nauczyciela – do roku, w którym nastàpi∏a wyp∏ata.
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Przy ustalaniu obowiàzku op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne stosuje si´ przepisy obowiàzujàce w okresie, z którego wynagrodzenie jest uwzgl´dniane w podstawie wymiaru. (W dalszej
cz´Êci opracowania jest przedstawiona historia podstawy wymiaru
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne w latach 1959-1998 r., z tego bowiem okresu najcz´Êciej zachowa∏y si´ êród∏owe dokumenty p∏acowe, przedk∏adane do wniosków o emerytury i renty oraz o ustalenie
kapita∏u poczàtkowego jako Êrodki dowodowe dokumentujàce wynagrodzenia).
r W podstawie wymiaru kapita∏u poczàtkowego lub Êwiadczeƒ
emerytalno-rentowych uwzgl´dnia si´ równie˝ inne przychody, wymienione ni˝ej w punktach 1-10.
1. Kwoty przys∏ugujàcych ubezpieczonemu w ramach stosunku
pracy w danym roku kalendarzowym wynagrodzeƒ za czas niezdolnoÊci do pracy, wyp∏aconych na podstawie przepisów Kodeksu pracy,
uk∏adów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, je˝eli
wysokoÊç tego wynagrodzenia jest wy˝sza ni˝ okreÊlona w Kodeksie
pracy, a tak˝e kwoty zasi∏ków: chorobowego, macierzyƒskiego, opiekuƒczego, wyrównawczego, Êwiadczenia rehabilitacyjnego, Êwiadczenia wyrównawczego oraz dodatku wyrównawczego.
Nie podlegajà wi´c wliczeniu do podstawy wymiaru kwoty zasi∏ków chorobowych, Êwiadczeƒ rehabilitacyjnych i zasi∏ków macierzyƒskich wyp∏aconych za okres po ustaniu ubezpieczenia.
Je˝eli na mocy przepisów szczególnych, w okresie niezdolnoÊci do
pracy, pracownikowi przys∏uguje dany sk∏adnik wynagrodzenia (m.in. dodatek sta˝owy) – nie uwzgl´dniony w podstawie wymiaru wyp∏aconego za
ten okres wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy lub zasi∏ku chorobowego, lecz stanowiàcy podstaw´ wymiaru sk∏adek w okresie Êwiadczenia pracy – sk∏adnik ten nale˝y uwzgl´dniç w podstawie wymiaru Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych i kapita∏u poczàtkowego.
2. Kwoty zasi∏ków dla bezrobotnych, szkoleniowych i stypendiów
obj´tych sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne, jak równie˝ kwoty zasi∏ków dla bezrobotnych, zasi∏ków szkoleniowych i stypendiów wyp∏acanych z Funduszu Pracy za czas udokumentowanej niezdolnoÊci
do pracy.
W y j à t e k : Na mocy rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie wysokoÊci i sposobu op∏acania sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne za okresy niepobierania za-
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si∏ku przez bezrobotnych z powodu osiàgania przez ma∏˝onka dochodu przekraczajàcego dwukrotne przeci´tne wynagrodzenie (Dz.U.
nr 138, poz. 737), osoby bezrobotne, nie pobierajàce zasi∏ku z powodu osiàgania przez ma∏˝onka dochodu przekraczajàcego dwukrotne
przeci´tne wynagrodzenie, by∏y obj´te ubezpieczeniem spo∏ecznym
w okresie od 1.11.1994 r. do 31.12.1994 r.
Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏a kwota zasi∏ku, jakà otrzyma∏by bezrobotny, gdyby nie okolicznoÊç podana wy˝ej, pozbawiajàca go
prawa do wyp∏aty zasi∏ku.
Powy˝szy przepis straci∏ swojà moc od 1.01.1995 r., tj. po wejÊciu
w ˝ycie ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz.U. z 1995 r. nr 1, poz. 1).
3. WartoÊç rekompensaty pieni´˝nej, ustalona zgodnie z art. 5
i z pkt. 3 za∏àcznika do ustawy z dnia 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwy˝szania p∏ac w sferze bud˝etowej oraz
utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent (Dz.U.
nr 30, poz. 164 z póên. zm.), tj. za ka˝dy przepracowany w pe∏nym
wymiarze czasu pracy miesiàc
q w okresie od 1.07.1991 r. do 31.12.1991 r. – 46,00 z∏,
q w okresie od 1.01.1992 r. do 28.06.1992 r. – 58,00 z∏.
W przypadku zatrudnienia w niepe∏nym wymiarze czasu pracy,
wymieniona nale˝noÊç ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu. WysokoÊç nale˝noÊci podlega zaokràgleniu w gór´ do pe∏nego z∏otego i pomno˝eniu przez 10 000 (oddenominowanie).
Zwi´kszenie podstawy wymiaru o wartoÊç rekompensat pieni´˝nych
dotyczy zatrudnionych lub pe∏niàcych s∏u˝b´ w okresie od 1.07.1991 r.
do 31.12.1991 r. i w okresie od 1.01.1992 r. do 28.06.1992 r.:
— pracowników paƒstwowych jednostek sfery bud˝etowej,
— ˝o∏nierzy, funkcjonariuszy Policji, S∏u˝by Wi´ziennej, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej i Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej,
— osób zajmujàcych stanowiska s´dziów, prokuratorów oraz kierownicze stanowiska paƒstwowe,
— pracowników oÊwiaty, upowszechniania kultury oraz ochrony zdrowia – zatrudnionych w samorzàdowych jednostkach sfery
bud˝etowej, przej´tych przez gminy przed 28 czerwca 1992 r. jako
zadanie w∏asne lub zlecone, zgodnie z ustawà z dnia 8 marca
1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. nr 13, poz. 74
z póên. zm.).
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4. Honoraria do wysokoÊci obj´tej obowiàzkiem op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, z tym ˝e honoraria wyp∏acone w okresie, kiedy obowiàzek taki nie istnia∏, przyjmuje si´ do wysokoÊci, w jakiej wówczas by∏yby one przyj´te do obliczenia podstawy wymiaru.
Powy˝sze oznacza, ˝e:
a) honoraria wyp∏acone dziennikarzom za prac´ dziennikarskà przez
macierzystà redakcj´, honoraria wyp∏acone pracownikom w∏as-nym za
prace zwiàzane z przygotowaniem, realizacjà i organizacjà programu radiowego i telewizyjnego w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji „Polskie
Radio i Telewizja”, w oÊrodku telewizyjnym albo rozg∏oÊni regionalnej
oraz za prac´ dla terytorialnie w∏aÊciwego oÊrodka telewizyjnego i programu ogólnopolskiego – przyjmuje si´ do obliczenia podstawy wymiaru:
— w pe∏nej wysokoÊci, je˝eli wyp∏acone zosta∏y w okresie przypadajàcym przed dniem 1.01.1985 r.,
— w wysokoÊci nie przekraczajàcej kwoty uzyskanej po pomno˝eniu przez dwanaÊcie trzykrotnej Êredniej p∏acy w gospodarce uspo∏ecznionej, bez uwzgl´dnienia przemys∏u wydobywczego, ustalonej na
podstawie danych statystycznych za rok ubieg∏y w stosunku do roku,
za który honoraria przys∏ugiwa∏y, je˝eli zosta∏y wyp∏acone w okresie
od 1.01.1985 r. do 31.12.1989 r., przez macierzysty zak∏ad pracy, a tak˝e
uzyskane poza jednostkà macierzystà, tj.:
1985 r. – 1 577 188 z∏
1986 r. – 1 683 856 z∏
1987 r. – 1 821 988 z∏
1988 r. – 1 997 272 z∏
1989 r. – 1 819 728 z∏
— w wysokoÊci obj´tej obowiàzkiem op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, jeÊli zosta∏y wyp∏acone w okresie po dniu 31.12.1989 r.,
b) honoraria przys∏ugujàce pracownikom kinematografii za realizacj´ i opracowanie filmów wyp∏acone przez macierzysty zak∏ad pracy,
a tak˝e uzyskane poza jednostkà macierzystà:
— w okresie przypadajàcym mi´dzy 1.01.1972 r. a 31.12.1984 r.
przyjmuje si´ wówczas, gdy kwota rocznego wynagrodzenia ze stosunku pracy jest ni˝sza ni˝ 180 000 z∏ (15 000 z∏ 2 12 miesi´cy). W takim
przypadku do wynagrodzenia za dany rok kalendarzowy nale˝y doliczyç honoraria wyp∏acone w tym roku, z tym ˝e ∏àczna kwota nie mo˝e przekroczyç 180 000 z∏. Honoraria nie podlegajà uwzgl´dnieniu, je˝eli wynagrodzenie ze stosunku pracy za dany rok kalendarzowy jest
wy˝sze ni˝ 180 000 z∏;
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— w okresie od 1.01.1985 r. do 31.12.1989 r. w wysokoÊci nie przekraczajàcej kwoty uzyskanej po pomno˝eniu przez dwanaÊcie trzykrotnej Êredniej p∏acy w gospodarce uspo∏ecznionej, bez uwzgl´dnienia
przemys∏u wydobywczego, ustalonej na podstawie danych statystycznych za rok ubieg∏y w stosunku do roku, za który honoraria przys∏ugiwa∏y, tj.:
1985 r. – 1 577 188 z∏
1986 r. – 1 683 856 z∏
1987 r. – 1 821 988 z∏
1988 r. – 1 997 272 z∏
1989 r. – 1 819 728 z∏
— w wysokoÊci obj´tej obowiàzkiem op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, jeÊli wyp∏acone zosta∏y w okresie przypadajàcym po
dniu 31.12.1989 r.
5. Rekompensaty wyp∏acone pracownikowi obok wynagrodzenia
lub obok zasi∏ków z ubezpieczenia spo∏ecznego, bez wzgl´du na obj´cie ich lub nie sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne.
W okresie od 1.09.1981 r. do 30.06.1987 r. zak∏ady pracy, na mocy
stosownych przepisów, wyp∏aca∏y zatrudnionym pracownikom rekompensaty z tytu∏u podwy˝ki cen m.in. artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, opa∏u,
energii. Do 30.04.1984 r. rekompensaty nie stanowi∏y podstawy wymiaru sk∏adek. Od 1.05.1984 r. podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne stanowi∏a po∏owa sumy wyp∏acanych pracownikom rekompensat w∏àczonych do wynagrodzenia zasadniczego. Od 1.07.1987 r.
ca∏oÊç rekompensat w∏àczono do wynagrodzenia zasadniczego i w ca∏oÊci
wi´c, od tego momentu, zosta∏y obj´te sk∏adkà. Zak∏ady pracy w ró˝nym
czasie przechodzi∏y na nowy system p∏ac.
A. Rekompensata wzrostu kosztów utrzymania
z tytu∏u podwy˝ek cen artyku∏ów ˝ywnoÊciowych
Na mocy uchwa∏y nr 187 Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1981 r.
w sprawie podwy˝szenia cen detalicznych niektórych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych (M.P. nr 22, poz. 200) i wydanego na jej podstawie Zarzàdzenia Ministrów Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych oraz Finansów
z dnia 28 sierpnia 1981 r. w sprawie szczegó∏owych zasad wyp∏acania rekompensaty z tytu∏u podwy˝ek cen detalicznych chleba i przetworów zbo˝owo-màcznych oraz zasad odp∏atnoÊci z tytu∏u korekty
stawek ˝ywnoÊciowych (M.P. nr 22, poz. 201) – zosta∏a wprowadzona
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od 1.09.1981 r. rekompensata wzrostu kosztów utrzymania z tytu∏u
podwy˝ek cen artyku∏ów ˝ywnoÊciowych.
Wymieniona rekompensata przys∏ugiwa∏a mi´dzy innymi:
a) pracownikom zatrudnionym w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej,
b) pracownikom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy
w partiach politycznych, spo∏ecznych i w zwiàzkach zawodowych,
c) twórcom – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Ministra Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrami Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych oraz Finansów,
d) studentom i doktorantom pobierajàcym stypendia,
e) uczniom otrzymujàcym wynagrodzenie (zatrudnionym na podstawie umowy o nauk´ zawodu),
f) osobom korzystajàcym z zasi∏ków wyp∏acanych z funduszy pomocy spo∏ecznej,
g) osobom wykonujàcym prac´ nak∏adczà na rzecz jednostek gospodarki uspo∏ecznionej,
h) osobom zatrudnionym w systemie agencyjno-prowizyjnym i obj´tym z tego tytu∏u ubezpieczeniem spo∏ecznym,
i) osobom wykonujàcym prace o charakterze trwa∏ym na podstawie
umowy zlecenia i obj´tym z tego tytu∏u ubezpieczeniem spo∏ecznym,
j) osobom pobierajàcym zasi∏ek wychowawczy z uspo∏ecznionych
zak∏adów pracy,
k) osobom pozostajàcym czasowo bez pracy, korzystajàcym z zasi∏ków z funduszu aktywizacji zawodowej,
l) osobom utrzymujàcym si´ ze Êwiadczeƒ wyp∏acanych z funduszu
alimentacyjnego,
m) osobom zatrudnionym w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy
i pobierajàcym zasi∏ek chorobowy ze Êrodków ZUS,
n) osobom pobierajàcym emerytury i renty.
Rekompensat´ wyp∏acano w wysokoÊci 160 z∏ miesi´cznie na osob´ (jedynie osoby pobierajàce emerytur´ lub rent´ do 3500 z∏ oraz osoby korzystajàce z zasi∏ków wyp∏acanych z funduszy pomocy spo∏ecznej
otrzymywa∏y rekompensat´ w kwocie 200 z∏ miesi´cznie).
Rekompensata przys∏ugiwa∏a za ka˝dy miesiàc kalendarzowy i by∏a wyp∏acana z góry, w terminach przewidzianych dla wyp∏aty wynagrodzeƒ lub Êwiadczeƒ.
W razie zbiegu uprawnieƒ do rekompensaty z ró˝nych tytu∏ów
przys∏ugiwa∏a tylko jedna rekompensata.
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B. Rekompensata z tytu∏u wprowadzenia
o d 1 . 0 2 . 1 9 8 2 r. n o w y c h c e n d e t a l i c z n y c h p o d s t a w o w y c h
artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, opa∏u i energii
Zosta∏a wprowadzona na mocy uchwa∏y nr 24 Rady Ministrów z dnia
27 stycznia1982 r. w sprawie rekompensat pieni´˝nych z tytu∏u wprowadzenia z dniem 1 lutego 1982 r. nowych cen detalicznych podstawowych
artyku∏ów ˝ywnoÊciowych, opa∏u i energii (M.P. nr 4, poz. 18).
Wymieniona rekompensata przys∏ugiwa∏a mi´dzy innymi:
a) pracownikom zatrudnionym w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy, z wy∏àczeniem pracowników zatrudnionych za granicà,
b) osobom obj´tym ubezpieczeniem spo∏ecznym, wykonujàcym
prac´ nak∏adczà na rzecz gospodarki uspo∏ecznionej,
c) osobom wykonujàcym prac´ na rzecz jednostek gospodarki
uspo∏ecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, obj´tym ubezpieczeniem spo∏ecznym – z wyjàtkiem osób prowadzàcych placówki agencyjne na warunkach zlecenia oraz zak∏ady na zrycza∏towanym rozrachunku, a tak˝e pracowników w nich
zatrudnionych,
d) osobom pobierajàcym po ustaniu stosunku pracy w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy, zasi∏ek macierzyƒski lub chorobowy,
e) osobom korzystajàcym z zasi∏ków wyp∏acanych z funduszu aktywizacji zawodowej,
f) osobom korzystajàcym z urlopu wychowawczego, na które nie
by∏ pobierany zasi∏ek (dodatek) rodzinny,
g) osobom pobierajàcym emerytury i renty (w tym renty chorobowe), a tak˝e osobom pobierajàcym Êwiadczenie pieni´˝ne przewidziane w art. 23 ustawy z dnia 27 paêdziernika 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych Êwiadczeniach dla rolników i ich rodzin (Dz.U.
nr 32, poz. 140),
h) studentom pobierajàcym stypendia, na których nie by∏ pobierany zasi∏ek (dodatek) rodzinny,
i) osobom pobierajàcym stypendia doktoranckie,
j) osobom pobierajàcym stypendia sportowe,
k) osobom zatrudnionym w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy na
podstawie umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego,
l) osobom, które nie ukoƒczy∏y 24 roku ˝ycia, zatrudnionym w rzemieÊlniczych zak∏adach pracy w celu nauki zawodu lub przyuczenia
do wykonywania okreÊlonej pracy,
m) osobom otrzymujàcym sta∏e zasi∏ki z funduszu pomocy spo∏ecznej,
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n) osobom pobierajàcym Êwiadczenia wyp∏acane z funduszu alimentacyjnego,
o) osobom oczekujàcym na przyznanie emerytury lub renty, pobierajàcym w uspo∏ecznionym zak∏adzie pracy zaliczk´ na poczet tych
Êwiadczeƒ.
C . Wy s o k o Ê ç r e k o m p e n s a t
Rekompensata dla pracownika z tytu∏u nowych cen detalicznych
podstawowych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych o b j ´ t y c h p r z y d z i a ∏ e m
k a r t k o w y m wynosi∏a miesi´cznie:
q 1400 z∏ – dla górników zatrudnionych w kopalniach g∏´binowych, pracujàcych pod ziemià, którzy otrzymywali z tego tytu∏u zwi´kszone przydzia∏y kartkowe typu „G”,
q 900 z∏ – dla pracowników, którym przys∏ugiwa∏y zwi´kszone
przydzia∏y kartkowe na mi´so z tytu∏u charakteru wykonywanej pracy
lub stanu zdrowia; rekompensata w tej wysokoÊci przys∏ugiwa∏a równie˝ pracownikom, którzy nie otrzymywali zwi´kszonych przydzia∏ów
kartkowych na mi´so ze wzgl´du na posiadanie gospodarstwa rolnego
o powierzchni przekraczajàcej 0,5 ha,
q 750 z∏ – dla pracowników nie wymienionych wy˝ej.
Miesi´czna wysokoÊç rekompensaty dla pracowników z tytu∏u nowych cen energii, opa∏u oraz artyku∏ów ˝ywnoÊciowych n i e o b j ´ t y c h p r z y d z i a ∏ e m k a r t k o w y m zale˝a∏a od podstawy wymiaru
rekompensaty (tj. wynagrodzenia obliczonego jak za urlop wypoczynkowy, gdyby by∏ wykorzystany w styczniu 1982 r., z pewnymi modyfikacjami wynikajàcymi z § 7 wymienionej wy˝ej uchwa∏y).
Podstawa wymiaru rekompensaty
(miesi´cznie)
do 1114 500 z∏
4 501 – 16 000 z∏
6 001 – 19 000 z∏
9 001 – 13 000 z∏
powy˝ej 1113 000 z∏

WysokoÊç rekompensaty
(miesi´cznie)
700 z∏
600 z∏
500 z∏
300 z∏
rekompensata nie przys∏ugiwa∏a

Osoby wymienione na s. 14-15 w punktach e, h, i, k, l, n otrzymywa∏y rekompensat´ w kwocie 1000 z∏ miesi´cznie, a tak˝e dodatkowe
rekompensaty w kwocie 150 z∏ miesi´cznie, jeÊli przys∏ugiwa∏y im
zwi´kszone przydzia∏y kartkowe na mi´so z tytu∏u stanu zdrowia.
Emeryci i renciÊci oraz osoby uzyskujàce zasi∏ki z funduszu pomocy spo∏ecznej otrzymywali rekompensat´ wed∏ug innych stawek, okreÊlonych w odr´bnym przepisie.
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Rekompensata przys∏ugiwa∏a za ka˝dy miesiàc kalendarzowy
w sta∏ej wysokoÊci.
WysokoÊç rekompensaty by∏a ustalana ponownie dla:
q pracowników – w razie indywidualnej zmiany wymiaru czasu
pracy lub zmiany zak∏adu pracy,
q osób wykonujàcych prac´ nak∏adczà oraz osób zatrudnionych
w systemie agencyjno-prowizyjnym – w razie zmiany zak∏adu pracy,
q emerytów i rencistów – w razie nabycia prawa do drugiego lub
dalszego Êwiadczenia emerytalno-rentowego (równie˝ z instytucji zagranicznej), wyp∏acanego ∏àcznie z ju˝ pobieranym Êwiadczeniem.
W przypadku zmiany zak∏adu pracy pracownik mia∏ wyp∏acanà rekompensat´ zaliczkowo przez trzy miesiàce, w wysokoÊci 1000 z∏ miesi´cznie; po tym okresie wysokoÊç rekompensaty ustalana by∏a na podstawie Êredniego wynagrodzenia z tych trzech miesi´cy i odpowiednio
wyrównywana.
Rekompensata by∏a wyp∏acana z góry, w terminach przewidzianych dla wyp∏aty wynagrodzeƒ lub Êwiadczeƒ.
W razie zbiegu prawa do rekompensaty z ró˝nych tytu∏ów przys∏ugiwa∏a tylko jedna rekompensata.
6. RównowartoÊç dodatku dewizowego wyp∏aconego do dnia
31.12.1990 r. obok wynagrodzenia – na podstawie uchwa∏y nr 60
Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1972 r. w sprawie ujednolicenia
wysokoÊci i zasad stosowania dodatku dewizowego dla cz∏onków
za∏óg polskich morskich statków handlowych w ˝egludze mi´dzynarodowej i statków rybo∏ówstwa morskiego, zmienionej uchwa∏à
nr 107 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r. – w wysokoÊci okreÊlonej w tej uchwale, przeliczonej wed∏ug kursu walut obowiàzujàcego w dniu wyp∏aty tego dodatku. Ustalenie równowartoÊci dodatku dewizowego w z∏otych polskich nale˝y do obowiàzku zak∏adu
pracy (armatora) i nast´puje wed∏ug kursu specjalnego dolara USA
(„kupno”).
WartoÊç otrzymywanego dodatku dewizowego wlicza si´ do
podstawy wymiaru Êwiadczeƒ cz∏onkom za∏óg zatrudnionym na
stanowiskach oficerskich i nieoficerskich na polskich morskich
statkach handlowych, eksploatowanych przez przedsi´biorstwa
˝eglugi mi´dzynarodowej (PLO, P˚M, PRO, P˚B) i na statkach rybo∏ówstwa morskiego, eksploatowanych przez przedsi´biorstwa
po∏owów dalekomorskich i us∏ug rybackich („Odra”, „Gryf ”, „Dalmor”, „Transocean”).
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Minister Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej zosta∏ upowa˝niony do odpowiedniego dostosowania postanowieƒ ww. uchwa∏
Rady Ministrów do cz∏onków za∏óg innych ni˝ wy˝ej wymienione.
Dzienny dodatek dewizowy ustalany jest w dolarach USA, a jego wysokoÊç uzale˝niona jest od zajmowanego stanowiska (pi´ç
grup) oraz strefy p∏ywania (cztery strefy) i wynosi od 0,85 do
3,25 dolara USA.
RównowartoÊç dodatku dewizowego wyp∏aconego po dniu
31.12.1990 r. uwzgl´dnia si´ w podstawie wymiaru Êwiadczeƒ w wysokoÊci przyj´tej do obliczenia podstawy wymiaru sk∏adek.
7. Dodatek czarterowy.
W piÊmie z dnia 17.02.1989 r., znak: U.513-77/88, zosta∏o zawarte
stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie uwzgl´dniania w podstawie wymiaru Êwiadczeƒ dodatku czarterowego. Na
podstawie decyzji Urz´du Gospodarki Morskiej z dnia 30.07.1982 r.,
nr SP-VI/2-1031/8/82, cz∏onkom za∏óg zatrudnionym na statkach marynarki handlowej, wydzier˝awionych obcemu armatorowi, wyp∏acany jest dodatek czarterowy o ile przebywajà na takim statku co najmniej przez okres 6 miesi´cy i statek nie zawija co najmniej 6 miesi´cy do portów krajowych.
Wymieniony dodatek jest p∏acony w dewizach i stanowi uzupe∏nienie dodatku dewizowego, wyp∏acanego na podstawie przepisów
uchwa∏y nr 60 Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1972 r. w sprawie ujednolicenia wysokoÊci i zasad stosowania dodatku dewizowego dla cz∏onków za∏óg polskich morskich statków handlowych w ˝egludze mi´dzynarodowej i statków rybo∏ówstwa morskiego (ze zmianami wprowadzonymi uchwa∏à nr 107 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1976 r.).
Dodatek czarterowy podlega wliczeniu do podstawy wymiaru Êwiadczeƒ wed∏ug zasad stosowanych w przypadku dodatku dewizowego.
8. Uposa˝enia z tytu∏u s∏u˝by.
Uposa˝enia z tytu∏u s∏u˝by:
— w Wojsku Polskim (s∏u˝ba zawodowa),
— w Policji (Milicji Obywatelskiej),
— w Urz´dzie Ochrony Paƒstwa (w organach bezpieczeƒstwa publicznego),
— w Stra˝y Granicznej,
— w S∏u˝bie Wi´ziennej,
— w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

18

Podstawa wymiaru Êwiadczeƒ

9. Przychód stanowiàcy podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne w Polsce z innych tytu∏ów obowiàzkowych bàdê dobrowolnych ubezpieczeƒ.
10. Wynagrodzenia wyp∏acane pracownikom Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z tytu∏u pracy wykonywanej na podstawie umowy
zlecenia za czynnoÊci zwiàzane z akcjami zarzàdzanymi przez Zak∏ad
– równie˝ nale˝ne z tytu∏u umów zawartych przed 22.02.1995 r.

Rozdzia∏ II

ZASADY USTALANIA PODSTAWY
WYMIARU ÂWIADCZE¡ W PRZYPADKU
ZATRUDNIENIA OBYWATELI POLSKICH
ZA GRANICÑ
1. Praca w organizacjach mi´dzynarodowych, zagranicznych
instytucjach i w zak∏adach, do których obywatele polscy
zostali skierowani w ramach wspó∏pracy mi´dzynarodowej,
lub w których byli zatrudnieni za zgodà w∏aÊciwych
w∏adz polskich
r Za okresy zatrudnienia za granicà przypadajàce do 31.12.1990 r.
do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje si´ tzw. wynagrodzenie zast´pcze, tj. wynagrodzenie przys∏ugujàce pracownikowi zatrudnionemu w kraju w takim samym lub podobnym charakterze, w jakim pracownik by∏ zatrudniony przed wyjazdem za granic´.
WysokoÊç wynagrodzenia potwierdza zak∏ad pracy, który zatrudnia∏ pracownika w kraju, przed jego wyjazdem do pracy za granic´.
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej podj´∏o decyzj´, i˝ na wniosek osoby zainteresowanej, do ustalenia podstawy wymiaru Êwiadczeƒ
mo˝na przyjàç wynagrodzenie zast´pcze, ustalone w oparciu o zarobki pracownika o analogicznych kwalifikacjach i zatrudnionego w tym
samym lub podobnym charakterze, w jakim ostatnio by∏a zatrudniona
za granicà osoba zainteresowana (o rozstrzygni´ciu tym oddzia∏y ZUS
zosta∏y poinformowane przez Departament Emerytur i Rent Centrali
ZUS pismem z dnia 8.02.1995 r., znak: SE 11-7207-38/94).
Wynagrodzenie zast´pcze ustala si´ wed∏ug wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik wykonywa∏ prac´ za granicà. Zasada ta znalaz∏a potwierdzenie w uchwale Sàdu Najwy˝szego z dnia 19 maja 1992 r., sygn. akt II
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UZP 8/92, w myÊl której: „Wynagrodzenie przyj´te za podstaw´ wymiaru
emerytury zgodnie z § 10 pkt. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (tekst jedn.: Dz.U. z 1989 r. nr 11, poz. 63 ze zm.)
w brzmieniu nadanym rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 5 paêdziernika 1990 r. zmieniajàcym niektóre przepisy w sprawie ustalenia podstawy
wymiaru emerytur i rent (Dz.U. nr 71, poz. 418), ustala si´ wed∏ug wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik by∏ zatrudniony za granicà”.

r Za okresy zatrudnienia za granicà przypadajàce od 1.01.1991 r.
do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje si´ kwoty, od których za te
okresy op∏acono sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne w Polsce.
WysokoÊç wynagrodzenia stanowiàcego podstaw´ wymiaru sk∏adek potwierdza zak∏ad pracy kierujàcy pracownika do pracy za granicà, który uiszcza∏ sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne w kraju.
2. Praca w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych
i urz´dach konsularnych
r Za ka˝dy miesiàc wymienionego zatrudnienia przypadajàcy do
31.12.1990 r. do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje si´ kwoty rycza∏towe.
Kwoty rycza∏towe ustala si´ w zale˝noÊci od grupy zaszeregowania
pracownika ze wzgl´du na zajmowane stanowisko w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i urz´dach konsularnych, w stosunku do
przys∏ugujàcego w tym czasie wynagrodzenia na stanowisku dyrektora
generalnego w ministerstwach i urz´dach centralnych, obejmujàcego
wynagrodzenie zasadnicze, dodatek funkcyjny oraz dodatek za wieloletnià prac´ w urz´dach paƒstwowych w wymiarze przys∏ugujàcym po
20 latach pracy, przy zastosowaniu nast´pujàcej skali procentowej:
Grupa
zaszeregowania

Procent
wynagrodzenia
dyrektora
generalnego

I
II
III
IV
V

100
85
75
70
60

Grupa
zaszeregowania

Procent
wynagrodzenia
dyrektora
generalnego

VI
VII
VIII
IX

55
50
45
40
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Wykaz kwot wynagrodzenia przys∏ugujàcego na stanowisku dyrektora generalnego w ministerstwach i urz´dach centralnych zosta∏ opublikowany w 1991 r. w Dzienniku Urz´dowym ZUS, w formie komunikatu
Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. TreÊç tego komunikatu
przytaczamy ni˝ej.

*
KOMUNIKAT
Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
z dnia 15 lutego 1991 r.
w sprawie wykazu kwot wynagrodzenia dyrektora generalnego
w ministerstwach i urz´dach centralnych w latach 1978-1990
(Dz. Urz. ZUS z 1991 r. nr 1, poz. 3)
Podaje si´ do wykorzystania, przy ustalaniu kwot rycza∏towych
przyjmowanych do obliczania podstawy wymiaru emerytur i rent dla
pracowników skierowanych do pracy za granic´ w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych i urz´dach konsularnych, wykaz kwot
wynagrodzenia dyrektora generalnego w ministerstwach i urz´dach
centralnych w latach 1978-1990.
Rok
1978
1979
1980
Od 1.01.1981
Od 1.09.1981
1982
1983
Od 1.01.1984
Od 1.07.1984
1985
Od 1.01.1986
Od 1.10.1986
1987
Od 1.01.1988
Od 1.07.1988

do 31.08.1981
do 31.12.1981

do 30.06.1984
do 31.12.1984
do 30.09.1986
do 31.12.1986
do 30.06.1988
do 31.12.1988

Wynagrodzenie
zasadnicze
8
8
8
8
12
12
16
16
27
31
31
42
42
42
80

000
000
000
000
500
500
500
500
000
000
000
000
000
000
000

Dodatek
funkcyjny
9
9
9
9
4
4
7
7
8
10
10
13
13
13
33

600
600
600
600
000
000
000
000
888
000
000
000
000
000
000

Dodatek
sta˝owy

2
2
3
3
5
6
6
8
8
8
16

–
–
–
–
500
500
300
300
400
200
200
400
400
400
000

Ogó∏em
17
17
17
17
19
19
26
26
40
47
47
63
63
63
129

600
600
600
600
000
000
800
800
400
200
200
400
400
400
000

22

Zatrudnienie za granicà – podstawa wymiaru Êwiadczeƒ
Wynagrodzenie
zasadnicze

Rok
Od
Od
Od
Od
Od
Od

1.01.1989
1.07.1989
1.10.1989
1.01.1990
1.04.1990
1.07.1990

do
do
do
do
do

30.06.1989
30.09.1989
31.12.1989
31.03.1990
30.06.1990

182
396
667
1 454
1 716
2 244

000
000
000
000
000
000

Dodatek
funkcyjny
74
162
273
595
702
918

000
000
000
000
000
000

Dodatek
sta˝owy
36
79
133
290
343
448

400
200
400
800
200
800

Ogó∏em

1
2
2
3

292
637
073
339
761
610

400
200
400
800
200
800

r Za okresy pracy za granicà przypadajàce od 1.01.1991 r. do
ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje si´ kwoty, od których op∏acono sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne w Polsce.

Rozdzia∏ III

PODSTAWA WYMIARU SK¸ADEK
NA UBEZPIECZENIE SPO¸ECZNE PRACOWNIKÓW
USPO¸ECZNIONYCH ZAK¸ADÓW PRACY
1. Okres od 1.01.1959 r. do 31.12.1960 r.
r Akty prawne
q rozporzàdzenie Rady Ministrów z 23 stycznia 1959 r. w sprawie
op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz rozliczania zasi∏ków wyp∏aconych przez zak∏ady pracy (Dz.U. nr 9, poz. 46),
q zarzàdzenie Ministra Finansów z 15 maja 1959 r. w sprawie
okreÊlenia sk∏adników funduszu p∏ac stanowiàcych podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy (M.P. nr 50, poz. 221),
q za∏àcznik do uchwa∏y nr 197 Rady Ministrów z 13 czerwca 1958 r.
w sprawie zasad i trybu wydawania przez banki paƒstwowym przedsi´biorstwom Êrodków pieni´˝nych na fundusz p∏ac (M.P. nr 48,
poz. 278).

r Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y:
1. w paƒstwowych i spó∏dzielczych przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych wed∏ug zasad rozrachunku gospodarczego – wszelkie wyp∏aty
brutto z osobowego funduszu p∏ac wraz z wyp∏atami wynagrodzeƒ
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià pomocniczà i ubocznà, w tym równie˝
kwoty wyp∏acone tytu∏em:
— wynagrodzeƒ z Kart: Górnika, Hutnika, Stoczniowca, Energetyka, Skalnika, Gazownika i Kolejarza,
— premii eksportowej,
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— premii za ponadplanowe oszcz´dnoÊci w zu˝yciu surowców,
materia∏ów, paliwa i energii,
— wynagrodzenia cha∏upników podlegajàcych ubezpieczeniu spo∏ecznemu,
12. w organizacjach spó∏dzielczych dzia∏ajàcych wed∏ug zasad rozrachunku gospodarczego – tak˝e kwoty wynagrodzeƒ brutto wyp∏acane z funduszów celowych,
13. równowartoÊç wynagrodzeƒ w naturze nale˝nych pracownikom podlegajàcym obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego,
14. w jednostkach bud˝etowych oraz zak∏adach bud˝etowych –
wszelkie wyp∏aty brutto z tytu∏u umowy o prac´ oraz kwoty stypendiów brutto wyp∏acanych stypendystom podlegajàcym obowiàzkowi
ubezpieczenia spo∏ecznego,
15. p∏ace akordowe – stawka akordowa, zach´ta akordowa, nadwy˝ka akordowa,
16. p∏ace czasowo-godzinowe, dniówkowe, miesi´czne,
17. p∏ace w systemie prowizyjnym,
18. p∏ace rycza∏towe, dodatki funkcyjne, lokalne, specjalne,
19. dop∏aty z tytu∏u progresji akordowej,
10. premie z obowiàzujàcych regulaminów,
11. dop∏aty z tytu∏u pracy w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych,
12. dop∏aty za prac´ nocnà,
13. dop∏aty za szkodliwe i ucià˝liwe warunki pracy,
14. dop∏aty dla brygadzistów za kierownictwo,
15. dop∏aty za szkolenie wewnàtrzzak∏adowe, kierownictwo pracà
praktykantów,
16. dop∏aty za wys∏ug´ lat,
17. p∏ace za przestój i braki powsta∏e nie z winy pracownika,
18. wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
19. wynagrodzenie za urlop okolicznoÊciowy,
20. rycza∏t za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi,
21. rycza∏t dla spo∏ecznych inspektorów pracy,
22. rycza∏t za prowadzenie kasy zapomogowo-po˝yczkowej,
23. p∏ace za czas nieobecnoÊci zwiàzanej z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych,
24. p∏ace za czas choroby pracowników publicznoprawnych,
25. p∏ace za czas przerwy dla matek karmiàcych,
26. wynagrodzenie pracowników delegowanych na kursy szkoleniowe i doszkalajàce, jeÊli pozostajà na etacie przedsi´biorstwa,
27. ustawowe odprawy przy zwolnieniu z pracy i przenoszeniu,

Od 1.01.1959 r. do 31.12.1960 r. podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y
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28. deputaty,
29. wartoÊç bezp∏atnych us∏ug komunalnych,
30. wartoÊç bezp∏atnego umundurowania,
31. wynagrodzenie za prace twórcze i autorskie,
32. wynagrodzenie za prace za∏adunkowe i wy∏adunkowe oraz
przewozowe,
33. wynagrodzenie za udzia∏ w posiedzeniach komisji,
34. wynagrodzenie za prace zlecone,
35. wynagrodzenie za ekspertyzy, porady i konsultacje,
36. wynagrodzenie za prace zwiàzane z opracowaniem, ocenà lub
realizacjà projektów racjonalizatorskich oraz popularyzacj´ wynalazczoÊci i post´pu technicznego,
37. wynagrodzenie za udzia∏ w orkiestrze zak∏adowej,
38. nale˝noÊci za us∏ugi wykonywane przez cha∏upników, jeÊli w myÊl
przepisów szczególnych nale˝noÊci te by∏y obj´te funduszem p∏ac.

r Podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y:
1. w przedsi´biorstwach budowlano-monta˝owych – dodatki za
roz∏àk´ pracowników czasowo przeniesionych, rycza∏ty przys∏ugujàce
pracownikom przeniesionym, codziennie doje˝d˝ajàcym do miejsca
sta∏ego zamieszkania,
2. w przedsi´biorstwach PKP – dodatki godzinowo-kilometrowe
pracowników dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich,
3. w paƒstwowych i spó∏dzielczych przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych wed∏ug zasad rozrachunku gospodarczego – wynagrodzenia cha∏upników, którzy nie podlegali obowiàzkowi ubezpieczenia,
4. nagrody oraz wynagrodzenia za prac´ pokrywane z funduszu
zak∏adowego (np. tak zwane trzynastki wyp∏acane na podstawie ustawy z 28 marca 1958 r. o funduszu zak∏adowym w przedsi´biorstwach
paƒstwowych – Dz.U. z 1960 r. nr 13, poz. 78) oraz z tej cz´Êci czystej
nadwy˝ki w spó∏dzielniach, która pozostawa∏a do dyspozycji walnego
zgromadzenia cz∏onków spó∏dzielni,
5. premie za wspó∏udzia∏ w realizacji projektów racjonalizatorskich, za pomoc technicznà przy ich teoretycznym opracowaniu,
6. nagrody dla jubilatów,
7. nagrody konkursowe,
8. jednorazowe premie wyp∏acane na podstawie doraênych
uchwa∏ rzàdu,
9. wynagrodzenia za wynalazki pracownicze, udoskonalenia techniczne i usprawnienia,

26

Od 1.01.1961 r. do 31.12.1961 r. podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y

10. wynagrodzenia za praktyki wakacyjne,
11. zwrot kosztów za pomoce szkolne,
12. diety dla delegowanych, koszty przejazdów oraz koszy przeniesienia s∏u˝bowego,
13. wyposa˝enie w odzie˝ absolwentów szkó∏ przysposobienia zawodowego,
14. wartoÊç odzie˝y roboczej i ochronnej oraz wartoÊç Êrodków od˝ywczych, wydawanych pracownikom zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
15. wartoÊç wy˝ywienia wydawanego w pe∏ni lub cz´Êciowo
bezp∏atnie,
16. odprawy poÊmiertne i zwrot kosztów pogrzebu,
17. inne pieni´˝ne i niepieni´˝ne Êwiadczenia na rzecz pracowników
wynikajàce ze zbiorowych uk∏adów pracy oraz obowiàzujàcych przepisów,
18. wynagrodzenia za wykonane prace i us∏ugi, od których by∏ pobierany podatek dochodowy, obrotowy lub gruntowy.

2. Okres od 1.01.1961 r. do 31.12.1961 r.
r Akt prawny
q zarzàdzenie Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac z dnia 8 lutego 1961 r. w sprawie okreÊlenia sk∏adników funduszu p∏ac stanowiàcych podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy (M.P. nr 12, poz. 67).

r Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y:
1. w jednostkach bud˝etowych – wynagrodzenia brutto wyp∏acane
z tytu∏u stosunku pracy oraz kwoty stypendiów brutto wyp∏acanych
stypendystom podlegajàcym obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego,
2. w przedsi´biorstwach paƒstwowych i organizacjach spó∏dzielczych dzia∏ajàcych wed∏ug zasad rozrachunku gospodarczego – wyp∏aty wynagrodzenia brutto zaliczane bez wzgl´du na êród∏o finansowania do osobowego funduszu p∏ac, w tym wynagrodzenia cha∏upników uznanych za pracowników w rozumieniu dekretu o powszechnym
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,
3. w spó∏dzielniach produkcyjnych, w stowarzyszeniach i innych
organizacjach spo∏ecznych – wyp∏aty wynagrodzeƒ brutto w gotówce
oraz równowartoÊç wynagrodzeƒ w naturze nale˝nych pracownikom
z tytu∏u stosunku pracy,

Od 1.01.1962 r. do 31.12.1964 r. podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y
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4. w paƒstwowych i spó∏dzielczych jednostkach organizacyjnych,
utrzymywanych z wp∏at przedsi´biorstw lub jednostek nadzorowanych – wyp∏aty brutto z pozycji planu finansowego tych jednostek „P∏ace pracowników”.

r Postawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y:
1. w jednostkach bud˝etowych – wyp∏acany nauczycielom ekwiwalent za rent´ zawieszonà z powodu pozostawania w pracy,
2. w paƒstwowych przedsi´biorstwach budowlano-monta˝owych –
dodatki za roz∏àk´,
3. w przedsi´biorstwie PKP – dodatek godzinowo-kilometrowy
przys∏ugujàcy dru˝ynom lokomotywowym i konduktorskim,
4. w paƒstwowych i spó∏dzielczych przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych wed∏ug zasad rozrachunku gospodarczego – wynagrodzenia cha∏upników, którzy nie byli pracownikami w myÊl przepisów rozporzàdzenia Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac z 8 lipca 1960 r.
w sprawie okreÊlenia, którzy cha∏upnicy sà pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin (Dz.U. z 1960 r. nr 37, poz. 220 i z 1961 r. nr 1, poz. 4),
5. wynagrodzenia wyp∏acane ˝o∏nierzom z funduszu p∏ac.

3. Okres od 1.01.1962 r. do 31.12.1964 r.
r Akty prawne
q zarzàdzenie Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac z 8 lutego 1961 r. w sprawie okreÊlenia sk∏adników funduszu p∏ac stanowiàcych podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy (M.P. nr 12, poz. 67),
q uchwa∏a nr 107 Rady Ministrów z 27 marca 1962 r. w sprawie
sk∏adników funduszu p∏ac i wynagrodzeƒ z funduszu zak∏adowego
i czystej nadwy˝ki spó∏dzielni oraz sk∏adników wynagrodzeƒ nie obj´tych funduszem p∏ac w jednostkach na rozrachunku gospodarczym
(M.P. nr 29, poz. 124).

r Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y:
1. w jednostkach bud˝etowych – wyp∏aty wynagrodzeƒ brutto z tytu∏u stosunku pracy oraz kwoty stypendiów wyp∏acane stypendystom
podlegajàcym obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego,
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2. w spó∏dzielniach produkcyjnych, w stowarzyszeniach i innych
organizacjach spo∏ecznych – wyp∏aty wynagrodzeƒ brutto w gotówce
oraz równowartoÊç wynagrodzeƒ w naturze nale˝nych pracownikom
z tytu∏u stosunku pracy,
3. w przedsi´biorstwach paƒstwowych i organizacjach spó∏dzielczych dzia∏ajàcych wed∏ug zasad rozrachunku gospodarczego – wyp∏aty brutto z funduszu osobowego p∏ac za prac´ sta∏à lub sezonowà
nale˝ne osobom fizycznym znajdujàcym si´ w ewidencji personalnej
zak∏adu pracy, wyp∏acone lub nale˝ne z tytu∏u wykonywanej pracy
i wynikajàce ze stosunku pracy, a w szczególnoÊci:
a) p∏ace akordowe (stawka akordowa, zach´ta akordowa, nadwy˝ka akordowa, dop∏aty z tytu∏u progresji akordowej),
b) p∏ace czasowo-godzinowe, dniówkowe i miesi´czne,
c) p∏ace w systemie prowizyjnym i p∏ace rycza∏towe,
d) dodatki funkcyjne, lokalne, specjalne i za j´zyki obce,
e) premie,
f) dop∏aty z tytu∏u pracy w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych,
g) dop∏aty za prac´ nocnà,
h) dop∏aty za szkodliwe i ucià˝liwe warunki pracy,
i) dop∏aty dla brygadzistów i za kierownictwo,
j) dop∏aty za instrukta˝ i szkolenie wewnàtrzzak∏adowe, za kierownictwo pracà praktykantów itp.,
k) dop∏aty za wys∏ug´ lat, wynagrodzenia z tytu∏u Kart: Górnika,
Hutnika itp.,
l) p∏ace za przestoje i braki powsta∏e nie z winy pracownika,
∏) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy lub okolicznoÊciowy,
m) rycza∏ty za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi za prowadzenie kasy zapomogowo-po˝yczkowej,
n) rycza∏t dla spo∏ecznych inspektorów pracy,
o) p∏ace za czas nieobecnoÊci zwiàzanej z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych,
p) wynagrodzenia za czas choroby pracowników, p∏atne przez zak∏ad pracy zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
q) p∏ace za przerwy w pracy matek karmiàcych,
r) wynagrodzenia pracowników delegowanych na kursy szkoleniowe i doszkalajàce, jeÊli pozostajà na etacie przedsi´biorstwa,
s) odprawy przy zwolnieniu z pracy i przenoszeniu pracowników
przewidziane w obowiàzujàcych przepisach,
t) wartoÊç deputatów,
u) wartoÊç bezp∏atnego umundurowania,
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w) wynagrodzenia cha∏upników w przemyÊle uznanych za pracowników w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.

r Podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y:
1. w jednostkach bud˝etowych – kwoty wyp∏acane nauczycielom z tytu∏u ekwiwalentu za rent´ zawieszonà z powodu pozostawania w pracy,
2. w przedsi´biorstwach budowlano-monta˝owych – dodatki za
roz∏àk´,
3. w przedsi´biorstwie PKP – dodatek godzinowo-kilometrowy wyp∏acany pracownikom dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich,
4. w paƒstwowych i spó∏dzielczych przedsi´biorstwach na rozrachunku gospodarczym:
a) wynagrodzenia cha∏upników nie b´dàcych pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,
b) wynagrodzenia wyp∏acane ˝o∏nierzom,
c) kwoty nale˝ne za zu˝ycie w∏asnego sprz´tu, narz´dzi i materia∏u b´dàcego w∏asnoÊcià zatrudnionego,
d) wyp∏aty z bezosobowego funduszu p∏ac, a w szczególnoÊci:
— wynagrodzenia za us∏ugi za∏adunkowe i wy∏adunkowe,
— wynagrodzenia za pranie i napraw´ odzie˝y roboczej, jak równie˝ ekwiwalent za te prace,
— wynagrodzenia za drobne remonty i us∏ugi,
— wynagrodzenia za prace zwiàzane z opracowaniem, ocenà lub
realizacjà projektów racjonalizatorskich oraz popularyzacjà wynalazczoÊci i post´pu technicznego,
— wynagrodzenia osób wykonujàcych prac´ cha∏upniczà na zlecenie przedsi´biorstw handlu uspo∏ecznionego,
— wynagrodzenia za udzia∏ w posiedzeniach komisji,
— wynagrodzenia za ekspertyzy, konsultacje i porady,
— wynagrodzenia za wyk∏ady prowadzone przez wyk∏adowców
nie b´dàcych pracownikami przedsi´biorstwa w zakresie szkolenia
wewnàtrzzak∏adowego,
— honoraria za prace twórcze i autorskie,
— wynagrodzenia za udzia∏ w orkiestrze zak∏adowej,
e) nagrody z zak∏adowego funduszu przedsi´biorstw (np. roczna nagroda indywidualna, tzw. trzynastka) i z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni,
f) nagrody za post´p techniczny, za produkcj´ eksportowà, z tytu∏u wspó∏zawodnictwa mi´dzyzak∏adowego, za wynalazki, racjona-
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lizacj´, z funduszu nagród w przedsi´biorstwach nie tworzàcych funduszu zak∏adowego,
g) nagrody dla jubilatów,
h) nagrody konkursowe,
i) jednorazowe nagrody wyp∏acane na podstawie doraênych
uchwa∏ rzàdu,
j) wynagrodzenia za wynalazki pracownicze, udoskonalenia techniczne i usprawnienia,
k) stypendia pracownicze,
l) wynagrodzenia za praktyki p∏atne przez zak∏ad pracy i wynagrodzenia za prace, wyp∏acane bezpoÊrednio do ràk uczniów nie b´dàcych pracownikami przedsi´biorstwa,
∏) zwrot kosztów za pomoce szkolne,
m) koszty zwiàzane z urzàdzeniem uroczystoÊci Dnia Górnika,
Dnia Hutnika itp.,
n) wartoÊç wyposa˝enia w odzie˝ absolwentów szkó∏ przysposobienia zawodowego,
o) wartoÊç odzie˝y roboczej, wydawanej w pe∏ni lub cz´Êciowo
bezp∏atnie, oraz wartoÊç Êrodków od˝ywczych i pioràcych wydawanych pracownikom,
p) wartoÊç wy˝ywienia wydawanego w pe∏ni lub cz´Êciowo bezp∏atnie, jeÊli nie stanowi ona deputatu (Êwiadczenia) zaliczanego do
osobowego funduszu p∏ac.

4. Okres od 1.01.1965 r. do 18.10.1968 r.
r Akty prawne
q zarzàdzenie Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac z dnia 8 lutego 1961 r. w sprawie okreÊlenia sk∏adników funduszu p∏ac stanowiàcych podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy (M.P. nr 12, poz. 67),
q uchwa∏a nr 8 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1965 r. w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac i pozosta∏ych wynagrodzeƒ z tytu∏u pracy w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej (M.P. nr 2, poz. 5).

r Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y:
Wszelkie wyp∏aty pieni´˝ne brutto z funduszu osobowego i Êwiadczenia w naturze za prac´ sta∏à lub sezonowà pracowników znajdujàcych si´ w ewidencji personalnej zak∏adu pracy dokonywane lub na-
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le˝ne z tytu∏u wykonywanej przez nich pracy i wynikajàce z umowy
o prac´ bàdê z umowy cha∏upniczej oraz z umowy o nauk´ zawodu lub
przyuczenia do okreÊlonej pracy, a w szczególnoÊci:
11. wynagrodzenia wynikajàce z obowiàzujàcych systemów
p∏ac, jak:
a) p∏ace akordowe, w tym nadwy˝ki akordowe, dop∏aty z tytu∏u
progresji akordowej,
b) p∏ace czasowe – godzinowe, dniówkowe, miesi´czne,
c) p∏ace w systemie prowizyjnym (z wyjàtkiem p∏ac zaliczonych do
funduszu prowizji okreÊlonych w § 9 uchwa∏y nr 8 Rady Ministrów)
oraz p∏ace rycza∏towe i specjalne,
d) premie,
12. dodatki funkcyjne, s∏u˝bowe, lokalne, specjalne, za znajomoÊç
j´zyków obcych, za posiadanie szczególnych kwalifikacji itp.,
13. dop∏aty z tytu∏u pracy w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych oraz za prac´ na drugiej i trzeciej zmianie,
14. dop∏aty za dy˝ury domowe,
15. dop∏aty z tytu∏u pracy w godzinach nocnych,
16. dop∏aty za prac´ w warunkach szkodliwych, ucià˝liwych i niebezpiecznych,
17. dop∏aty za instrukta˝ i szkolenie wewnàtrzzak∏adowe, za kierowanie pracà praktykantów itp.,
18. dop∏aty dla brygadzistów za kierowanie brygadà,
19. dop∏aty za wys∏ug´ lat i wynagrodzenie wynikajàce z Kart: Górnika, Hutnika itp.,
10. dop∏aty do wynagrodzeƒ pracowników najni˝ej zarabiajàcych,
11. p∏ace za czas przestojów i braki produkcyjne powsta∏e nie z winy pracownika,
12. dop∏aty za roz∏àk´ (z wyjàtkiem dodatków za roz∏àk´ w przedsi´biorstwach budowlano-monta˝owych),
13. wynagrodzenia za czynnoÊci dodatkowe wykonywane przez
nauczycieli w szkole zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
14. wynagrodzenia za czas urlopów wypoczynkowych lub okolicznoÊciowych,
15. wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy pracownika, obcià˝ajàce zak∏ad pracy zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
16. wynagrodzenia za czas nieobecnoÊci pracowników, zwiàzanej
z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych,
17. dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych okreÊlone w § 6
uchwa∏y nr 400 Rady Ministrów (M.P. z 1963 r. nr 94, poz. 438),
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18. dodatki terenowe,
19. wynagrodzenia za przerwy w pracy matek karmiàcych,
20. wynagrodzenia pracowników delegowanych na kursy szkoleniowe i dokszta∏cajàce,
21. wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminów oraz wynagrodzenia za recenzowanie prac kontrolnych na studiach zaocznych,
22. wynagrodzenia cha∏upników uznanych za pracowników,
23. rycza∏ty za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi i za prowadzenie ksi´gowoÊci kas zapomogowo-po˝yczkowych,
24. rycza∏ty dla spo∏ecznych inspektorów pracy,
25. odprawy przy zwolnieniu z pracy, przenoszeniu pracowników,
przewidziane w obowiàzujàcych przepisach,
26. wartoÊç deputatów lub innych Êwiadczeƒ wydawanych bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie pracownikom, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
27. wartoÊç umundurowania wydawanego bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie pracownikom, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.

r Podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y:
1. kwoty wyp∏acane nauczycielom z tytu∏u ekwiwalentu za rent´
zawieszonà z powodu pozostawania w pracy,
2. dodatki za roz∏àk´ wyp∏acane w przedsi´biorstwach budowlano-monta˝owych,
3. dodatek godzinowy wyp∏acany pracownikom dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich w przedsi´biorstwie PKP,
4. wynagrodzenia cha∏upników nie b´dàcych pracownikami,
5. kwoty stanowiàce ekwiwalent zu˝ycia w∏asnego sprz´tu, narz´dzi i materia∏u,
6. wartoÊç Êwiadczeƒ rzeczowych, wynikajàcych z przepisów o bezpieczeƒstwie i higienie pracy, jak: odzie˝ robocza, Êrodki pioràce i od˝ywcze, bilety do ∏aêni itp., a tak˝e Êwiadczeƒ w postaci biletów pracowniczych lub dop∏at do nich (bilety z tytu∏u Karty Górnika, dojazdy do rodzin
dla pracowników zwerbowanych, dop∏aty do biletów miesi´cznych),
7. wyp∏aty dokonywane ze Êrodków Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Paƒstwowego Zak∏adu Ubezpieczeƒ,
8. wynagrodzenia prowizyjne z § 9 uchwa∏y nr 8 Rady Ministrów
takie, jak:
a) za sprzeda˝ prowadzonà na zasadach umowy agencyjnej oraz za
sprzeda˝ akwizycyjnà,
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b) za skup, sk∏adowanie, transport, kopcowanie ziemiop∏odów,
c) za skup i odsprzeda˝ opakowaƒ,
d) za skup runa leÊnego i drewna,
e) za skup zdecentralizowany nadwy˝ek rolnych oraz innych od
ludnoÊci (np. za skup mleka, jaj itp.),
f) za kolporta˝ ksià˝ek,
g) za wykonywanie czynnoÊci agentów ubezpieczeniowych,
h) za prowadzenie punktów totalizatora sportowego oraz innych
gier liczbowych,
i) za us∏ugi inseminacyjne,
j) za roznoszenie mleka i innych towarów,
19. wynagrodzenia z bezosobowego funduszu p∏ac, a w szczególnoÊci:
a) wynagrodzenia za us∏ugi za∏adunkowe i wy∏adunkowe,
b) wynagrodzenia za pranie i napraw´ odzie˝y ochronnej i roboczej, jak równie˝ ekwiwalent za te prace,
c) wynagrodzenia za drobne us∏ugi i roboty,
d) wynagrodzenia za prace zwiàzane opracowaniem, ocenà lub
realizacjà projektów racjonalizatorskich oraz popularyzacjà wynalazczoÊci i post´pu technicznego,
e) wynagrodzenia osób wykonujàcych prac´ cha∏upniczà na zlecenie przedsi´biorstw handlu uspo∏ecznionego,
f) wynagrodzenia za udzia∏ w posiedzeniach komisji,
g) wynagrodzenia za ekspertyzy, konsultacje, porady i t∏umaczenia,
h) wynagrodzenia za wyk∏ady w zakresie szkolenia wewnàtrzzak∏adowego, prowadzone przez wyk∏adowców nie b´dàcych pracownikami przedsi´biorstwa, na kursach zawodowych organizowanych
przez jednostki bud˝etowe oraz wyk∏adowców nie b´dàcych sta∏ymi
pracownikami w oÊrodkach kursowych,
i) honoraria za prace twórcze i autorskie,
j) wynagrodzenia za udzia∏ w orkiestrze zak∏adowej,
k) wynagrodzenia za nadzór inwestycyjny i prace projektowe,
l) wynagrodzenia osób zatrudnionych przy czynnoÊciach obs∏ugowych prezydium gromadzkiej rady narodowej,
10. nagrody z funduszu zak∏adowego (np. roczna nagroda indywidualna, tzw. trzynastka) lub funduszów o podobnym charakterze za
szczególne osiàgni´cia ekonomiczne za∏óg, z funduszu zak∏adowego
lub premiowego paƒstwowych gospodarstw rolnych, z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni,
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11. nagrody pieni´˝ne i rzeczowe dla jubilatów, konkursowe i inne,
12. premie wyp∏acane osobom fizycznym nie b´dàcym pracownikami,
13. jednorazowe nagrody wyp∏acane na podstawie doraênych
uchwa∏ rzàdu,
14. wynagrodzenia twórców za wynalazki pracownicze, udoskonalenia techniczne i usprawnienia,
15. nagrody za racjonalizacj´ i wspó∏zawodnictwo pracy,
16. wyp∏aty z funduszu autorskiego,
17. stypendia pracownicze i fundowane,
18. zwrot kosztów za pomoce szkolne,
19. wynagrodzenia za praktyki p∏atne przez zak∏ad pracy i wynagrodzenia za prac´ wyp∏acane bezpoÊrednio do ràk uczniów nie b´dàcych pracownikami zak∏adu,
20. renty, odszkodowania i odprawy poÊmiertne,
21. wartoÊç wy˝ywienia wydawanego w pe∏ni lub cz´Êciowo bezp∏atnie, jeÊli nie stanowi ono deputatu, w cz´Êci nie op∏acanej,
22. zapomogi,
23. pozosta∏e nagrody i wynagrodzenia nie zaliczone do funduszu p∏ac.

5. Okres od 19.10.1968 r. do 31.12.1970 r.
r Akty prawne
q rozporzàdzenie Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac z dnia
19 sierpnia 1968 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru emerytury i renty, zasi∏ków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyƒstwa oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne (Dz.U. nr 35, poz. 246
z póên. zm.),
q uchwa∏a nr 8 Rady Ministrów z 12 stycznia 1965 r. w sprawie
sk∏adników funduszu p∏ac i pozosta∏ych wynagrodzeƒ z tytu∏u pracy
w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej (M.P. nr 2, poz. 5).

r Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y:
Zarobki w gotówce i naturze zaliczone do osobowego funduszu
p∏ac, zgodnie z § 6 uchwa∏y nr 8 Rady Ministrów z 12 stycznia 1965 r.
I. Wszelkie wyp∏aty pieni´˝ne brutto z funduszu osobowego za prac´ sta∏à lub sezonowà pracowników znajdujàcych si´ w ewidencji personalnej zak∏adu pracy, dokonywane lub nale˝ne z tytu∏u wykonywa-
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nej przez nich pracy i wynikajàce z umowy o prac´ bàdê z umowy cha∏upniczej oraz z umowy o nauk´ zawodu lub przyuczenia do okreÊlonej pracy, a w szczególnoÊci:
11. wynagrodzenia wynikajàce z obowiàzujàcych systemów p∏ac
takich, jak:
a) p∏ace akordowe, w tym nadwy˝ki akordowe, dop∏aty z tytu∏u
progresji akordowej,
b) p∏ace czasowe – godzinowe, dniówkowe, miesi´czne,
c) p∏ace w systemie prowizyjnym (z wyjàtkiem p∏ac zaliczonych do
funduszu prowizji okreÊlonych w § 9 uchwa∏y nr 8 Rady Ministrów)
oraz p∏ace rycza∏towe i specjalne,
d) premie,
12. dodatki funkcyjne, s∏u˝bowe, lokalne, specjalne, za znajomoÊç
j´zyków obcych, za posiadanie szczególnych kwalifikacji itp.,
13. dop∏aty z tytu∏u pracy w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych oraz za prac´ na drugiej i trzeciej zmianie,
14. dop∏aty za dy˝ury domowe,
15. dop∏aty z tytu∏u pracy w godzinach nocnych,
16. dop∏aty za prac´ w warunkach szkodliwych, ucià˝liwych i niebezpiecznych,
17. dop∏aty za instrukta˝ i szkolenie wewnàtrzzak∏adowe, za kierowanie pracà praktykantów itp.,
18. dop∏aty dla brygadzistów za kierowanie brygadà,
19. dop∏aty za wys∏ug´ lat i wynagrodzenie wynikajàce z Kart: Górnika, Hutnika itp.,
10. dop∏aty do wynagrodzeƒ pracowników najni˝ej zarabiajàcych,
11. p∏ace za czas przestojów i braki produkcyjne powsta∏e nie z winy pracownika,
12. wynagrodzenia za czynnoÊci dodatkowe wykonywane przez
nauczycieli w szkole, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
13. wynagrodzenia za czas urlopów wypoczynkowych lub okolicznoÊciowych,
14. wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy pracownika, obcià˝ajàce zak∏ad pracy, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
15. wynagrodzenia za czas nieobecnoÊci pracowników, zwiàzanej
z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych,
16. dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych okreÊlone
w uchwale nr 400 Rady Ministrów,
17. dodatki terenowe,
18. wynagrodzenia za przerwy w pracy matek karmiàcych,
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19. wynagrodzenia pracowników delegowanych na kursy szkoleniowe i dokszta∏cajàce,
20. wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminów oraz wynagrodzenia za recenzowanie prac kontrolnych na studiach zaocznych,
21. wynagrodzenia cha∏upników uznanych za pracowników,
22. rycza∏ty za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi i za prowadzenie ksi´gowoÊci kas zapomogowo-po˝yczkowych,
23. rycza∏ty dla spo∏ecznych inspektorów pracy,
24. wartoÊç deputatów lub innych Êwiadczeƒ wydawanych bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie pracownikom, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
25. wartoÊç umundurowania wydawanego bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie pracownikom zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
II. Zarobki w naturze zaliczone do osobowego funduszu p∏ac zgodnie z § 6 uchwa∏y nr 8 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1965 r. Za
zarobek w naturze w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy uwa˝a∏o si´
deputaty, umundurowanie lub inne Êwiadczenia w naturze wydane
pracownikowi, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, ca∏kowicie lub
cz´Êciowo nieodp∏atnie, albo ich ekwiwalent pieni´˝ny; zaliczane –
w myÊl uchwa∏y nr 8 Rady Ministrów – do osobowego funduszu p∏ac.
III. Dodatkowe zarobki wyp∏acane z funduszu prowizji w∏asnym
pracownikom.

r Podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y:
wyp∏aty wymienione w okresie poprzednim, tj. od 1.01.1965 r. do
18.10.1968 r., a ponadto:
1. odprawy z tytu∏u zwolnienia z pracy lub przeniesienia do innej
pracy, przewidziane w obowiàzujàcych przepisach,
2. dop∏aty za roz∏àk´ wyp∏acane we wszystkich jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej,
3. wynagrodzenia wyp∏acane ˝o∏nierzom.

6. Okres od 1.01.1971 r. do 31.12.1976 r.
r Akty prawne
q rozporzàdzenie Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac z dnia
19 sierpnia 1968 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru emerytury
lub renty, zasi∏ków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyƒstwa oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne (Dz.U. nr 35, poz. 246),
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q uchwa∏a nr 103 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1971 r. w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac i pozosta∏ych wynagrodzeƒ z tytu∏u pracy w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej (M.P. nr 31, poz. 196).

r Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y:
wszelkie wyp∏aty pieni´˝ne brutto i wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze
z osobowego funduszu p∏ac, a w szczególnoÊci:
1. wynagrodzenia nale˝ne z tytu∏u stosunku pracy (umowy o prac´, mianowania, powo∏ania, wyboru, umowy o nauk´ zawodu, o przyuczenie do okreÊlonej pracy lub o odbycie wst´pnego sta˝u pracy),
2. wynagrodzenia cha∏upników uznanych za pracowników, a od
1.01.1976 r. bez wzgl´du na wysokoÊç osiàganych wynagrodzeƒ,
3. wynagrodzenia cz∏onków zorganizowanych grup roboczych,
np. cz∏onków hufców pracy, skazanych itp. – za wyjàtkiem ˝o∏nierzy.
Na przyk∏ad
zak∏ad pracy, który korzysta∏ z pracy wi´êniów na podstawie umowy
zawartej z zak∏adem karnym, mia∏ obowiàzek op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne od zarobków wi´êniów. W myÊl bowiem § 7 pkt 16
wy˝ej powo∏anej uchwa∏y nr 103 Rady Ministrów zarobki wi´êniów zaliczane by∏y do osobowego funduszu p∏ac.
4. p∏ace akordowe, w tym nadwy˝ki akordowe, dop∏aty z tytu∏u
progresji akordowej i zach´ta akordowa,
5. p∏ace czasowe – godzinowe, dniówkowe, miesi´czne,
6. p∏ace w systemie prowizyjnym i czasowo-prowizyjnym,
7. premie,
Na przyk∏ad
— premie wyp∏acane pracownikom paƒstwowych przedsi´biorstw
handlowych z tytu∏u ujawnienia niew∏aÊciwej jakoÊci towarów. W piÊmie
z dnia 11.12.1972 r., znak Fs 400-70/72, Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
poinformowa∏ oddzia∏y, ˝e na podstawie zarzàdzenia nr 5 Ministra Handlu Wewn´trznego z dnia 9 stycznia 1962 r. w sprawie premii z tytu∏u ujawnienia niew∏aÊciwej jakoÊci towarów (Dz. Urz. MHW z 1962 r. nr 3) pracownikom paƒstwowych przedsi´biorstw handlowych, dokonujàcym bezpoÊredniego odbioru jakoÊciowego towarów, wyp∏acana jest z osobowego
funduszu p∏ac premia za ujawnienie niew∏aÊciwej jakoÊci towarów.
— Premia za oszcz´dnoÊç papieru, wyp∏acona pracownikowi graficznemu na podstawie nie og∏oszonej uchwa∏y nr 218 Rady Ministrów
z 11 lipca 1968 r. – Trybuna∏ Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych wyrokiem z dnia
31 sierpnia 1972 r., znak II TR 590/72, potwierdzi∏, ˝e premie za oszcz´dnoÊç papieru wyp∏acano z osobowego funduszu p∏ac.
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18. dodatki funkcyjne, s∏u˝bowe, lokalne, terenowe, specjalne, za
znajomoÊç j´zyków obcych, za posiadanie szczególnych kwalifikacji,
19. dodatki za prac´ w warunkach szkodliwych, ucià˝liwych i niebezpiecznych,
10. dodatki dla brygadzistów za kierowanie brygadà,
11. dodatki za wys∏ug´ lat i wynagrodzenie wynikajàce z Kart: Górnika, Hutnika itp.,
12. dodatki za dy˝ury domowe,
13. dodatki za prowadzenie s∏u˝bowych samochodów osobowych
przez pracowników nie zatrudnionych na stanowisku kierowcy,
14. dop∏aty za prac´ w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych,
na drugiej i trzeciej zmianie oraz w godzinach nocnych,
15. dop∏aty do wynagrodzeƒ pracowników najni˝ej zarabiajàcych,
16. dodatki do wynagrodzeƒ pracowników zarabiajàcych w poprzednim roku kalendarzowym brutto od 1000 do 2000 z∏ miesi´cznie,
17. przejÊciowy dodatek kwartalny z tytu∏u rekompensaty wzrostu
cen mleka,
18. wynagrodzenie dodatkowe wyp∏acane z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni za pe∏nienie funkcji cz∏onka zarzàdu spó∏dzielni,
19. wynagrodzenia za prac´ nak∏adczà,
20. wynagrodzenie za prace wykonywane przez skazanych,
21. wynagrodzenie za instrukta˝ i szkolenie wewnàtrzzak∏adowe,
za kierowanie pracà praktykantów itp.,
22. wynagrodzenie za przeprowadzanie egzaminów, recenzowanie
prac kontrolnych w szkoleniu zaocznym (korespondencyjnym), kierowanie i ocen´ prac dyplomowych,
23. wynagrodzenie za czynnoÊci dodatkowe wykonywane przez
nauczycieli w szko∏ach podstawowych, zasadniczych zawodowych
i Êrednich oraz przez pracowników naukowo-dydaktycznych w szko∏ach wy˝szych,
24. wynagrodzenie za przeprowadzanie rozruchu zak∏adów lub
przeprowadzanie próbnej produkcji oraz za prace zwiàzane z przygotowaniem i uruchomieniem produkcji nowych maszyn i urzàdzeƒ,
25. wynagrodzenia za dodatkowe czynnoÊci wykonywane w ramach stosunku pracy, a nie obj´te podstawowymi zasadami wynagradzania, z wyjàtkiem dodatkowych czynnoÊci z zakresu skupu, zbiórki
i odsprzeda˝y opakowaƒ i surowców wtórnych (np. dla sprzedawców
sklepowych za dodatkowe czynnoÊci poza prowadzeniem sprzeda˝y
uwa˝a∏o si´ wykonywanie skupu, wynagrodzenie za te czynnoÊci zaliczane by∏o do osobowego funduszu p∏ac),
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26. wynagrodzenia dodatkowe radców prawnych z tytu∏u zast´pstwa w post´powaniu sàdowym, w procesach dotyczàcych zak∏adów
pracy, z którymi radca prawny pozostaje w stosunku pracy,
27. rycza∏ty za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi i za prowadzenie ksi´gowoÊci kas zapomogowo-po˝yczkowych,
28. rycza∏ty dla spo∏ecznych inspektorów pracy,
29. wynagrodzenia za czas urlopów wypoczynkowych i okolicznoÊciowych,
30. wynagrodzenia pracowników delegowanych na kursy szkoleniowe i dokszta∏cajàce,
31. wynagrodzenia pracowników za czas nieobecnoÊci zwiàzanej
z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych,
32. wynagrodzenia za czas przestojów i braki produkcyjne powsta∏e nie z winy pracownika,
33. wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy obcià˝ajàce zak∏ad pracy,
34. wynagrodzenia za przerwy w pracy dla matek karmiàcych oraz
za dni wolne od pracy z tytu∏u wychowywania dzieci do lat 14,
35. wartoÊç deputatów i innych Êwiadczeƒ wydawanych pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej) oraz
ekwiwalenty deputatów i innych Êwiadczeƒ,
36. wartoÊç umundurowania wydawanego pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej) oraz ekwiwalenty wyp∏acone za umundurowanie,
37. wynagrodzenie z funduszu zach´ty materialnej wyp∏acane robotnikom i pracownikom umys∏owym,
38. nagrody z funduszu nagród w wysokoÊci 0,5% osobowego
funduszu p∏ac, w tym nagrody z funduszu dyrektora bàdê z funduszu
mistrza.
Na podstawie uchwa∏y nr 222 Rady Ministrów z 11 sierpnia
1972 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania pracowników
zatrudnionych w niektórych przedsi´biorstwach przemys∏u maszynowego, ci´˝kiego oraz górnictwa i energetyki dotychczasowy fundusz premiowy, w wysokoÊci 0,2% osobowego funduszu p∏ac, ustanowiony uchwa∏à nr 218 Rady Ministrów z 11 lipca 1968 r., zosta∏
zamieniony na fundusz nagród w wysokoÊci 0,5% osobowego funduszu p∏ac.
Ponadto fundusz nagród w wysokoÊci 0,5% osobowego funduszu
p∏ac zosta∏ wprowadzony równie˝ w innych przedsi´biorstwach,
w których w 1972 r. dokonana zosta∏a reforma p∏ac.
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r Podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y:
1. ekwiwalenty wyp∏acane nauczycielom za rent´ zawieszonà z powodu pozostawania w pracy,
2. dop∏aty za roz∏àk´,
3. dodatek godzinowy wyp∏acany na kolei pracownikom dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich,
4. odprawy przewidziane w obowiàzujàcych przepisach z tytu∏u
zwolnienia z pracy lub przeniesienia do innej pracy,
5. zarobki wyp∏acane cha∏upnikom nie b´dàcym pracownikami,
6. wynagrodzenia wyp∏acane ˝o∏nierzom,
7. wyp∏aty z bezosobowego funduszu p∏ac, a w szczególnoÊci wynagrodzenia:
a) za us∏ugi za∏adunkowe i wy∏adunkowe oraz za transport, sk∏adowanie i kopcowanie ziemiop∏odów,
b) za pranie i napraw´ odzie˝y ochronnej i roboczej, jak równie˝
ekwiwalent za te prace, wyp∏acone w gotówce lub w naturze,
c) za drobne roboty i us∏ugi oraz drobne remonty pomieszczeƒ
i naprawy sprz´tu,
d) za prace zwiàzane z opracowaniem, ocenà lub realizacjà projektów racjonalizatorskich oraz za popularyzacj´ wynalazczoÊci i post´pu technicznego,
e) za udzia∏ w posiedzeniach komisji oraz dla cz∏onków jury
w konkursach,
f) za ekspertyzy, konsultacje, porady i t∏umaczenia,
g) za wyk∏ady w zakresie szkolenia wewnàtrzzak∏adowego prowadzone przez wyk∏adowców nie b´dàcych pracownikami przedsi´biorstwa, za wyk∏ady na kursach zawodowych organizowanych przez jednostki bud˝etowe oraz wynagrodzenia wyk∏adowców nie b´dàcych
sta∏ymi pracownikami w oÊrodkach kursowych,
h) za prace twórcze i autorskie, za prelekcje, odczyty itp.,
i) za nadzór inwestycyjny i prace projektowe,
j) za skup, zbiórk´ i odsprzeda˝ opakowaƒ i surowców wtórnych,
k) za likwidacj´ do∏ów urobkowych przy pracach geologiczno-poszukiwawczych,
l) za udzia∏ w orkiestrze zak∏adowej,
m) dla osób zatrudnionych przy czynnoÊciach obs∏ugowych w prezydiach gromadzkich rad narodowych, z wyjàtkiem zatrudnionych
w oparciu o umow´ o prac´,
n) dla cz∏onków komitetów cz∏onkowskich spó∏dzielni za udzia∏ w kontrolach, lustracjach, posiedzeniach komisji oraz za pe∏nienie dy˝urów,
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18. wyp∏aty z funduszu prowizji na rzecz osób nie b´dàcych pracownikami,
19. wyp∏aty z funduszu zak∏adowego (indywidualna nagroda roczna, tzw. trzynastka) i funduszów o podobnym charakterze (fundusz za
szczególne osiàgni´cia ekonomiczne za∏óg, fundusz zak∏adowy lub
premiowy w paƒstwowych gospodarstwach rolnych, czysta nadwy˝ka
spó∏dzielni itp.),
10. wynagrodzenia twórców za wynalazki pracownicze, udoskonalenia techniczne i usprawnienia,
11. nagrody za racjonalizacj´ i wspó∏zawodnictwo pracy, wyp∏aty
z funduszu autorskiego,
12. stypendia pracownicze i fundowane,
13. wynagrodzenia za praktyki p∏atne przez zak∏ad pracy i za prac´, wyp∏acane bezpoÊrednio do ràk uczniów nie b´dàcych pracownikami zak∏adu pracy,
14. Êwiadczenia z ubezpieczenia spo∏ecznego podlegajàce zwrotowi,
15. odszkodowania, renty oraz Êwiadczenia wyrównawcze z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych nale˝ne od zak∏adu pracy,
16. wartoÊç posi∏ków wydawanych w zak∏adzie pracy ca∏kowicie
lub cz´Êciowo bezp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej) nie obcià˝ajàcych
osobowego funduszu p∏ac,
17. zapomogi dla pracowników,
18. dodatkowe wynagrodzenia zwiàzane ze zwolnieniem, przeniesieniem s∏u˝bowym i przywróceniem do pracy,
19. nagrody pieni´˝ne i wartoÊç nagród rzeczowych,
20. nagrody za dzia∏alnoÊç podstawowà wynikajàce ze stosowanych zasad wynagradzania,
21. nagrody za efektywnoÊç eksportu,
22. nagrody za aktywizacj´ eksportu,
23. nagrody dla pracowników w przedsi´biorstwach specjalizujàcych si´ w eksporcie.

7. Okres od 1.01.1977 r. do 31.12.1983 r.
r Akty prawne
q rozporzàdzenie Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych z dnia
13 grudnia 1976 r. w sprawie dostosowania niektórych przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym i o ubezpieczeniu rodzinnym do zasad okreÊlajàcych sk∏adniki funduszu p∏ac (Dz.U. nr 40, poz. 239 z póên. zm.),
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q uchwa∏a nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac
(M.P. nr 43, poz. 211),
q uchwa∏a nr 158 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac (M.P. nr 43, poz. 212),
q uchwa∏a nr 48 Rady Ministrów z dnia 14 kwietnia 1978 r. zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac (M.P. nr 15, poz. 50) – obowiàzujàca od 26 kwietnia 1978 r.,
q uchwa∏a nr 87 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1978 r. zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym
funduszem p∏ac (M.P. nr 24, poz. 81) – obowiàzujàca od 14 lipca 1978 r.,
q uchwa∏a nr 87 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1979 r. zmieniajàca niektóre przepisy w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza
planowanym funduszem p∏ac (M.P. nr 15, poz. 86) – obowiàzujàca od
22 czerwca 1979 r.,
q uchwa∏a nr 107 Rady Ministrów z dnia 18 lipca 1979 r. zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac (M.P. nr 17, poz. 104) – obowiàzujàca od 1 stycznia 1980 r.,
q uchwa∏a nr 144 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 1980 r. zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac oraz uchwa∏´ w sprawie sk∏adników funduszu
p∏ac (M.P. nr 31, poz. 173) – obowiàzujàca od 1 stycznia 1981 r.,
q uchwa∏a nr 94 Rady Ministrów z dnia 12 maja 1981 r. zmieniajàca
uchwa∏´ w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac (M.P. nr 13, poz. 99) – obowiàzujàca od 29 maja 1981 r.

r Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y:
I. Wyp∏aty pieni´˝ne oraz wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze zaliczone
do osobowego funduszu p∏ac bez ˝adnych wy∏àczeƒ, a w szczególnoÊci:
1. wynagrodzenia w akordowej formie p∏ac (w tym akord zrycza∏towany, nadwy˝ki akordowe, dop∏aty z tytu∏u progresji akordowej
i premie wyp∏acane, oprócz nadwy˝ki akordowej),
2. wynagrodzenia w czasowej i czasowo-premiowej formie p∏ac (godzinowe, dniówkowe, miesi´czne) ∏àcznie z premiami przewidzianymi
w tej formie p∏ac, w tym premie i nagrody wyp∏acone z zysku, a w instytucjach artystycznych – premie za popraw´ wyniku finansowego,
3. wynagrodzenia wed∏ug prowizyjnej formy p∏ac,
4. wynagrodzenia zrycza∏towane i specjalne,
5. wynagrodzenia w formie partu w rybo∏ówstwie,
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6. wyp∏aty z funduszu mistrza (majstra, kierownika budowy),
7. premie i nagrody za dzia∏alnoÊç podstawowà, wynikajàce ze stosowanych zasad wynagradzania,
Na przyk∏ad
— nagrody dla pracowników ZUS z funduszu nagród w wysokoÊci
1% planowanego osobowego funduszu p∏ac,
— nagrody za efektywnoÊç eksportu i importu wyp∏acane m.in. pracownikom przedsi´biorstw zajmujàcych si´ handlem zagranicznym,
— premie za zadania podstawowe dla pracowników na kierowniczych
i samodzielnych stanowiskach wyp∏acane w spó∏dzielniach pracy,
— nagrody wyp∏acane z funduszu nagród tworzonego na podstawie
§ 10 uchwa∏y nr 28 Zarzàdu Centralnego Zwiàzku Spó∏dzielczoÊci Pracy
z dnia 10 marca 1976 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników
CZSP oraz Zwiàzku Spó∏dzielni Inwalidów – w wysokoÊci 1% planowanego osobowego funduszu p∏ac pracowników CZSP (ZSI).
8. nagrody i premie wyp∏acane z funduszu w wysokoÊci do 0,5%
funduszu p∏ac, tworzonego w ramach planowanego osobowego funduszu p∏ac, lub w ramach dyspozycyjnego funduszu p∏ac,
9. wyp∏aty z zak∏adowego funduszu nagród w 1983 r.,
Od 1 stycznia 1983 r. zak∏adowego funduszu nagród nie tworzy∏y
i w zwiàzku z tym nie mog∏y dokonywaç wyp∏aty indywidualnych nagród
z tego funduszu:
— przedsi´biorstwa paƒstwowe obj´te dzia∏aniem ustawy z dnia
26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz.U. nr 7, poz. 54),
— spó∏dzielnie obj´te dzia∏aniem ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
Prawo spó∏dzielcze (Dz.U. nr 30, poz. 210),
— spó∏ki prawa handlowego.
Zak∏ady te zosta∏y bowiem obj´te reformà gospodarczà i wobec nich
utraci∏a moc ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia
i podzia∏u zak∏adowego funduszu nagród.
Wymienione przedsi´biorstwa mog∏y natomiast samodzielnie, w zale˝noÊci od swoich potrzeb i przyj´tych koncepcji wewnàtrzzak∏adowych
systemów motywacyjnych, rozdysponowaç bie˝àco w 1983 r., na wzrost
p∏ac zasadniczych, premii i nagród Êrodki odpowiadajàce nagrodom zak∏adowego funduszu nagród wyp∏aconego za 1982 r.
Ârodki by∏ego zak∏adowego funduszu nagród zosta∏y wi´c w∏àczone
do Êrodków na wynagrodzenia zaliczanych w ci´˝ar kosztów. W zwiàzku
z tym w 1983 r. od wynagrodzeƒ tych naliczana by∏a sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne.
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10. dodatki funkcyjne, s∏u˝bowe, specjalne dla mistrzów majàcych
tytu∏ mistrza dyplomowanego, za kierowanie brygadà, wynagrodzenia
funkcyjne rewidentów, dodatki operacyjne dla funkcjonariuszy po˝arnictwa, dodatki gospodarcze dla kierowników statków i kierowników
maszyn na statkach ˝eglugi portowej, przybrze˝nej i na wodach os∏oni´tych, dodatki za posiadanie szczególnych kwalifikacji, za posiadanie stopni naukowych, dodatki planistyczne i kontrolerskie,
11. dodatki lokalne, terenowe i sezonowe,
12. dodatki za znajomoÊç j´zyków obcych, za znajomoÊç kuchni
narodowej i innych krajów (gastronomia),
13. dodatki za prac´ w warunkach szkodliwych, ucià˝liwych i niebezpiecznych lub wykonywanà w trudnych warunkach,
14. dodatki specjalne dla pracowników zatrudnionych przy produkcji „S” w zak∏adach przemys∏u odzie˝owego, podleg∏ych Ministerstwu Przemys∏u Lekkiego, wyp∏acane od 1.04.1978 r. na podstawie
uchwa∏y nr 10 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1978 r. i ustalonych
dla jej realizacji wewnàtrzzak∏adowych regulaminów przyznawania
tych dodatków – wyp∏aty te zaliczane by∏y bowiem do osobowego funduszu p∏ac,
15. dodatki (dop∏aty) z tytu∏u szczególnych preferencji, np. na budowach szczególnie wa˝nych dla gospodarki,
16. dodatki za wieloletnià nieprzerwanà prac´ w jednym przedsi´biorstwie,
17. wynagrodzenie i Êwiadczenia dodatkowe (dodatki) oraz wartoÊç nagród rzeczowych z tytu∏u Kart: Górnika, Hutnika itp.,
18. nagrody jubileuszowe,
19. gratyfikacje dla cz∏onków personelu latajàcego i pok∏adowego,
20. dodatki wyrównawcze dla kobiet w okresie cià˝y, przeniesionych do innej pracy, a tak˝e dla przeniesionych do innej pracy
pracowników w zwiàzku z zagro˝eniem chorobà zawodowà bàdê
z innego tytu∏u, np. w zwiàzku ze zniesieniem niektórych jednostek
organizacyjnych,
21. dodatki kompensacyjne,
22. dodatki za prac´ w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych,
w godzinach nocnych oraz za prac´ na drugiej zmianie, za prac´ rozdzielonà przerwami,
23. dodatki za nadzorowanie pracy na drugiej lub trzeciej zmianie
oraz za prac´ na pó∏torej zmiany,
24. wynagrodzenia za dni wolne, udzielone z tytu∏u pracy na morzu w niedziele i Êwi´ta w ˝egludze mi´dzynarodowej i rybo∏ówstwie
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morskim, w ˝egludze Êródlàdowej w systemie pracy jednozmianowej
oraz za dni wolne od pracy dla pracowników zatrudnionych bezpoÊrednio przy produkcji w kopalniach w´gla kamiennego,
25. wynagrodzenia za prac´ w dni ustawowo wolne od pracy, wyp∏acane pracownikom inspekcyjno-technicznym Urz´du Górniczego;
dodatek morski i dodatek miesi´czny dla pracowników urz´dów morskich; wynagrodzenia za prac´ poza normalnymi godzinami pracy dla
pracowników urz´dów morskich zatrudnionych w systemie zmianowym; wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru nad ˝eglugà oraz dodatek dobowy dla stermotorzystów zatrudnionych w inspektoratach
˝eglugi Êródlàdowej,
26. dodatki zwiàzane z charakterem pracy, jak:
— w przemyÊle poligraficznym – za druk prasy, za wykonywanie
druków specjalnych, za obs∏ug´ dodatkowych maszyn,
— w transporcie samochodowym – za rodzaj prowadzonego pojazdu oraz za dodatkowe czynnoÊci kierowców, za prowadzenie
przyczep pojazdów samochodowych, za prowadzenie pojazdów samochodowych nap´dzanych gazem, rycza∏towe dodatki za obs∏ug´
codziennà pojazdów samochodowych i przyczep (transport zorganizowany),
— w ˝egludze i gospodarce morskiej – pilotowy, okr´towy i dobowy za prac´ na morzu oraz za prac´ nurków pod wodà i za konserwacj´ sprz´tu nurkowego,
— w ˝egludze mi´dzynarodowej – za prac´ na statkach specjalistycznych, np. zbiornikowcach, promach, za przewóz materia∏ów niebezpiecznych i za prace niebezpieczne, za przebywanie w strefie dzia∏aƒ wojennych,
— dla specjalistów gospodarki rybnej i Morskiego Instytutu Rybackiego kierowanych na czas okreÊlony do pracy na morskich statkach
rybackich,
— godzinowy za obs∏ug´ portowych bocznic kolejowych,
— za prac´ przy prze∏adunkach towarów za falochronem w portach morskich,
— za pe∏nienie funkcji brakujàcego cz∏onka za∏ogi w ˝egludze,
— za obs∏ug´ wind okr´towych lub pe∏nienie czynnoÊci lukowego
w portach morskich i rybackich,
— kilometrowy dla pracowników dru˝yn pociàgowych oraz dodatki uzasadnione szczególnymi warunkami pracy na okreÊlonym posterunku lub w´êle kolejowym w przedsi´biorstwie PKP,
— godzinowy (premia z∏otówkowa) – w lotnictwie cywilnym,
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— dla pracowników majàcych uprawnienia mechanika lotniczego,
zatrudnionych na stanowiskach zwiàzanych z remontami i obs∏ugà
technicznà sprz´tu lotniczego,
— za prac´ w ambulansach i przy konwojowaniu poczty, za wymian´ poczty i transport ∏adunku pocztowego,
— za sta∏e wykonywanie konwoju wartoÊci pieni´˝nych z banku do
banku (kas zbiorczych),
— za pe∏nienie s∏u˝by ochronnej z bronià, za ochron´ czynnà mienia bankowego,
— za prac´ w przed∏u˝onym czasie pracy, która nie stanowi pracy
w godzinach nadliczbowych – dla pracowników zatrudnionych przy
pilnowaniu,
— w s∏u˝bie zdrowia – za prac´ w systemie zmianowym pracowników dzia∏alnoÊci podstawowej, za prac´ w izbie porodowej dla po∏o˝nych oraz dodatkowe wynagrodzenie dla cz∏onków zespo∏ów fumigacyjnych,
— za szczególne w∏aÊciwoÊci pracy – dla niektórych pracowników
jednostek resortów obrony narodowej i spraw wewn´trznych,
— agencyjny – dla fotoreporterów,
— objazdowy – w przedsi´biorstwach widowiskowych,
— w administracji paƒstwowej – za nadzór podatkowy,
— w instytucjach finansowych – za czynnoÊci kasjerskie,
— za czynnoÊci wykonywane przez pracowników urz´dów stanu
cywilnego w dni wolne od pracy oraz poprzedzajàce te dni – poza godzinami urz´dowania,
— dla s∏u˝by ratownictwa chemicznego – w chemii oraz dla ratownictwa gazowego – w hutnictwie,
27. dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i nauczycieli akademickich za zaj´cia dydaktyczne i wychowawcze nie podlegajàce zaliczeniu
do norm obowiàzujàcego wymiaru godzin nauczania,
28. dodatkowe wynagrodzenia za wyst´p artystów ponad norm´,
za ponadplanowe seanse w kinach, za wykonywane ponad norm´
zdj´cia rentgenowskie ma∏oobrazkowe, za wykonywanie ponad norm´
protez dentystycznych obliczeniowych,
29. wynagrodzenia uzupe∏niajàce, przys∏ugujàce pracownikom powo∏anym do pracy przy zwalczaniu epidemii, w tym wynagrodzenia
pracowników medycznych za wykonywanie dodatkowo poza godzinami pracy wizyt domowych,
30. wynagrodzenia za prac´ w przed∏u˝onym czasie pracy i dy˝ury
niezb´dne ze wzgl´du na ciàg∏oÊç procesu badawczego w instytutach,
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31. dodatki za czas pe∏nionego pogotowia technicznego (domowego), za dy˝ury domowe, wynagrodzenia za dy˝ury zak∏adowe oraz za
gotowoÊç do pracy, wynagrodzenia za czas pe∏nienia dy˝uru przy
przed∏u˝onym czasie pracy w okresie eksploatacyjnym na statkach
w ˝egludze Êródlàdowej przy systemie pracy jednozmianowej, dodatek
za zg∏oszenie si´ na wezwanie w ∏àcznoÊci, dodatek za dy˝ury nocne
dla cenzorów G∏ównego Urz´du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk,
32. jednorazowe wynagrodzenia (wyrównania) wyp∏acane w zwiàzku ze zg∏oszeniem i przyj´ciem projektu wynalazczego,
33. dodatkowe wynagrodzenie dla oblatywaczy samolotów i sprawdzanie spadochronów,
34. wynagrodzenia wyp∏acane w z∏otych pracownikom zatrudnionym za granicà.
II. Wynagrodzenia za dodatkowe czynnoÊci wykonywane w ramach stosunku pracy, a nie wynikajàce z podstawowych zasad wynagradzania, jak:
1. wynagrodzenia za dodatkowe prace nie wchodzàce w zakres
obowiàzków marynarzy oraz rybaków morskich w ˝egludze mi´dzynarodowej,
2. wynagrodzenia za dozór (strze˝enie) statku i ∏adunku w ˝egludze Êródlàdowej,
3. wynagrodzenia za próby statków na morzu,
4. zrycza∏towane wynagrodzenie za czas zu˝yty na za∏atwienie formalnoÊci paszportowych, dewizowych i ró˝nych rozliczeƒ zwiàzanych
z podró˝à, wyp∏acane kierowcom w przedsi´biorstwach Mi´dzynarodowych Przewozów Samochodowych oraz w przedsi´biorstwach ˝eglugi morskiej,
5. zrycza∏towane dodatki pieni´˝ne w przemyÊle drzewnym za dodatkowe czynnoÊci wykonywane poza normalnymi godzinami pracy,
rycza∏t dzienny dla robotników w Lasach Paƒstwowych za u˝ywanie
w∏asnego Êrodka lokomocji przy dostarczaniu sprz´tu mechanicznego
na zràb,
6. dodatek dla dró˝ników leÊnych za konserwacj´ i przechowywanie narz´dzi oraz za u˝ywanie w∏asnych rowerów do objazdu s∏u˝bowego powierzonego odcinka robót; rycza∏t miesi´czny dla nadleÊniczych, adiunktów, leÊniczych i gajowych za utrzymanie w∏asnych Êrodków lokomocji,
7. rycza∏t miesi´czny dla wozaków za obrzàdzanie i piel´gnacj´ koni w dni robocze i Êwiàteczne oraz za konserwacj´ sprz´tu i uprz´˝y;
dodatek za obs∏ug´ koni i opiek´ nad inwentarzem ˝ywym w nocy,
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18. dodatek za us∏ugi hotelarskie Êwiadczone na rzecz goÊci zagranicznych,
19. wynagrodzenia za dodatkowe czynnoÊci pracowników szkó∏
nie b´dàcych nauczycielami, nauczycielami akademickimi i wychowawcami – nie wchodzàce w zakres ich zwyk∏ych obowiàzków,
10. wynagrodzenia dla promotorów prac doktorskich,
11. dodatek dla lekarzy za prac´ dodatkowà w stacjach pogotowia
ratunkowego i oddzia∏ach pomocy doraênej oraz dla pracowników
medycznych zatrudnionych w lotnictwie sanitarnym i sprawujàcych
opiek´ nad chorymi w samolotach sanitarnych,
12. wynagrodzenia rycza∏towe za wykonywanie dodatkowych zadaƒ nie wchodzàcych do zakresu obowiàzków wynikajàcych z umowy
o prac´, wyp∏acane pracownikom medycznym przez macierzysty zak∏ad pracy, w tym za pe∏nienie dy˝urów na wezwanie – przy telefonie,
13. dodatkowe wynagrodzenie lekarzy-rzeczoznawców za konsultacje w zakresie orzecznictwa,
14. dodatek dla przewodniczàcych komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia; wynagrodzenia lekarzy za przeprowadzanie
badaƒ w domu chorego na potrzeby komisji lekarskich; wynagrodzenia lekarzy-inspektorów orzecznictwa lekarskiego za wydawanie opinii w sprawach toczàcych si´ przed organami odwo∏awczymi,
15. dodatek dla pracowników PZU za likwidacj´ szkód masowych
w terenie,
16. dodatek dla personelu latajàcego za obloty samolotów po remontach lub przeglàdach i naprawach awaryjnych,
17. dodatek dla inspektorów ˝eglugi Êródlàdowej za prowadzenie,
konserwacj´ i dozorowanie statków,
18. dodatek za protoko∏owanie na posiedzeniach sàdowych,
19. dodatek za obs∏ug´ radiow´z∏a lub radiotelefonu,
20. wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru specjalistycznego
w s∏u˝bie zdrowia wyp∏acane z osobowego funduszu p∏ac.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych zawartym w piÊmie z dnia 20 stycznia 1983 r., znak: U. 529-199/82,
wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru specjalistycznego nie wynika∏o
z przepisów czysto p∏acowych, lecz z instrukcji nr 7 Ministra Zdrowia
i Opieki Spo∏ecznej z dnia 1 sierpnia 1974 r. Akt ten nie precyzowa∏, na
podstawie jakiej umowy sprawowany móg∏ byç nadzór.
Podobnie uregulowany zosta∏ problem wynagrodzenia za nadzór
specjalistyczny w zarzàdzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej
z dnia 16 listopada 1982 r. w sprawie wynagrodzeƒ rycza∏towych za
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pe∏nienie nadzoru specjalistycznego. Zgodnie z tym zarzàdzeniem
wynagrodzenie za nadzór specjalistyczny winno byç wyp∏acane z osobowego funduszu p∏ac. Z lekarzami zawierane by∏y wi´c najcz´Êciej
umowy o prac´.
21. wynagrodzenie pracowników s∏u˝by doradztwa specjalistycznego wojewódzkich oÊrodków post´pu rolniczego,
22. wynagrodzenia za czynnoÊci przy skupie jaj oraz skupie
i kontraktacji innych artyku∏ów wykonywane przez pracowników
sklepowych,
23. zrycza∏towane wynagrodzenie za palenie w piecach zwyk∏ych,
kot∏owniach szklarni itp.,
24. dodatki za prowadzenie s∏u˝bowych samochodów osobowych
przez pracowników nie zatrudnionych na stanowisku kierowcy,
25. wynagrodzenia za instrukta˝ i szkolenie wewnàtrzzak∏adowe,
za kierowanie pracà praktykantów itp.,
26. rycza∏ty za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi i za prowadzenie ksi´gowoÊci kas zapomogowo-po˝yczkowych,
27. rycza∏ty dla spo∏ecznych inspektorów pracy,
28. wynagrodzenia kierowców autobusów u˝ywanych do przewozu wycieczek,
29. wynagrodzenia za czas çwiczeƒ (prób) i wyst´pów orkiestr zak∏adowych,
30. dodatek za dy˝ur i za udzia∏ w wyprawach ratunkowych GOPR.
III. Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jak:
1. za czas urlopu wypoczynkowego, restytucyjnego, dodatkowego
lub okolicznoÊciowego,
2. ekwiwalent za niewykorzystany urlop – zosta∏ obj´ty sk∏adkà na
ubezpieczenie spo∏eczne po raz pierwszy od 1.01.1977 r.,
3. za czas oddelegowania pracowników na kursy szkoleniowe i doszkalajàce,
4. za czas nieobecnoÊci w pracy zwiàzanej z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych,
5. za przerwy w pracy matek karmiàcych oraz pracownic korzystajàcych z dwóch dni zwolnienia od pracy w ciàgu roku w zwiàzku z wychowywaniem dzieci do lat 14,
6. za czas przestojów i braki produkcyjne powsta∏e bez winy pracownika,
7. za ustawowe dni Êwiàteczne nie b´dàce niedzielami mimo nieÊwiadczenia pracy – w przemyÊle poligraficznym,
8. wynagrodzenia za tzw. przerwany czas pracy w transporcie,
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9. wynagrodzenie p∏acone pracownikom paƒstwowych przedsi´biorstw rolnych za czas urlopu zdrowotnego – wynagrodzenie
to wynika∏o bowiem ze stosunku pracy i wyp∏acane by∏o z osobowego funduszu p∏ac, podlega∏o wi´c sk∏adce na ubezpieczenie spo∏eczne.
IV. Dodatkowe Êwiadczenia pieni´˝ne bàdê wartoÊç Êwiadczeƒ
w naturze przyznawane na podstawie przepisów szczególnych, jak:
1. dodatki (rycza∏ty) za roz∏àk´, strawne oraz dewizowe wyp∏acane
w ˝egludze i rybo∏ówstwie morskim, odpowiednio przeliczone – obj´te sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne do 31.12.1980 r.; wy∏àczone
z podstawy wymiaru sk∏adki od 1.01.1981 r. na mocy uchwa∏y nr 144
Rady Ministrów,
2. dodatki godzinowe wyp∏acane na kolei pracownikom dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich,
3. zwrot kosztów przejazdów do miejsca zamieszkania w celu odwiedzenia rodzin, wyp∏acany pracownikom czasowo przeniesionym
oraz zwerbowanym do pracy – obj´te sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne do 31.12.1980 r. na mocy uchwa∏y nr 144 Rady Ministrów,
4. ekwiwalent za przejazdy kolejà wyp∏acany na podstawie Karty
Górnika,
5. rycza∏ty za noclegi i za koszt wynaj´cia kwater prywatnych
(op∏acane przez zak∏ad pracy) dla pracowników czasowo przeniesionych – obj´te sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne do 31.12.1980 r. na
mocy uchwa∏y nr 144 Rady Ministrów,
6. dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dla pracowników
urz´dów gmin, urz´dów miast (miast i gmin); zrycza∏towany ekwiwalent z tytu∏u najmu mieszkania u osoby prywatnej przys∏ugujàcy pracownikom medycznym, ekwiwalent pieni´˝ny dla nauczycieli z tytu∏u
zrzeczenia si´ prawa do bezp∏atnego mieszkania,
7. zasi∏ek na zagospodarowanie dla nauczycieli; jednorazowy zasi∏ek na zagospodarowanie przys∏ugujàcy niektórym pracownikom s∏u˝by zdrowia po raz pierwszy przyst´pujàcym do pracy,
8. rycza∏t przesiedleniowy przy przeniesieniach s∏u˝bowych – obj´ty sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne do 31.12.1980 r. na mocy
uchwa∏y nr 144 Rady Ministrów; zasi∏ek osiedleniowy dla nauczycieli,
9. wartoÊç deputatów lub innych Êwiadczeƒ wydawanych pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej)
oraz ekwiwalenty za te deputaty bàdê inne Êwiadczenia, w tym ekwiwalenty za mieszkania s∏u˝bowe,
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Na przyk∏ad
Tak zwana Êniadaniówka przys∏ugujàca pracownikom spó∏dzielczoÊci mleczarskiej. Zgodnie z wyjaÊnieniami Dzia∏u Emerytur i Rent,
zawartymi w piÊmie z dnia 29.03.1983 r., znak Rp 050-101/82, Êwiadczenie to by∏o formà deputatu bran˝owego przys∏ugujàcego pracownikom
czynnym zawodowo i wyp∏acanym z osobowego funduszu p∏ac.
10. wartoÊç posi∏ków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniajàcych, a tak˝e innych Êrodków wydawanych do spo˝ycia pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej); dodatek kaloryczny dla personelu latajàcego i pok∏adowego w lotnictwie
cywilnym,
11. wartoÊç umundurowania wydawanego pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej) oraz ekwiwalenty za umundurowanie i przed∏u˝enie u˝ywalnoÊci umundurowania,
12. ekwiwalenty za przed∏u˝enie u˝ywalnoÊci odzie˝y roboczej lub
obuwia ochronnego oraz za u˝ywanie odzie˝y w∏asnej, zamiast roboczej, przez pracowników, uczniów i studentów,
13. ekwiwalenty za pranie i reperacj´ odzie˝y roboczej, wykonywane we w∏asnym zakresie przez pracowników – obj´te sk∏adkà na
ubezpieczenie spo∏eczne od 1.01.1981 r. na mocy uchwa∏y nr 144 Rady
Ministrów,
14. zapomogi wyp∏acane pracownikom w∏asnym z funduszu pozostajàcego w dyspozycji ministrów (kierowników urz´dów centralnych)
oraz wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego),
15. wynagrodzenia z tytu∏u sprawowania nadzoru specjalistycznego w s∏u˝bie zdrowia.
V. Wynagrodzenia i odszkodowania przys∏ugujàce pracownikom
w razie rozwiàzania umowy o prac´.
VI. Odprawy przy przejÊciu na emerytur´ przyznawane na podstawie przepisów szczególnych, odprawa (wynagrodzenie) za 10-letni
sta˝ pracy w ˝egludze mi´dzynarodowej w razie utraty zdrowia.
VII. Inne Êwiadczenia pieni´˝ne wyp∏acane przez zak∏ady pracy na
podstawie Kodeksu pracy lub uk∏adów zbiorowych pracy.
VIII. Wynagrodzenia pieni´˝ne z funduszu premiowego w paƒstwowych przedsi´biorstwach gospodarki rolnej.
IX. Wynagrodzenia wyp∏acane z funduszu p∏ac uczniów oraz stypendia pracownicze i fundowane.
X. Wynagrodzenia studentów szkó∏ wy˝szych z tytu∏u odbywania
praktyk robotniczych.
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XI. Wynagrodzenia za prac´ nak∏adczà, bez wzgl´du na wysokoÊç
osiàganych wynagrodzeƒ.
XII. Wynagrodzenia zorganizowanych grup roboczych, tj. cz∏onków ochotniczych hufców pracy i wynagrodzenia skazanych.
XIII. WartoÊç robocizny z tytu∏u zadaƒ szkoleniowo-produkcyjnych wykonywanych przez jednostki wojskowe.
XIV. Âwiadczenia pieni´˝ne wyp∏acane chorym za czynnoÊci wykonywane w ramach terapii zaj´ciowej dla nerwowo i psychicznie
chorych.
XV. Wynagrodzenia wyp∏acane pracownikom w∏asnym na podstawie uchwa∏y nr 157 Rady Ministrów, a w szczególnoÊci:
11. nagrody za wyniki w handlu zagranicznym,
12. nagrody za kooperacj´ przemys∏owà z krajami drugiego obszaru p∏atniczego,
13. nagrody za eksport budownictwa, w tym eksport wewn´trzny
budownictwa – od 22.06.1979 r. sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne
obj´te zosta∏y jedynie nagrody za eksport budownictwa, natomiast nagrody za eksport wewn´trzny budownictwa wy∏àczone zosta∏y z podstawy wymiaru sk∏adki na mocy uchwa∏y nr 87 Rady Ministrów,
14. nagrody za terminowà i przedterminowà realizacj´ budowy gazociàgu orenburskiego i ropociàgu po∏ockiego,
15. nagrody za osiàgni´cia projektowanej zdolnoÊci produkcyjnej –
wy∏àczone z podstawy wymiaru sk∏adki od 22.06.1979 r. na mocy
uchwa∏y nr 87 Rady Ministrów,
16. nagrody za prawid∏owà, terminowà i przedterminowà realizacj´ inwestycji,
17. dyrektorski fundusz nagród w górnictwie w´gla kamiennego
i brunatnego,
18. nagrody za zwalczanie pryszczycy,
19. nagrody za udzia∏ w organizowaniu polowaƒ dewizowych,
10. premie dla dzier˝awców ogierów paƒstwowych,
11. nagrody za schwytanie k∏usowników i wykrycie kradzie˝y ryb,
12. nagrody za pozyskiwanie zwierzàt ∏ownych,
13. premie za wyselekcjonowanie ze skupu cielàt rzeênych do dalszego chowu,
14. nagrody za usprawnienie skupu i zagospodarowanie zwierzàt
rzeênych,
15. premie dla autorów i hodowców odmian roÊlin,
16. nagrody dla korespondentów rolnych, meteorologicznych i statystycznych, dla osób przeprowadzajàcych spis rolny, uczestniczàcych
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w badaniu bud˝etów rodzinnych oraz dla rzeczoznawców Paƒstwowej
Inspekcji Plonów,
17. nagrody za znalezienie materia∏ów wybuchowych w w´glu
i z∏omie,
18. nagrody za wykrycie przest´pstw gospodarczych, wyst´pków
skarbowych i zwalczanie przest´pczoÊci finansowej,
19. nagrody dla osób szczególnie wyró˝niajàcych si´ w dzia∏alnoÊci przeciwpo˝arowej,
20. nagrody z funduszu prewencyjnego za osiàgni´cia w zakresie
zapobiegania i zwalczania kl´sk i wypadków losowych,
21. nagrody za udzia∏ w akcjach przeciwsztormowych i przeciwlodowych,
22. nagrody za udzia∏ w akcji rozwoju krwiodawstwa,
23. nagrody dla osób przyczyniajàcych si´ do ujawniania przest´pstw lub uj´cia ich sprawców,
24. premie z tytu∏u ujawnienia niew∏aÊciwej jakoÊci towarów,
25. nagrody za przyczynianie si´ do pozyskania gestii ubezpieczeniowej w eksporcie, imporcie i transporcie,
26. nagrody za przeprowadzanie przewozów jesiennych,
27. nagrody za wykrycie p´kni´tych szyn na torach PKP,
28. nagrody konkursowe,
29. wynagrodzenia dla radców prawnych z tytu∏u zast´pstwa w post´powaniu sàdowym,
30. nagrody dla cz∏onków komitetów bran˝owych do spraw
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich – wy∏àczone z podstawy
wymiaru sk∏adki od 22.06.1979 r. na mocy uchwa∏y nr 87 Rady
Ministrów,
31. nagrody dla pracowników Zrzeszenia Mi´dzynarodowych
Przewoêników Drogowych w Polsce,
32. nagrody dla szczególnie wyró˝niajàcych si´ pracowników
zak∏adów pomocy spo∏ecznej, terenowych opiekunów spo∏ecznych
oraz pracowników zak∏adów i oÊrodków szkolenia zawodowego inwalidów,
33. nagrody dla wyró˝niajàcych si´ w pracy aktywistów spo∏ecznych,
34. nagrody za wybitne osiàgni´cia w zakresie twórczoÊci artystycznej oraz w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, przyznawane przez Ministra Kultury i Sztuki,
35. nagrody za osiàgni´cia w rozwoju kultury fizycznej i turystyki,
36. nagrody za przyczynianie si´ do realizacji zadaƒ finansowych
w zakresie zobowiàzaƒ pieni´˝nych wsi,
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37. nagrody ze specjalnego funduszu nagród, tworzonego na podstawie uchwa∏ Rady Ministrów o narodowym planie spo∏eczno-gospodarczym,
38. nagrody za zbiórk´ i dostawy z∏omu metali,
39. nagrody dla pracowników przedsi´biorstw mechanizacji rolnictwa zatrudnionych przy zbiórce, sortowaniu, wysy∏ce i regeneracji
cz´Êci zamiennych,
40. nagrody za zbieranie, sortowanie, przechowywanie i przekazywanie odpadów z∏omu szk∏a organicznego,
41. premie za pozyskanie drewna rezonansowego – od 14.07.1978 r.,
na mocy uchwa∏y nr 87 Rady Ministrów, sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne zosta∏y obj´te równie˝ premie za pozyskanie fryzów bukowych
na potrzeby przemys∏u muzycznego,
42. premie za wysortowanie z∏omu metali nie˝elaznych ze z∏omu
stalowego i ˝eliwnego w przedsi´biorstwach Zjednoczenia Hutnictwa i Stali,
43. premie za zbieranie odpadków pokonsumpcyjnych,
44. nagrody dla pracowników muzeów paƒstwowych za zwi´kszenie dochodów muzeów paƒstwowych dzia∏ajàcych w formie zak∏adów
bud˝etowych, – obj´te sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne od
1.01.1980 r. na mocy uchwa∏y nr 107 Rady Ministrów,
45. premie za szczególnà dba∏oÊç o towary, a tak˝e wynagrodzenia
za metkowanie – obj´te sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne od
1.01.1981 r. na mocy uchwa∏y nr 144 Rady Ministrów,
46. premie za oszcz´dne zu˝ywanie i gospodarcze wykorzystanie
paliw i energii,
47. premie dla pracowników energetyki zawodowej za oszcz´dne
zu˝ywanie paliw sta∏ych, ciek∏ych i gazowych,
48. premie za oszcz´dnoÊç paliw p∏ynnych do silników spalinowych, smarów i olejów mineralnych,
49. premie za oszcz´dne zu˝ycie paliw p∏ynnych dla kierowców
pojazdów samochodowych i ich pomocników,
50. premie za oszcz´dnà eksploatacj´ i gospodark´ ogumieniem
dla kierowców pojazdów samochodowych i innych pracowników,
51. premie za wykorzystanie pró˝nych przebiegów samochodów
ci´˝arowych dla kierowców samochodów ci´˝arowych i ich dyspozytorów,
52. premie za marszrutyzacj´ przewozów ∏adunków kolejami normalnotorowymi dla pracowników formujàcych zestawy wagonów kolejowych na terenie przedsi´biorstw produkcyjnych i PKP,
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53. premie za wykorzystanie odpadów przemys∏owych z elektrowni, elektrociep∏owni i ciep∏owni, wyp∏acane pracownikom zatrudnionym przy nadzorowaniu i wykonywaniu prac zwiàzanych z wykorzystaniem tych odpadów,
54. wynagrodzenia i nagrody za racjonalizacj´ i wynalazczoÊç,
55. nagrody za prace badawcze i rozwojowe,
56. nagrody specjalne i nagrody za szczególne osiàgni´cia wyp∏acane w biurach projektowych,
57. nagrody paƒstwowe,
58. premie w przedsi´biorstwach kooperujàcych z przemys∏em
okr´towym – wy∏àczone z podstawy wymiaru sk∏adki od 22.06.1979 r.
na mocy uchwa∏y nr 87 Rady Ministrów,
59. ponadplanowe wyp∏aty z osobowego funduszu p∏ac realizowane w przedsi´biorstwach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z tytu∏u wczeÊniejszego rozpocz´cia i przed∏u˝enia okresu grzewczego,
jak równie˝ z tytu∏u przed∏u˝enia czasu pracy w∏asnych pracowników
zatrudnionych przy odÊnie˝aniu,
60. wynagrodzenia pracowników oddelegowanych okresowo z innych jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Ârodowiska do przedsi´biorstw (zak∏adów) oczyszczania miasta do prac zwiàzanych z akcjà zimowà,
61. wynagrodzenia za roboty interwencyjne wykonane przez
przedsi´biorstwa gospodarki uspo∏ecznionej ze Êrodków aktywizacji
zawodowej,
62. dodatkowe wynagrodzenie dla niektórych pracowników domów wczasowych Êwiadczàcych us∏ugi dla konsumentów nie b´dàcych mieszkaƒcami domów wczasowych,
63. wynagrodzenia pracowników zak∏adów hotelarskich oraz obozowisk turystycznych prowadzonych przez jednostki gospodarki uspo∏ecznionej, wyp∏acane w wysokoÊci 3% od zainkasowanych kwot op∏aty skarbowej za zameldowanie,
64. premie dla niektórych pracowników domów wypoczynkowych i zarzàdów okr´gów za czynnoÊci i prace zwiàzane z organizacjà kwater i oÊrodków w kwaterach obcych oraz sprzeda˝à skierowaƒ na miejsce nie obj´te planem eksploatacyjnym domów wczasowych,
65. przejÊciowe dodatki i przejÊciowe premie wyp∏acane z funduszu dyspozycyjnego w jednostkach inicjujàcych,
66. nagrody, premie i przejÊciowe dodatki wyp∏acane z oszcz´dnoÊci funduszu p∏ac pozostajàcych w dyspozycji zak∏adu pracy,
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67. nagrody za wspó∏zawodnictwo pracy wyp∏acane ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa,
68. wartoÊç nagród rzeczowych za wspó∏zawodnictwo pracy – wy∏àczone z podstawy wymiaru sk∏adki od 22.06.1979 r. na mocy uchwa∏y nr 87 Rady Ministrów,
69. nagrody z tytu∏u przyrostu wp∏ywów dewizowych w Zjednoczeniu Przedsi´biorstw Turystycznych „Orbis”,
70. premie specjalne za ekonomicznà eksploatacj´ taksówek,
71. nagrody NOT za wybitne osiàgni´cia w dziedzinie techniki,
72. premie za dowiercenie z∏o˝a ropy lub gazu o wartoÊci przemys∏owej,
73. wynagrodzenia za odsprzedanie, odkupywanie i wykorzystanie
opakowaƒ u˝ywanych, wkalkulowanych w cen´ towaru,
74. wynagrodzenia za zbieranie, sortowanie, pakowanie i przekazywanie odpadów u˝ytkowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych,
75. wynagrodzenie za zbieranie czerstwego pieczywa w budynkach mieszkalnych,
76. wynagrodzenia prowizyjne inkasentów w przedsi´biorstwach
energetyki zawodowej – wy∏àczone z podstawy wymiaru sk∏adki od
22.06.1979 r. na mocy uchwa∏y nr 87 Rady Ministrów,
77. wynagrodzenia za ratownictwo morskie,
78. nagrody na konkursach urbanistycznych, architektonicznych
i budowlanych – obj´te sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne od
26.04.1978 r. na mocy uchwa∏y nr 48 Rady Ministrów,
79. nagrody dla przedsi´biorstw specjalizujàcych si´ w eksporcie,
80. nagrody dla dostawców krajowych towarów nieeksportowych,
przeznaczonych do sprzeda˝y w ramach eksportu wewn´trznego oraz
us∏ug Êwiadczonych na rzecz eksportu,
81. nagrody za osiàgni´cia w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny
pracy w górnictwie,
82. premie za eksploatacj´ i przewóz piasku w okresie zimy,
83. premie dla strza∏owych w kopalniach w´gla kamiennego za
zwi´kszenie grubych sortymentów w´gla,
84. nagrody za przepracowane niedziele wydobywcze i z tytu∏u
wprowadzenia dni roboczych wolnych od pracy,
85. nagrody dla inkasentów gospodarki samochodowej za wydajne
wyniki pracy,
86. nagrody specjalne za osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci kontrolnej,
szczególnie wa˝ne dla gospodarki narodowej,
87. nagrody specjalne dla pracowników Totalizatora Sportowego,
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188. premie za zmniejszenie ubytków wagowych ˝ywca,
189. nagrody za osiàgni´cia w organizacji Targów Krajowych,
190. nagrody dla pracowników terenowych komisji planowania
gospodarczego,
191. nagrody za najpilniejsze publikacje statystyczne,
192. nagrody za aktywizacj´ skupu mleka,
193. nagrody za odprawy celne zaleg∏ych przesy∏ek pocztowych,
194. nagrody z zysku osiàgni´tego za Êwiadczenie us∏ug dla ludnoÊci – w paƒstwowych przedsi´biorstwach przemys∏owych obj´tych
planem terenowym,
195. nagrody za prace w dziedzinie planowania perspektywicznego,
196. nagrody za produkcj´ wyrobów oznaczonych znakiem jakoÊci,
197. wynagrodzenia wyk∏adowców na kursach organizowanych
dla szkolenia cudzoziemców,
198. wynagrodzenia za pe∏nienie funkcji cz∏onka zarzàdu spó∏dzielni wyp∏acane z czystej nadwy˝ki,
199. dop∏aty za godziny nadliczbowe przepracowane w ramach zobowiàzaƒ w czasie wolnym od pracy zarobkowej, je˝eli wynagrodzenia za ten czas przekazywane by∏y przez pracowników na okreÊlony
cel spo∏eczny,
100. nagrody lub premie za dzia∏alnoÊç podstawowà wyp∏acane
poza planowanym funduszem p∏ac,
101. nagrody dla personelu kierowniczego NOT i jej agend oraz
stowarzyszeƒ,
102. nagrody specjalne za zwalczanie przest´pczoÊci celnej i dewizowej,
103. premie dla pracowników zajmujàcych kierownicze i inne samodzielne stanowiska pracy, wyp∏acane z zysku,
104. nagrody wyp∏acane z zysku w gospodarstwach pomocniczych
jednostek bud˝etowych,
105. nagrody wyp∏acane z zysku w jednostkach badawczych,
106. wynagrodzenia specjalne wyp∏acane z funduszu zach´ty materialnej w przedsi´biorstwach Polskie Linie Oceaniczne i Polska ˚egluga Morska,
107. wynagrodzenia i Êwiadczenia dodatkowe (dodatki) oraz wartoÊç nagród rzeczowych z tytu∏u Kart: Górnika, Hutnika itp.,
108. nagrody jubileuszowe,
109. gratyfikacje cz∏onków personelu latajàcego i pok∏adowego,
110. dodatkowe wynagrodzenia dla oblatywaczy samolotów
i sprawdzanie spadochronów,
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111. wynagrodzenie wyp∏acane w z∏otych pracownikom zatrudnionym za granicà,
112. wartoÊç posi∏ków wydawanych w zak∏adzie pracy ca∏kowicie
lub cz´Êciowo bezp∏atnie,
113. Êwiadczenia wyrównawcze przys∏ugujàce od zak∏adów pracy
pracownikom, którzy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznali sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
114. Êwiadczenia pieni´˝ne wynikajàce z uk∏adów zbiorowych pracy lub innych przepisów szczególnych,
115. ekwiwalenty za przed∏u˝anie u˝ywalnoÊci odzie˝y roboczej,
116. wynagrodzenia kierowców autobusów u˝ywanych do przewozu wycieczek,
117. dodatkowe wynagrodzenie zwiàzane ze zwolnieniem, przeniesieniem s∏u˝bowym i przywróceniem do pracy,
118. stypendia pracownicze i fundowane,
119. nagrody kwartalne dla lekarzy – inspektorów ZUS do spraw
orzecznictwa o czasowej niezdolnoÊci do pracy,
120. nagrody konkursowe,
121. nagrody okolicznoÊciowe,
122. nagrody za wyniki w procesie inwestycyjnym,
123. nagrody rzeczowe,
124. nagrody z funduszów tworzonych na z góry okreÊlony czas
i przeznaczonych do wyp∏aty za wykonanie konkretnych zadaƒ.
XVI. Âwiadczenia pieni´˝ne z ubezpieczenia spo∏ecznego oraz z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych pokrywane przez zak∏ad pracy, jak:
1. zasi∏ki chorobowe wyp∏acane w okresie trwania stosunku pracy,
2. Êwiadczenia wyrównawcze przys∏ugujàce od zak∏adów pracy
pracownikom, którzy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznali sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
3. jednorazowe odszkodowania z tytu∏u sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego
uszczerbku na zdrowiu albo Êmierci oraz odszkodowania za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy.

r Podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y:
1. wyp∏aty z bezosobowego funduszu p∏ac, a w szczególnoÊci:
a) wynagrodzenia za us∏ugi za∏adunkowe i wy∏adunkowe oraz za
transport, sk∏adowanie i kopcowanie ziemiop∏odów,
b) wynagrodzenia za drobne roboty i us∏ugi oraz za drobne remonty pomieszczeƒ i napraw´ sprz´tu,
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c) wynagrodzenia za prace zwiàzane z opracowaniem, ocenà lub
realizacjà projektów racjonalizatorskich oraz popularyzacjà wynalazczoÊci i post´pu technicznego,
d) wynagrodzenia za udzia∏ w posiedzeniach komisji oraz dla
cz∏onków jury w konkursach,
e) wynagrodzenia za ekspertyzy, konsultacje, porady, t∏umaczenia,
nie przeznaczone do publikacji w formie wydawnictwa,
f) wynagrodzenia za wyk∏ady w zakresie szkolenia wewnàtrzzak∏adowego, prowadzone przez wyk∏adowców nie b´dàcych pracownikami przedsi´biorstwa, za wyk∏ady na kursach zawodowych organizowanych przez jednostki bud˝etowe oraz wynagrodzenia wyk∏adowców
nie b´dàcych sta∏ymi pracownikami w oÊrodkach kursowych,
g) wynagrodzenia za prace twórcze i autorskie, za prelekcje, odczyty itp.,
h) wynagrodzenia za prace projektowe,
i) wynagrodzenia za skup, zbiórk´ i odsprzeda˝ opakowaƒ i surowców wtórnych,
j) wynagrodzenia za likwidacj´ do∏ów urobkowych przy pracach
geologiczno-poszukiwawczych,
k) wynagrodzenia za udzia∏ w orkiestrze zak∏adowej,
l) wynagrodzenia dla cz∏onków komitetów cz∏onkowskich spó∏dzielni za udzia∏ w kontrolach, lustracjach, posiedzeniach komisji oraz
za pe∏nienie dy˝urów,
m) wynagrodzenia wyp∏acane pracownikom obcym na podstawie
uchwa∏y nr 157 Rady Ministrów,
n) wyp∏aty z funduszu autorskiego,
o) zapomogi wyp∏acane pracownikom obcym,
2. wynagrodzenia wyp∏acane z zak∏adowego funduszu nagród,
w tym m.in. tak zwane trzynastki, tj. roczne nagrody indywidualne na
podstawie ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o zasadach tworzenia
i podzia∏u zak∏adowego funduszu nagród oraz zak∏adowych funduszów socjalnego i mieszkaniowego (Dz.U. nr 27, poz. 150 z póên. zm.),
Do 1 lipca 1982 r., tj. do chwili wejÊcia w ˝ycie ustawy z 26 lutego
1982 r. o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz.U.
nr 7, poz. 54), trzynaste pensje by∏y wyp∏acane ze Êrodków spoza osobowego funduszu p∏ac, w ramach zak∏adowego funduszu nagród.
Powo∏ana wy˝ej ustawa wprowadzi∏a w przedsi´biorstwach paƒstwowych (z wyjàtkiem banków i PZU) istotne zmiany w zasadach finansowania wynagrodzeƒ, m.in. znios∏a wobec tych przedsi´biorstw zak∏adowy fundusz nagród, tworzony i wyp∏acany na zasadach przewi-
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dzianych ustawà z dnia 23 czerwca 1973 r. (Dz.U. nr 27, poz. 150),
a w jego miejsce wprowadzi∏a fundusz za∏ogi, tworzony z zysku przedsi´biorstwa. W rezultacie wymienione wy˝ej wynagrodzenia wyp∏acane
by∏y z osobowego funduszu p∏ac – zgodnie jednak z art. 10 ust. 4 ustawy
z 26 lutego 1982 r. nie by∏y odprowadzane od nich sk∏adki na ubezpieczenie emerytalne.
3. premie i nagrody z zysku do podzia∏u,
Na podstawie art. 10 ustawy z 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych (Dz.U. nr 7, poz. 54) od 1 lipca 1982 r.
przedsi´biorstwa paƒstwowe mog∏y tworzyç z zysku, do podzia∏u, fundusz za∏ogi z przeznaczeniem m.in. na wyp∏at´ nagród i premii dla pracowników. Zgodnie z art. 10 ust. 4 wymienionej ustawy od wyp∏aconych
z funduszu za∏ogi nagród i premii nie by∏a naliczana sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne.
4. wyp∏aty z nadwy˝ki bilansowej na premie i nagrody dla pracowników, a w spó∏dzielniach pracy – tak˝e dla cz∏onków z tytu∏u
wk∏adu pracy.

8. Okres od 1.01.1984 r. do 31.12.1989 r.
r Akty prawne
q rozporzàdzenie Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych z dnia
27 grudnia 1983 r. w sprawie podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne za pracowników uspo∏ecznionych zak∏adów pracy
(Dz.U. nr 73, poz. 332) – obowiàzujàce do 31 grudnia 1986 r.,
q rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r. w sprawie zg∏aszania pracowników do ubezpieczenia spo∏ecznego oraz sk∏adek na to ubezpieczenie (Dz.U. nr 37, poz. 211; z 1988 r. nr 36,
poz. 284) – obowiàzujàce od 1 stycznia 1987 r. do 31 grudnia 1989 r.,
q uchwa∏a nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeƒ w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej (M.P. nr 15, poz. 85),
q zarzàdzenie nr 21 Prezesa GUS z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie
klasyfikacji sk∏adników wynagrodzeƒ (Dz. Urz. GUS nr 3, poz. 6).

r Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y:
wyp∏aty pieni´˝ne w z∏otych oraz wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze
bàdê ich ekwiwalenty, zaliczone – w myÊl przepisów o klasyfikacji wynagrodzeƒ – do wynagrodzeƒ osobowych, a w szczególnoÊci:
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1. wynagrodzenie pracowników nale˝ne z tytu∏u istniejàcego stosunku pracy,
2. wynagrodzenie podstawowe za prac´ wykonywanà w normalnym, obowiàzujàcym pracownika czasie pracy,
3. wynagrodzenia zasadnicze,
4. zrycza∏towane wynagrodzenie kierowców samochodów osobowych,
5. dodatki sta∏e i przejÊciowe za szczególne w∏aÊciwoÊci pracy,
szczególne kwalifikacje lub warunki pracy:
a) dodatki przyznawane ze wzgl´du na szkodliwe dla zdrowia,
ucià˝liwe i niebezpieczne warunki pracy, ponoszenie szczególnej odpowiedzialnoÊci z uwagi na rodzaj pracy,
b) dodatki za pe∏nienie funkcji kierowniczych,
c) dodatki za d∏ugoletni sta˝ pracy,
d) dodatki za posiadanie stopni naukowych,
e) dodatki za posiadanie specjalnych kwalifikacji,
f) dodatki za usytuowanie zak∏adu pracy,
g) dodatki za por´ pracy i system organizacyjny pracy (przy pilnowaniu),
h) dodatki za prac´ w przed∏u˝onym czasie pracy,
i) pozosta∏e dodatki sta∏e i przejÊciowe,
6. premie wyp∏acane periodycznie za osiàgni´cia w wykonywaniu
podstawowych zadaƒ pracownika lub zespo∏u oraz prowizje niesamodzielne,
7. wynagrodzenia za prac´ nadliczbowà:
a) wynagrodzenia za prac´ przekraczajàcà dobowà i tygodniowà
norm´ czasu pracy oraz za nadliczbowà prac´ w niedziele i ustawowe
dni Êwiàteczne wolne od pracy – wynikajàce z podstawowych zasad
wynagradzania wraz z dodatkami za prac´ w godzinach nadliczbowych i innymi dodatkami z tytu∏u pracy, przewidzianymi w uk∏adach
zbiorowych pracy lub innych przepisach o wynagrodzeniu,
b) wynagrodzenia za prac´ w dodatkowych dniach wolnych od
pracy (wolne soboty) – wynikajàce z podstawowych zasad wynagradzania,
c) wynagrodzenia za wyst´py artystów ponad norm´, a tak˝e wynagrodzenia re˝yserów, scenarzystów itp.,
d) wynagrodzenia ponadwymiarowe nauczycieli,
e) zrycza∏towane wynagrodzenia za wykonywanie czynnoÊci
wchodzàcych w zakres obowiàzków obj´tych umowà o prac´ w czasie
przekraczajàcym obowiàzujàcà norm´ czasu pracy,
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f) wynagrodzenia za zaj´cia dydaktyczne i wychowawcze nauczycieli dodatkowo p∏atne (nie zaliczone do obowiàzujàcego wymiaru godzin),
18. dop∏aty za prac´ wykonywanà w ramach obowiàzujàcego pracownika wymiaru czasu pracy, ale nie nale˝àcà do zakresu jego normalnych obowiàzków:
a) dodatkowe wynagrodzenia za wykonywanie obowiàzków zak∏adowego spo∏ecznego inspektora pracy,
b) dodatkowe wynagrodzenia za szkolenie wewnàtrzzak∏adowe
oraz za prowadzenie nauki zawodu,
c) dodatkowe wynagrodzenie dla zak∏adowego kierownika praktyk
studentów i uczniów Êrednich szkó∏ zawodowych,
d) dodatkowe wynagrodzenie za prowadzenie i obs∏ug´ pojazdu
samochodowego przez pracownika nie zatrudnionego na stanowisku
kierowcy,
e) pozosta∏e dop∏aty za prac´ wykonywanà w ramach obowiàzujàcego pracownika czasu pracy, ale nie nale˝àcà do zakresu jego normalnych obowiàzków,
19. wynagrodzenia za czynnoÊci przewidziane do wykonania poza
obowiàzujàcym pracownika wymiarem czasu pracy:
a) wynagrodzenia za dy˝ury zak∏adowe pe∏nione przez pracowników s∏u˝b medycznych i weterynaryjnych,
b) wynagrodzenia (dodatki) za pe∏nienie pogotowia technicznego
(domowego),
c) wynagrodzenia uzupe∏niajàce wyp∏acane pracownikom powo∏anym do zwalczania epidemii,
d) wynagrodzenia za wykonywanie czynnoÊci doradców technicznych w klubach techniki i racjonalizacji,
e) pozosta∏e wynagrodzenia za czynnoÊci przewidziane do wykonania poza obowiàzujàcym pracownika wymiarem czasu pracy,
10. dodatki wyrównawcze:
a) wyrównanie zarobku do poziomu najni˝szego wynagrodzenia,
b) dodatki wyrównawcze przy wykonywaniu przejÊciowo innej
pracy zast´pczej,
c) dodatki wyrównawcze wyp∏acane pracownikom podejmujàcym
prac´ w nowym zak∏adzie wskutek likwidacji dotychczasowego stanowiska pracy albo w zwiàzku z okresowym zatrzymaniem lub ograniczeniem produkcji w macierzystym zak∏adzie pracy,
11. wynagrodzenia gwarantowane za czas niewykonywania pracy:
a) zasi∏ki chorobowe wyp∏acane ze Êrodków zak∏adu pracy oraz
wynagrodzenia za czas choroby nauczyciela,
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b) wynagrodzenia za czas przestoju,
c) wynagrodzenia za czas bezskutecznego wypowiedzenia umowy
o prac´,
d) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, restytucyjnego, dodatkowego, okolicznoÊciowego, za dni wolne dla matek opiekujàcych si´ dzieçmi do lat 14,
e) wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego i zwolnieƒ z pracy zwiàzanych z podnoszeniem kwalifikacji,
f) wynagrodzenia za czas pe∏nienia niektórych funkcji spo∏ecznych, okolicznoÊciowych zwolnieƒ z pracy w zwiàzku z za∏atwianiem spraw osobistych, za czas przerw w pracy matek karmiàcych
niemowl´ta,
g) wynagrodzenie wyp∏acane pracownikom zatrudnionym przy
melioracji w okresie tzw. przerwy zimowej,
Pracownicy zatrudnieni przy melioracji w okresie tzw. przerwy zimowej nie wykonywali pracy i otrzymywali cz´Êciowe wynagrodzenie
(w wysokoÊci 50% Êredniego wynagrodzenia) zagwarantowane im uk∏adem zbiorowym pracy.
12. wynagrodzenia pracowników tymczasowo aresztowanych,
13. wynagrodzenia za p∏atnà cz´Êç czasu nieprzepracowanego
w zwiàzku z powo∏aniem pracownika do odbywania czynnej s∏u˝by
wojskowej lub çwiczeƒ wojskowych,
14. wynagrodzenia za tzw. przerywany czas pracy w transporcie
samochodowym,
15. wynagrodzenia za dni wolne od pracy udzielone z tytu∏u pracy
na morzu w niedziele i Êwi´ta w ˝egludze mi´dzynarodowej i rybo∏ówstwie morskim,
16. wynagrodzenia za ustawowe dni Êwiàteczne nie b´dàce niedzielami, wyp∏acane mimo nieÊwiadczenia pracy,
17. wynagrodzenie z tytu∏u p∏atnego urlopu zdrowotnego udzielonego w granicach do 12 miesi´cy pracownikom paƒstwowych przedsi´biorstw rolnych, obj´tych uk∏adem zbiorowym pracy dla paƒstwowych przedsi´biorstw rolnych,
18. Êwiadczenia deputatowe, tj. wartoÊç wydawanych Êwiadczeƒ
(w przypadku, gdy sà wydawane cz´Êciowo odp∏atnie – w cz´Êci nie
op∏aconej przez pracownika) lub ekwiwalenty pieni´˝ne wyp∏acone
w zamian za takie Êwiadczenia, jak:
a) deputaty w´glowe lub innych Êrodków opa∏owych i deputaty
energetyczne,
b) deputaty Êrodków spo˝ywczych,
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c) Êwiadczenia z tytu∏u nale˝nego umundurowania,
d) Êwiadczenia z tytu∏u nale˝nego mieszkania s∏u˝bowego oraz
zrycza∏towane ekwiwalenty z tytu∏u zrzeczenia si´ prawa do bezp∏atnego mieszkania, dodatki mieszkaniowe, zrycza∏towane ekwiwalenty
z tytu∏u najmu mieszkania u osoby prywatnej, Êwiadczenia z tytu∏u remontu mieszkania,
e) wartoÊç talonów pralniczych otrzymywanych przez pracowników spó∏dzielczych pralni i farbiarni jako równowartoÊç us∏ugi prania
bielizny i garderoby lub farbowania,
f) tzw. Êniadaniówki w zak∏adach mleczarskich,
g) pozosta∏e Êwiadczenia deputatowe,
19. dodatkowe wynagrodzenia i Êwiadczenia wynikajàce ze szczególnych przywilejów kart pracowniczych:
a) dodatkowe wyp∏aty za sta˝ pracy,
b) ekwiwalenty pieni´˝ne z tytu∏u zwrotu kosztów przejazdów
urlopowych,
c) Êwiadczenia za pomoce naukowe dla dzieci pracowników,
d) pozosta∏e dodatkowe wynagrodzenia i Êwiadczenia,
20. sk∏adniki wynagrodzenia o charakterze nieperiodycznym:
a) nagrody jubileuszowe, gratyfikacje,
b) odprawy wyp∏acane przy przejÊciu na emerytur´,
c) wyp∏aty z funduszu mistrza (kierownika oddzia∏u itp.),
d) jednorazowe wynagrodzenia (wyrównania) wyp∏acane w zwiàzku ze zg∏oszeniem i przyj´ciem projektu wynalazczego powodujàcego
zmian´ norm pracy,
e) jednorazowe premie i nagrody za spe∏nienie okreÊlonego zadania bàdê za okreÊlone osiàgni´cia, wyp∏acane niezale˝nie od premii
periodycznych za podstawowe zadania, które zosta∏y przewidziane
w przepisach o wynagrodzeniu (np. jednorazowe premie, przys∏ugujàce pracownikom szkolàcym, z tytu∏u pomyÊlnie zdanego egzaminu
przez szkolonego), albo za ca∏okszta∏t pracy,
21. premie stanowiàce udzia∏ ÊciÊle okreÊlonych grup pracowników w korzyÊciach zak∏adu pracy w postaci uzyskanych w procesie
pracy oszcz´dnoÊci lub w postaci dodatkowych wp∏ywów, wyp∏acone
w ci´˝ar kosztów, tj. Êrodków na wynagrodzenia (a nie z zysku) i nagrody za oszcz´dnoÊç materia∏ów, paliw, energii itp.,
22. premie i nagrody za okreÊlone osiàgni´cia odcinkowe, wyp∏acone ze Êrodków specjalnie w tym celu tworzonych w bud˝ecie paƒstwa, ministerstw i innych jednostek,
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23. ekwiwalent za niewykorzystany urlop,
24. dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytu∏u zast´pstwa
sàdowego i arbitra˝owego,
25. dodatek objazdowy przys∏ugujàcy pracownikom instytucji artystycznych,
26. dodatek dla pracowników Komitetu ds. Radia i Telewizji zatrudnionych przy transmisjach i reporta˝ach,
27. pozosta∏e sk∏adniki wynagrodzenia o charakterze nieperiodycznym,
28. odszkodowania przys∏ugujàce w razie rozwiàzania umowy
o prac´,
29. Êwiadczenia wyrównawcze wyp∏acane ze Êrodków zak∏adów
pracy pracownikom, którzy wskutek wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej doznali sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu,
30. wynagrodzenia (rycza∏ty) i Êwiadczenia wyp∏acane w z∏otych
pracownikom polskim zatrudnionym za granicà w polskich misjach
dyplomatycznych, urz´dach konsularnych i przedstawicielstwach,
w organach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, organizacjach
powo∏anych z inicjatywy RWPG i innych organizacji mi´dzynarodowych, przy realizacji budów (us∏ug) eksportowych oraz skierowanym
za granic´ w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych,
31. wynagrodzenia uczniów nale˝ne z tytu∏u umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego,
32. ekwiwalenty pieni´˝ne za praktyki zawodowe, za zaj´cia praktyczne i specjalizujàce uczniów,
33. wynagrodzenia osób wykonujàcych prac´ nak∏adczà, nale˝ne
z tytu∏u umowy o prac´ nak∏adczà, bez wzgl´du na wysokoÊç osiàganych wynagrodzeƒ,
34. wartoÊç robocizny wykonywanej przez jednostki wojskowe i zorganizowane grupy robocze, przekazywana w∏aÊciwym jednostkom organizacyjnym – wy∏àczona z podstawy wymiaru sk∏adek od 1.01.1987 r.,
35. wyp∏aty za czynnoÊci wykonywane w ramach terapii zaj´ciowej przez chorych oraz przez pensjonariuszy domów pomocy spo∏ecznej – wy∏àczone z podstawy wymiaru sk∏adek od 1.01.1987 r.,
36. wynagrodzenia za dy˝ury zak∏adowe i za gotowoÊç do pracy
pracowników medycznych oraz wynagrodzenia rycza∏towe za wykonywanie dodatkowych zadaƒ nie wchodzàcych w zakres obowiàzków
wynikajàcych z umowy o prac´, wyp∏acane pracownikom medycznym
przez macierzyste zak∏ady pracy,
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37. nagrody s∏u˝b finansowych.
Z pisma Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 5 marca 1986 r.,
znak Dn 0711-30/86, wynika, ˝e nagrody te majà charakter nagród za
dzia∏alnoÊç podstawowà. Jednak z uwagi na brak zabezpieczenia w bud˝ecie w 1985 r. odpowiednich Êrodków, nie wszystkie terenowe organy
administracji paƒstwowej przekaza∏y sk∏adki. Od wymienionych nagród,
wyp∏aconych w 1985 r., nie nale˝a∏o ˝àdaç odprowadzenia sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne.
38. nagrody i premie z funduszu za∏ogi tworzonego z zysku dla
pracowników przedsi´biorstw gospodarki rolnej oraz paƒstwowych
gospodarstw rolnych, wyp∏acane poczàwszy od 30.12.1986 r.
Z dniem 30 grudnia 1986 r., na mocy § 1 pkt 5 rozporzàdzenia Rady
Ministrów z 15 grudnia 1986 r. zmieniajàcego rozporzàdzenie w sprawie
szczegó∏owych zasad gospodarki finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych oraz dostosowania przepisów ustawy o gospodarce finansowej
przedsi´biorstw paƒstwowych do specyfiki niektórych przedsi´biorstw
(Dz.U. nr 47, poz. 229) wymienione przedsi´biorstwa zosta∏y zobowiàzane do uiszczania sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne za pracowników
m.in. od premii i nagród wyp∏acanych z funduszu za∏ogi do wysokoÊci
50% wyp∏at indywidualnych, nie wy˝szej jednak ni˝ kwota stanowiàca
12-krotnoÊç najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia pracowników
uspo∏ecznionych zak∏adów pracy w dniu wyp∏aty.
39. dodatki cenowe z tytu∏u wzrostu cen podstawowych artyku∏ów ˝ywnoÊciowych wyp∏acane do wynagrodzeƒ – poczàwszy od
1.08.1989 r.,
40. nagrody z tytu∏u wyrównania wynagrodzeƒ za I pó∏rocze 1989 r.
oraz dodatkowe wynagrodzenie wyp∏acone jako wyrównanie z tytu∏u
indeksacji wynagrodzeƒ.

r Podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y:
1. Êwiadczenia finansowane przez ZUS,
2. wyp∏aty nale˝noÊci za prac´, od których pobierany jest podatek
dochodowy, obrotowy lub gruntowy,
3. Êwiadczenia za prac´ cz∏onków spó∏dzielni produkcyjnych zrzeszonych w Centralnym Zwiàzku Rolniczych Spó∏dzielni Produkcyjnych oraz ich domowników, stanowiàce element dochodu podzielonego spó∏dzielni,
4. wyp∏aty z nadwy˝ki bilansowej, stanowiàce oprocentowanie
udzia∏ów cz∏onkowskich w spó∏dzielniach oraz wyp∏aty dokonywane
cz∏onkom spó∏dzielni nie b´dàcym pracownikami,
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15. wartoÊç Êwiadczeƒ rzeczowych wynikajàcych z przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy (w tym posi∏ków profilaktycznych) oraz ekwiwalentów za te Êwiadczenia, a tak˝e ekwiwalentów za
pranie i reperacj´ odzie˝y roboczej wykonywane we w∏asnym zakresie
przez pracowników, ekwiwalentów za przed∏u˝enie u˝ywalnoÊci odzie˝y
roboczej, za u˝ywanie odzie˝y w∏asnej zamiast odzie˝y roboczej, za nie
wydane pracownikom przys∏ugujàce im Êrodki higieny osobistej,
16. ekwiwalent pieni´˝ny za u˝yte przy wykonywaniu pracy narz´dzia, materia∏ lub sprz´t, stanowiàce w∏asnoÊç wykonawcy,
17. wyp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych na obszarze
kraju oraz z tytu∏u wyrównania wydatków ponoszonych przez pracownika w zwiàzku z wykonaniem pracy poza sta∏ym miejscem pracy lub
poza sta∏ym miejscem zamieszkania, m.in. dodatki i rycza∏ty za roz∏àk´, strawne, dodatki dewizowe wyp∏acane w rybo∏ówstwie morskim
oraz marynarzom, dodatki godzinowe wyp∏acane pracownikom dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich, diety godzinowe pracowników poczt ruchomych,
18. rycza∏ty i ekwiwalenty za u˝ywanie do celów s∏u˝bowych prywatnych samochodów lub innych Êrodków lokomocji,
19. wartoÊç wy˝ywienia wydawanego bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie na kursach i szkoleniach,
10. wartoÊç posi∏ków regeneracyjno-wzmacniajàcych oraz innych
Êrodków wydawanych niektórym grupom pracowników do spo˝ycia
wy∏àcznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu
z tego tytu∏u, m.in. w zak∏adach gastronomicznych, placówkach ˝ywienia przyzak∏adowego, placówkach opiekuƒczo-wychowawczych,
zak∏adach dla nieletnich, s∏u˝bie zdrowia, domach wczasowych, marynarzom i rybakom oraz dodatków kalorycznych wyp∏acanych na
podstawie odr´bnych przepisów,
11. wyp∏aty nale˝noÊci za przeniesienie na podstawie umowy
sprzeda˝y majàtkowego prawa autorskiego,
12. op∏aty licencyjne lub inne nale˝noÊci za przeniesienie prawa
lub ustanowienie prawa korzystania z niepracowniczego wynalazku
lub wzoru u˝ytkowego na rzecz jednostki gospodarki uspo∏ecznionej,
13. wyp∏aty nale˝noÊci obliczonych od wielkoÊci efektów uzyskanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za
dokumentacj´, dostarczonà bezumownie przez twórc´ projektu, przydatnà do stosowania projektu oraz nagród za wynalazczoÊç, a tak˝e
nagród za prace badawcze i wdro˝eniowe wyp∏acanych z funduszu
efektów wdro˝eniowych,
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14. nagrody o charakterze szczególnym, a zw∏aszcza nagrody paƒstwowe, resortowe o charakterze nagród paƒstwowych, nagrody konkursowe, nagrody za szczególne osiàgni´cia w zakresie prac badawczych oraz zastosowania ich wyników w praktyce, nagrody dla wyró˝niajàcych si´ w pracy aktywistów spo∏ecznych, nagrody za ratownictwo morskie, nagrody dla krwiodawców, nagrody za upowszechnianie
kultury, a od 29.06.1985 r. tak˝e nagrody za osiàgni´cia w eksporcie
przyznawane z funduszu nagród Ministra Handlu Zagranicznego,
15. rycza∏ty wyp∏acane kuratorom spo∏ecznym,
16. odszkodowania dla ∏awników ludowych w sàdach powszechnych, nie b´dàcych pracownikami,
17. wszelkiego rodzaju stypendia, w tym stypendia fundowane,
pracownicze oraz stypendia dla sportowców,
18. odprawy szeÊciomiesi´czne, wyp∏acane na podstawie przepisów w sprawie dodatkowych Êwiadczeƒ, dla pracowników uspo∏ecznionych zak∏adów pracy zmieniajàcych prac´,
19. zasi∏ki na zagospodarowanie oraz zasi∏ki osiedleniowe,
20. jednorazowe po˝yczki na zagospodarowanie (np. dla m∏odych
ma∏˝eƒstw),
21. zapomogi wyp∏acane pracownikom,
22. wyp∏aty przeznaczone na pomoc zdrowotnà dla nauczycieli korzystajàcych z opieki zdrowotnej,
23. rycza∏ty oraz dodatki wyp∏acone w z∏otych obywatelom polskim zatrudnionym za granicà, przez pracodawc´ zagranicznego,
w ramach wspó∏pracy gospodarczej i naukowo-technicznej,
24. jednorazowe odszkodowania z tytu∏u sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu albo Êmierci oraz odszkodowania za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, przys∏ugujàce od zak∏adu pracy,
25. odprawy poÊmiertne po zmar∏ym pracowniku, wyp∏acane na
podstawie Kodeksu pracy lub przepisów uk∏adów zbiorowych pracy,
26. Êwiadczenia finansowane ze Êrodków przeznaczonych na cele
socjalne (z funduszu socjalnego, funduszu mieszkaniowego i z przewidzianej na ten cel cz´Êci czystej nadwy˝ki w spó∏dzielczoÊci),
27. rekompensaty pieni´˝ne z tytu∏u wzrostu cen detalicznych wyp∏acane osobom na urlopach wypoczynkowych,
28. wynagrodzenia bezosobowe,
29. honoraria,
30. nagrody z zak∏adowego funduszu nagród, m.in. tak zwane
trzynaste pensje, wyp∏acane na podstawie ustawy z dnia 23 czerw-
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ca 1973 r. (Dz.U. nr 27, poz. 150 z póên. zm.), a poczàwszy od nagród
wyp∏acanych za 1985 r. – na podstawie ustawy z dnia 10 lipca 1985 r.
o rocznych nagrodach z zak∏adowego funduszu nagród w paƒstwowych jednostkach organizacyjnych nie b´dàcych przedsi´biorstwami
paƒstwowymi (Dz.U. nr 32, poz. 141 z póên. zm.),
31. wyp∏aty z zysku do podzia∏u w przedsi´biorstwach paƒstwowych i innych jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej oraz z nadwy˝ki bilansowej w spó∏dzielniach,
32. od 1.09.1986 r. – nagrody z funduszu nagród tworzonego na
podstawie art. 208 § 6 ustawy z 16 wrzeÊnia 1982 r. Prawo Spó∏dzielcze; nagrody te zosta∏y wy∏àczone z podstawy wymiaru sk∏adek na
mocy postanowieƒ uchwa∏y nr 128 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1986 r., zmieniajàcej uchwa∏´ nr 33 Rady Ministrów z dnia
25 marca 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeƒ w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej (M.P. nr 27, poz. 184); zosta∏y one
zrównane z wyp∏atami z zysku do podzia∏u i z nadwy˝ki bilansowej
w spó∏dzielniach,
33. od 1.01.1987 r. – wyp∏aty na rzecz jednostek wojskowych i w∏aÊciwych jednostek organizacyjnych stanowiàce wartoÊç robocizny wykonanej przez ˝o∏nierzy lub zorganizowane grupy robocze,
34. od 1.01.1987 r. – wyp∏aty na rzecz chorych oraz pensjonariuszy
domów pomocy spo∏ecznej za czynnoÊci wykonywane w ramach terapii zaj´ciowej,
35. od 1.11.1988 r. – nagrody okolicznoÊciowe wyp∏acane w zwiàzku z uroczystym dniem lub te˝ nale˝àce do sfery praw honorowych,
36. od 1.11.1988 r. – dodatkowe Êwiadczenia pieni´˝ne, bàdê wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze nie majàcych charakteru deputatów, przyznawane na podstawie przepisów szczególnych (kart bran˝owych),
np. ekwiwalent pieni´˝ny z tytu∏u zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, Êwiadczenia na pomoce naukowe dla dzieci, Êwiadczenia przyznawane z okazji uroczystych dni jak tradycyjne „barbórkowe”, korzyÊci materialne zapewnione pracownikom w uk∏adach zbiorowych
pracy lub umowach indywidualnych, a polegajàce na uprawnieniu do
zakupu po cenach ni˝szych ni˝ detaliczne niektórych artyku∏ów lub
przedmiotów, korzystania z bezp∏atnych lub cz´Êciowo odp∏atnych
przejazdów Êrodkami lokomocji, z biletów teatralnych, kinowych itp.,
37. uposa˝enia miesi´czne krajowych cz∏onków Polskiej Akademii Nauk.
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych, zaj´tym w porozumieniu z Ministerstwem Finansów, wymienione
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uposa˝enia od 1.01.1984 r. nie podlega∏y zaliczeniu do wynagrodzeƒ osobowych, a zatem nie mog∏y byç obj´te sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne, o czym oddzia∏y ZUS zosta∏y poinformowane pismem z dnia
4.10.1984 r., znak: Du 4400 – 61/84.

9. Okres od 1.01.1990 r. do 30.06.1997 r.
r Akt prawny
q rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r.
w sprawie wysokoÊci i podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne, zg∏aszania do ubezpieczenia spo∏ecznego oraz rozliczania
sk∏adek i Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego (tekst jednolity:
Dz.U. z 1993 r. nr 68, poz. 769 z póên. zm. – Dz.U. z 1994 r. nr 25,
poz. 86 i nr 140, poz. 769; z 1996 r. nr 111, poz. 532; z 1997 r. nr 20,
poz. 107; z 1998 r. nr 76, poz. 493).
Pierwotna wersja rozporzàdzenia – wraz ze zmianami wprowadzonymi przed og∏oszeniem tekstu jednolitego – by∏a publikowana
w Dziennikach Ustaw:
z 1990 r. – nr 7, poz. 41 i nr 71, poz. 418
z 1991 r. – nr 12, poz. 49, nr 28, poz. 120 i nr 69, poz. 295
z 1992 r. – nr 18, poz. 76
z 1993 r. – nr 33, poz. 146.
Zmiany majàce wp∏yw na podstaw´ wymiaru sk∏adek po 1 stycznia 1990 r. zosta∏y opisane ni˝ej przy odpowiednim sk∏adniku wynagrodzenia, (tj. sk∏adniku, który zosta∏ w∏àczony bàdê wy∏àczony
z podstawy wymiaru sk∏adek) wraz z podaniem daty wprowadzenia
zmiany oraz miejsca jej publikacji.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e od 1 stycznia 1990 r. nastàpi∏o ujednolicenie
przepisów regulujàcych podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne pracowników z przepisami normujàcymi podstaw´ wymiaru Êwiadczeƒ emerytalno-rentowych.

r Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y:
1. dochód w gotówce i naturze osiàgni´ty z tytu∏u wykonywania
pracy w ramach stosunku pracy, a od 1 stycznia 1992 r. – dochód ∏àcznie z podatkiem dochodowym (dochód brutto),
2. wyp∏acone po 1.01.1991 r., w tym równie˝ za rok 1990 r.:
a) nagrody i premie z zysku (m.in. tak zwane trzynaste i czternaste
pensje), w tym dokonane w formie akcji i obligacji,
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b) nagrody z zak∏adowego funduszu nagród wyp∏acone w paƒstwowych jednostkach organizacyjnych nie b´dàcych przedsi´biorstwami
paƒstwowymi,
c) wyp∏aty z cz´Êci nadwy˝ki bilansowej na premie i nagrody dla
pracowników w spó∏dzielniach, a w spó∏dzielniach pracy – tak˝e dla
cz∏onków z tytu∏u wk∏adu pracy.
Art. 36 ustawy bud˝etowej na rok 1991 (Dz.U. nr 21, poz. 89) zosta∏
zaskar˝ony do Trybuna∏u Konstytucyjnego przez Naczelnà Rad´ Spó∏dzielczà. Orzeczeniem z dnia 22 czerwca 1993 r. Trybuna∏ stwierdzi∏ niezgodnoÊç tego przepisu z Konstytucjà. Sejm w uchwale z dnia 21 stycznia 1994 r. uzna∏ to orzeczenie za zasadne.
Op∏acone przez spó∏dzielnie w 1991 r. sk∏adki od premii i nagród
z nadwy˝ki bilansowej podlega∏y zwrotowi. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej uzna∏o, ˝e je˝eli spó∏dzielnia, dla dobra ubezpieczonych, zrezygnuje z prawa odzyskania sk∏adek, to wymienione premie i nagrody
mogà stanowiç podstaw´ wymiaru Êwiadczeƒ.
W przypadku wykazania w zaÊwiadczeniu o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (druk ZUS Rp-7) tego typu nagrody lub premii za rok 1990 nale˝y ustaliç z Wydzia∏em Ubezpieczeƒ i Sk∏adek oddzia∏u ZUS, czy spó∏dzielnia za˝àda∏a zwrotu sk∏adki.
Obowiàzek op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne z cz´Êci
nadwy˝ki bilansowej na premie i nagrody dla pracowników, a w spó∏dzielniach pracy z tytu∏u wk∏adu pracy – istnieje od 1992 r. Wynika to ze
zmiany art. 77 § 1 Prawa spó∏dzielczego, wprowadzonej ustawà z dnia
15 lutego 1992 r. o zmianie ustawy – Prawo bud˝etowe oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. nr 21, poz. 85).
3. nagrody z zysku za rok 1989 r., wyp∏acone w 1990 r.
Zgodnie z pismem Zak∏adu z dnia 14.05.1994 r., znak: Dn 077-30/94,
je˝eli zak∏ad pracy op∏aci∏ sk∏adk´ od nagród z zysku za rok 1989, wyp∏aconych w 1990 r., podstawy wymiaru sk∏adki nie nale˝a∏o korygowaç.
W przypadku gdy w zaÊwiadczeniu Rp-7 pracodawca wyka˝e nagrod´
z zysku za rok 1989, nale˝y kontaktowaç si´ z Wydzia∏em Ubezpieczeƒ
i Sk∏adek oddzia∏u ZUS w celu ustalenia, czy pracodawca faktycznie zap∏aci∏ sk∏adk´ od nagród z zysku za rok 1989 (wyp∏aconych w 1990 r.),
a nast´pnie nie wystàpi∏ z ˝àdaniem jej zwrotu.
4. premie i nagrody za oszcz´dne zu˝ycie paliwa p∏ynnego i za
oszcz´dne wykorzystanie ogumienia – z podstawy wymiaru zosta∏y
wy∏àczone od 1.01.1991 r.,
5. wynagrodzenia pobierane przez osoby odwo∏ane z kierowniczych stanowisk paƒstwowych,
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Biuro Prawne Urz´du Rady Ministrów w piÊmie z dnia 31 marca
1994 r., znak: Pr 168/48/94, zaj´∏o stanowisko, ˝e okres pobierania
przez osoby odwo∏ane z kierowniczych stanowisk paƒstwowych wynagrodzenia, na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r.
o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe (Dz.U. nr 20, poz. 101 z póên. zm.), nale˝a∏o traktowaç analogicznie jak okres wypowiedzenia. W konsekwencji wynagrodzenie to
nale˝a∏o traktowaç jak dochód z tytu∏u wykonywania pracy w ramach stosunku pracy i naliczaç od niego sk∏adki na ubezpieczenie
spo∏eczne.
6. honoraria wyp∏acone:
a) dziennikarzom za prac´ dziennikarskà przez macierzystà redakcj´,
b) pracownikom w∏asnym za prace zwiàzane z przygotowaniem,
realizacjà i organizacjà programu radiowego i telewizyjnego –
w oÊrodku telewizyjnym bàdê oÊrodku radiowo-telewizyjnym albo rozg∏oÊni radiowej – oraz wynagrodzenia za prac´ dla terytorialnie w∏aÊciwego oÊrodka telewizyjnego (oÊrodka radiowo-telewizyjnego) i programu ogólnopolskiego,
c) pracownikom w∏asnym i obcym za realizacj´ i opracowanie filmów w jednostkach do tego uprawnionych,
do wysokoÊci nie przekraczajàcej miesi´cznie w ka˝dym zak∏adzie
pracy (jednostce) trzykrotnego przeci´tnego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta∏u.
Honoraria wyp∏acone pracownikom obcym zosta∏y wy∏àczone
z podstawy wymiaru sk∏adek od 1.07.1997 r.
7. dochód z tytu∏u wykonywania pracy na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia zawartej po 22.02.1995 r., je˝eli osoba wykonujàca t´ umow´ by∏a równoczeÊnie pracownikiem zak∏adu, na
rzecz którego wykonywana jest praca na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy zlecenia,
8. od 1.01.1991 r. – równowartoÊç dodatków dewizowych wyp∏aconych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich, obliczona wed∏ug kursu walut obowiàzujàcego
w dniu wyp∏aty dodatku, w wysokoÊci ustalonej dla celów emerytalno-rentowych w uk∏adzie zbiorowym,
Przepis ten zosta∏ dodany przez § 1 pkt 2b rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 26 marca 1991 r. zmieniajàcego powo∏ane na wst´pie tego
rozdzia∏u rozporzàdzenie. Wszed∏ w ˝ycie z mocà od 1.01.1991 r.
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9. Êwiadczenia w naturze – sà dochodem pracownika ze stosunku
pracy i zgodnie z § 7 ust. 1 wymienionego na wst´pie rozdzia∏u rozporzàdzenia stanowià podstaw´ wymiaru sk∏adek,
Przy ustalaniu podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne jako ich wartoÊç przyjmuje si´:
a) ekwiwalent pieni´˝ny Êwiadczenia, ustalony w przepisach bran˝owych lub w normach bud˝etowych dotyczàcych uspo∏ecznionych
zak∏adów pracy,
b) ceny detaliczne artyku∏ów stanowiàcych Êwiadczenia w naturze,
je˝eli wartoÊç Êwiadczenia nie zosta∏a okreÊlona w przepisach bran˝owych lub bud˝etowych,
c) ceny skupu produktów rolnych, stosowane w danym rejonie
przez uspo∏ecznionà jednostk´ skupu, w okresach, z których dochód
przyjmuje si´ do podstawy wymiaru sk∏adek.
Wymienione na wst´pie rozporzàdzenie, po zmianie od 1.03.1992 r.
(Dz.U. nr 18, poz. 76), okreÊli∏o w § 7 ust. 3 ostatecznie sposób ustalania
wartoÊci Êwiadczeƒ w naturze w wysokoÊci ekwiwalentu pieni´˝nego
okreÊlonego we w∏aÊciwych przepisach bran˝owych lub normach bud˝etowych, a w razie ich braku:
— je˝eli przedmiotem Êwiadczeƒ sà rzeczy lub us∏ugi wchodzàce
w zakres dzia∏alnoÊci gospodarczej pracodawcy – wed∏ug cen stosowanych wobec innych odbiorców ni˝ pracownicy,
— je˝eli przedmiotem Êwiadczeƒ sà us∏ugi zakupione przez pracodawc´ – wed∏ug cen ich zakupu,
— je˝eli przedmiotem Êwiadczenia jest udost´pnienie lokalu mieszkalnego – w wysokoÊci równowartoÊci czynszu, jaki przys∏ugiwa∏by w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,
— je˝eli przedmiotem Êwiadczeƒ jest umundurowanie – wartoÊç
umundurowania, którego u˝ywanie nie nale˝y do obowiàzków s∏u˝bowych pracownika.
W okresie od 1.01.1990 r. do 31.12.1993 r. niektóre zak∏ady pracy
nieprawid∏owo odprowadza∏y sk∏adki od wartoÊci umundurowania
s∏u˝bowego, którego u˝ywanie nale˝y do obowiàzków s∏u˝bowych pracowników i które nie stanowi dochodu pracownika z tytu∏u wykonywania pracy.
Wobec niejednolitej praktyki pracodawców i powsta∏ych zasz∏oÊci
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej uzna∏o, ˝e bezwzgl´dny wymóg
wy∏àczenia z podstawy wymiaru sk∏adek wartoÊci umundurowania s∏u˝bowego obowiàzywa∏ od 1.01.1994 r.
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W odniesieniu do okresu od 1.01.1990 r. do 31.12.1993 r. przyj´to zasad´ zwrotu sk∏adek, a je˝eli zak∏ad pracy w interesie ubezpieczonych –
zrezygnowa∏ z prawa odzyskania sk∏adek, przyjmowaç je do podstawy
wymiaru Êwiadczeƒ. Stanowisko to zosta∏o zawarte w piÊmie Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia 6.11.1993 r., znak: Dn 022-30/93.
Rocznà wartoÊç u˝ytkowania dzia∏ki przez nauczycieli – w myÊl wymienionego na wst´pie rozporzàdzenia – okreÊla si´ jako wartoÊç 2q ˝yta
wed∏ug obliczonej dla celów podatku rolnego Êredniej ceny skupu ˝yta za
okres, z którego dochód przyjmuje si´ do podstawy wymiaru sk∏adek.
10. Zrycza∏towane wynagrodzenie spo∏ecznego inspektora pracy wyp∏acane na podstawie art. 15 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r.
o spo∏ecznej inspekcji pracy (Dz.U. nr 35, poz. 163 z póên. zm.)

r Podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y:
1. gratyfikacje – nagrody jubileuszowe,
2. odprawy przys∏ugujàce w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´
lub rent´ inwalidzkà (rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy),
3. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i niewykorzystane dni wolne od pracy,
Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w piÊmie z dnia 28.07.1992 r.,
znak: PP 024 – 642/92, zaj´∏o stanowisko, ˝e za ekwiwalent za niewykorzystane dni wolne od pracy zosta∏y uznane dodatki w wysokoÊci 100%
wynagrodzenia przys∏ugujàcego za prac´ w godzinach nadliczbowych
w niedziele, Êwi´ta i wolne soboty, je˝eli pracownikowi nie udzielono
w zamian innego dnia wolnego w tygodniu.
Wobec wàtpliwoÊci interpretacyjnych, w latach 1990-1997 wielu pracodawców op∏aca∏o sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne od ekwiwalentów za niewykorzystane dni wolne od pracy.
W trosce o dobro ubezpieczonych Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych wyrazi∏ zgod´ na uwzgl´dnianie w podstawie wymiaru
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego ekwiwalentów za niewykorzystane dni wolne od pracy – pod warunkiem, ˝e pracodawca sk∏adki
op∏aci∏ i zrezygnowa∏ z dochodzenia zwrotu tych sk∏adek jako nienale˝nie pobranych. Stanowisko to zosta∏o zawarte w pismach Zak∏adu
z dnia: 19.05.1997 r., znak: EDu 4000 – 83/97 i z 29.05.2001 r., znak:
Sen 7207 – 9/01.
4. odszkodowania przys∏ugujàce pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiàzania stosunku pracy,
5. odprawy poÊmiertne po zmar∏ych pracownikach, wyp∏acane na
podstawie Kodeksu pracy lub uk∏adów zbiorowych,
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6. dodatkowe Êwiadczenia pieni´˝ne bàdê wartoÊç Êwiadczeƒ
w naturze nie majàce charakteru deputatu, przyznawane na podstawie
przepisów szczególnych (kart bran˝owych), np. ekwiwalent pieni´˝ny
z tytu∏u zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, Êwiadczenia na pomoce naukowe dla dzieci, Êwiadczenia przyznawane z okazji uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, korzyÊci materialne zapewnione pracownikom w uk∏adach zbiorowych pracy lub w umowach indywidualnych, a polegajàce na uprawnieniu do zakupu po cenach ni˝szych ni˝ detaliczne niektórych artyku∏ów lub przedmiotów, korzystaniu z bezp∏atnych lub cz´Êciowo odp∏atnych przejazdów Êrodkami lokomocji, z biletów teatralnych, kinowych itp.,
7. nagrody okolicznoÊciowe wyp∏acane w zwiàzku z uroczystym
dniem lub te˝ nale˝àce do sfery praw honorowych, których przyznanie
nie wiàza∏o si´ bezpoÊrednio z wynikami wykonywanej przez pracownika pracy, ustalane i wyp∏acane jednorazowo w zwiàzku ze szczególnymi okolicznoÊciami, np. obchody jubileuszu zak∏adu pracy, bàdê
z tytu∏u uprawnieƒ pracownika w zakresie praw honorowych (majàce
charakter okolicznoÊciowy), np. nagrody z okazji Dnia Górnika.
Za nagrody okolicznoÊciowe mo˝na by∏o uznaç tylko te nagrody, których przyznanie nie wià˝e si´ bezpoÊrednio z wynikami wykonywanej
przez pracownika pracy i które sà ustalane i wyp∏acane jednorazowo
w zwiàzku z uroczystym dniem, albo sà uprawnieniami pracownika
w sferze praw honorowych. Za takà nale˝a∏o uznaç nagrod´ wyp∏aconà
w zwiàzku z uroczystym dniem, jakim jest jubileusz zak∏adu pracy, albo
w zwiàzku z zawodem, np. Dzieƒ Górnika, Dzieƒ Hutnika, Dzieƒ Transportowca i Drogowca (tzw. nagrody bran˝owe), pod warunkiem, ˝e nie
by∏a ona zwiàzana bezpoÊrednio z wynikami wykonywanej przez pracownika pracy, (wyjaÊnienie Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia
11.07.1995 r., znak: Dn 4000-131/91).
Nagrody okolicznoÊciowe zosta∏y w∏àczone do podstawy wymiaru
sk∏adki od 1.07.1997 r.
8. nagrody rzeczowe,
Nie mo˝e byç uznana za nagrod´ rzeczowà nagroda przyznana w formie bonu towarowego. Bon towarowy nie jest rzeczà, tylko zamiennà
formà pieni´˝nà.
9. wartoÊç Êwiadczeƒ rzeczowych wynikajàcych z przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy (w tym posi∏ków profilaktycznych) oraz ekwiwalenty za te Êwiadczenia, a tak˝e ekwiwalenty za pranie i reperacj´ odzie˝y roboczej wykonywane przez pracowników we
w∏asnym zakresie, ekwiwalenty za przed∏u˝anie u˝ywalnoÊci odzie˝y
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roboczej, za u˝ywanie odzie˝y w∏asnej zamiast odzie˝y roboczej, za
nie wydane pracownikom przys∏ugujàce im Êrodki higieny osobistej,
10. ekwiwalent pieni´˝ny za u˝yte przy wykonywaniu pracy narz´dzia, materia∏y lub sprz´t, stanowiàce w∏asnoÊç wykonawcy,
11. wyp∏aty nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych, w tym dodatki
dewizowe, czarterowe i inne wyp∏aty w walucie obcej, zwiàzane z podró˝à s∏u˝bowà za granic´ (z wyjàtkiem dodatków dewizowych wyp∏aconych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych
i rybackich, obj´tych z dniem 1.01.1991 r. sk∏adkà na ubezpieczenie
spo∏eczne), a tak˝e z tytu∏u wyrównania wydatków ponoszonych przez
pracownika w zwiàzku z wykonywaniem pracy poza sta∏ym miejscem
pracy lub poza sta∏ym miejscem zamieszkania, m.in. dodatków i rycza∏tów za roz∏àk´, strawnego i dodatków godzinowych wyp∏acanych
w przedsi´biorstwie paƒstwowym „Polskie Koleje Paƒstwowe”.
Zapis zosta∏ znowelizowany ustawà bud˝etowà na rok 1991 (Dz.U.
z 1990 r. nr 71, poz. 418) i wszed∏ w ˝ycie z mocà od 1.01.1990 r. W pierwotnym brzmieniu wy∏àczeniu podlega∏y wszystkie wyp∏aty zwiàzane
z podró˝ami s∏u˝bowymi na obszarze kraju, nowela wy∏àczy∏a równie˝
s∏u˝bowe podró˝e zagraniczne.
Sk∏adki op∏acone za rok 1990 od dodatków dewizowych, czarterowych
i innych wyp∏aconych w walucie obcej z tytu∏u zagranicznych podró˝y
s∏u˝bowych podlega∏y zwrotowi, tym samym wszystkie wydatki zwiàzane
z podró˝ami s∏u˝bowymi zosta∏y wy∏àczone z podstawy wymiaru sk∏adek.
12. rycza∏ty i ekwiwalenty za u˝ywanie do celów s∏u˝bowych prywatnych samochodów lub innych Êrodków lokomocji,
13. wartoÊç wy˝ywienia wydawanego bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie na kursach i szkoleniach,
14. wartoÊç posi∏ków regeneracyjno-wzmacniajàcych oraz innych
Êrodków wydawanych niektórym grupom pracowników do spo˝ycia
wy∏àcznie w czasie wykonywania pracy, bez prawa do ekwiwalentu
z tego tytu∏u, m.in. w zak∏adach gastronomicznych, placówkach ˝ywienia przyzak∏adowego, placówkach opiekuƒczo-wychowawczych,
zak∏adach dla nieletnich, s∏u˝bie zdrowia, domach wczasowych, a tak˝e marynarzom i rybakom oraz dodatków kalorycznych wyp∏acanych
na podstawie odr´bnych przepisów,
15. wyp∏aty nale˝noÊci obliczanych od wielkoÊci efektów uzyskanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za
dokumentacj´, dostarczonà bezumownie przez twórc´ projektu, przydatnà do stosowania projektu oraz nagrody za wynalazczoÊç, a tak˝e
nagrody za prace badawcze i wdro˝eniowe,
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16. nagrody o charakterze szczególnym, a zw∏aszcza nagrody paƒstwowe, resortowe o charakterze paƒstwowych, nagrody konkursowe,
nagrody za szczególne osiàgni´cia w zakresie prac badawczych oraz
zastosowanie ich wyników w praktyce, nagrody za ratownictwo morskie, nagrody dla krwiodawców, nagrody za upowszechnianie kultury,
nagrody za osiàgni´cia w eksporcie przyznawane z funduszu nagród
Ministra Wspó∏pracy Gospodarczej z Zagranicà,
17. zasi∏ki na zagospodarowanie oraz zasi∏ki osiedleniowe,
18. jednorazowe po˝yczki na zagospodarowanie (np. dla m∏odych
ma∏˝eƒstw),
19. zapomogi wyp∏acane pracownikom z funduszu zapomóg pozostajàcego w dyspozycji ministrów, kierowników urz´dów centralnych
i wojewodów oraz w dyspozycji S∏u˝by Wi´ziennej,
20. wyp∏aty przeznaczone na pomoc zdrowotnà dla nauczycieli korzystajàcych z opieki zdrowotnej,
21. rycza∏ty oraz dodatki wyp∏acane obywatelom polskim zatrudnionym za granicà przez pracodawc´ zagranicznego w ramach wspó∏pracy gospodarczej i naukowo-technicznej,
22. jednorazowe odszkodowania z tytu∏u sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu albo Êmierci oraz odszkodowanie za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, przys∏ugujàce od zak∏adu pracy,
23. Êwiadczenia finansowane ze Êrodków przeznaczonych na cele
socjalne: z funduszu socjalnego, funduszu mieszkaniowego i przewidzianej na te cele cz´Êci nadwy˝ki bilansowej w spó∏dzielczoÊci, je˝eli
odpisy na te fundusze sà dokonywane na zasadach i do wysokoÊci
okreÊlonej w odr´bnych przepisach o zak∏adowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym,
UÊciÊlenie przepisu, poprzez dodanie wyt∏uszczonej cz´Êci zdania,
wesz∏o w ˝ycie z dniem 1.03.1992 r. (Dz.U. nr 18, poz. 76).
24. prowizja od zysku przedsi´biorstwa paƒstwowego,
Prowizja ta zosta∏a wy∏àczona z podstawy wymiaru sk∏adek od
1.04.1990 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 12, poz. 49), a uÊciÊlenie rodzaju przedsi´biorstwa poprzez dodanie „paƒstwowego”, nastàpi∏o od 1.03.1992 r.
(Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76).
25. premie i nagrody za oszcz´dne zu˝ycie paliwa p∏ynnego i za
oszcz´dne wykorzystanie ogumienia,
Wymienione wyp∏aty zosta∏y wy∏àczone z podstawy wymiaru sk∏adek
od 1.01.1991 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120). W 1990 roku stanowi∏y
podstaw´ wymiaru sk∏adek.
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26. wyp∏aty z tytu∏u 20% dodatków za dy˝ury pe∏nione przez lekarzy nocà, w okresie od 1.06.1992 r. do 31.08.1995 r., wymienionych
w uchwale nr 106 Rady Ministrów z dnia 10 wrzeÊnia 1996 r.
Dodatki te, wyp∏acane na podstawie § 6 rozporzàdzenia Ministra
Zdrowia i Opieki Spo∏ecznej z dnia 2 lipca 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników publicznych zak∏adów opieki zdrowotnej
(Dz.U. nr 55, poz. 273), stanowi∏y dochód pracownika z tytu∏u wykonywania pracy i jako taki powinny stanowiç podstaw´ wymiaru sk∏adek.
Dokonanie wyp∏at za czas miniony w formie odszkodowania, a tak˝e
brak zabezpieczenia w bud˝ecie paƒstwa Êrodków na pokrycie sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne, sta∏y si´ powodem odstàpienia od poboru sk∏adek od wy˝ej wymienionych wyp∏at.
27. korzyÊci materialne (zysk), jakie osiàgnà∏ pracownik zbywajàc
po cenach nominalnych akcje, które uprzednio zakupi∏ od zak∏adu
pracy po cenach preferencyjnych,
28. dywidendy z udzia∏u w zysku w spó∏ce,
29. wyp∏aty nie stanowiàce dochodu osiàgni´tego z tytu∏u wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, takie jak:
a) zasi∏ki chorobowe, a tak˝e zasi∏ki chorobowe, o których mowa
w art. 5 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. nr 16, poz. 77), wyp∏acane pracownikom paƒstwowych zak∏adów pracy, zak∏adów podleg∏ych
samorzàdowi terytorialnemu oraz pracownikom spó∏ek z przewagà kapita∏u paƒstwowego lub kapita∏u b´dàcego w∏asnoÊcià samorzàdu terytorialnego (z wy∏àczeniem spó∏ek kapita∏u zagranicznego) – do których
prawo powsta∏o przed 1.03.1995 r. i trwa nieprzerwanie po tej dacie,
b) wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy spowodowanej
chorobà lub odosobnieniem w zwiàzku z chorobà zakaênà, wyp∏acane
pracownikom po 1.03.1995 r. przez okres do 35 dni w roku kalendarzowym na podstawie art. 92 Kodeksu pracy,
c) dodatki uzupe∏niajàce 80% zasi∏ek chorobowy, wyp∏acane przez
zak∏ad pracy, do kwoty nie przekraczajàcej ∏àcznie z zasi∏kiem chorobowym 100% wynagrodzenia pracownika, stanowiàcego podstaw´
wymiaru zasi∏ku,
d) wyp∏aty na rzecz jednostek wojskowych jako kwoty stanowiàce
wartoÊç robocizny z tytu∏u zadaƒ szkoleniowo-produkcyjnych wykonywanych przez te jednostki,
e) uposa˝enia zasadnicze wraz z dodatkami, premie i inne nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acone ˝o∏nierzom zawodowym pe∏niàcym s∏u˝b´
w przedsi´biorstwach paƒstwowych podleg∏ych Ministrowi Obrony
Narodowej lub wykonujàcych zadania poza wojskiem,
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f) wyp∏aty na rzecz w∏aÊciwych jednostek organizacyjnych kwot stanowiàcych wartoÊç robocizny zorganizowanych grup roboczych, z wyjàtkiem wyp∏at za prac´ wykonywanà przez skazanych oraz wyp∏at za
prac´ wykonywanà przez uczestników Ochotniczych Hufców Pracy,
g) wyp∏aty na rzecz chorych lub pensjonariuszy domów pomocy
spo∏ecznej za czynnoÊci wykonywane w ramach terapii zaj´ciowej,
h) odprawy pieni´˝ne wyp∏acane pracownikom, z którymi zosta∏
rozwiàzany stosunek pracy, przys∏ugujàce na podstawie ustawy
z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania
z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczàcych zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990 r. nr 4, poz. 19
i nr 10, poz. 59),
i) odszkodowania wyp∏acone pracownikom na podstawie art. 36
Kodeksu pracy za skrócenie okresu wypowiedzenia stosunku pracy
najwy˝ej do 1 miesiàca,
j) odprawy przys∏ugujàce w przypadku odwo∏ania dyrektorów
przedsi´biorstw paƒstwowych,
k) dywidendy z udzia∏u w zysku w spó∏ce,
l) wyp∏aty cz´Êci nadwy˝ki bilansowej cz∏onkom spó∏dzielni w formie oprocentowania udzia∏ów cz∏onkowskich,
m) ekwiwalent pieni´˝ny wyp∏acany uczniom szkó∏ zawodowych
dla niepracujàcych w okresie praktycznej nauki zawodu, w warsztatach szkolnych lub zak∏adach pracy, odbywanej na podstawie umowy
zawartej mi´dzy szko∏à a zak∏adem pracy,
n) wyp∏aty za udzia∏ w radach nadzorczych i zarzàdach spó∏ek,
je˝eli udzia∏ ten nie wynika∏ z zawartej umowy o prac´,
o) wykupione przez zak∏ad pracy polisy na ˝ycie pracowników,
finansowane ze Êrodków zak∏adu pracy.

10. Okres od 1.07.1997 r. do 31.12.1998 r.
r Akt prawny
q rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1997 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci i podstawy wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne, zg∏aszania do ubezpieczenia spo∏ecznego
oraz rozliczania sk∏adek i Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego
(Dz.U. nr 20, poz. 107).
Od 1 lipca 1997 r., mocà wymienionego wy˝ej aktu prawnego,
zmieniony zosta∏ § 7 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycz-
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nia 1990 r., regulujàcy podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne. Zmiany polega∏y na:
— rozszerzeniu definicji dochodu pracownika, stanowiàcego podstaw´ wymiaru sk∏adek,
— modyfikacji i zmianie katalogu nale˝noÊci wy∏àczonych z podstawy wymiaru sk∏adek,
— w∏àczeniu do podstawy wymiaru sk∏adek nagród okolicznoÊciowych przyznawanych w formie pieni´˝nej z okazji uroczystych dni
(np. Dnia Górnika), które do 30.06.1997 r. by∏y wy∏àczone z tej podstawy,
— ograniczeniu zakresu przyjmowania honorariów i obj´cie sk∏adkà na ubezpieczenie spo∏eczne wy∏àcznie honorariów wyp∏acanych
pracownikom w∏asnym – bez wzgl´du na rodzaj zawartej umowy.

r Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi∏y:
1. dochód pracownika w gotówce i w naturze – ∏àcznie z kosztami
uzyskania i podatkiem dochodowym od osób fizycznych – z tytu∏u pracy w ramach stosunku pracy, obejmujàcy wszelkiego rodzaju nale˝noÊci pieni´˝ne oraz wartoÊç pieni´˝nà Êwiadczeƒ w naturze bàdê ich
ekwiwalenty, bez wzgl´du na êród∏o finansowania tych nale˝noÊci
i Êwiadczeƒ, a w szczególnoÊci:
a) nagrody i premie z zysku oraz zaliczki na ich poczet, dokonane
równie˝ w formie akcji i obligacji,
b) nagrody z zak∏adowego funduszu nagród wyp∏acone w paƒstwowych jednostkach organizacyjnych nie b´dàcych przedsi´biorstwami
paƒstwowymi,
c) wyp∏aty z cz´Êci nadwy˝ki bilansowej na premie i nagrody dla
pracowników w spó∏dzielniach, a w spó∏dzielniach pracy tak˝e dla
cz∏onków z tytu∏u pracy,
2. honoraria wyp∏acane:
a) dziennikarzom za prac´ dziennikarskà przez macierzystà redakcj´,
b) pracownikom w∏asnym za prace zwiàzane z przygotowaniem,
realizacjà i organizacjà programu radiowego i telewizyjnego w oÊrodku telewizyjnym bàdê w oÊrodku radiowo-telewizyjnym, albo w rozg∏oÊni radiowej,
c) pracownikom w∏asnym za realizacj´ i opracowanie filmów
w jednostkach do tego uprawnionych lub upowa˝nionych – do wysokoÊci nie przekraczajàcej miesi´cznie trzykrotnego przeci´tnego wynagrodzenia, bez wzgl´du na rodzaj umowy, na podstawie której przys∏uguje honorarium,
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3. równowartoÊç dodatków dewizowych wyp∏acanych pracownikom
zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich, obliczonà
wed∏ug kursu walut obowiàzujàcego w dniu wyp∏aty dodatku (w wysokoÊci ustalonej dla celów emerytalno-rentowych w uk∏adzie zbiorowym),
4. wynagrodzenia przys∏ugujàce za czas usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy (w szczególnoÊci za czas choroby):
a) nauczycielom akademickim – na podstawie ustawy z dnia
12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym (Dz.U. nr 65, poz. 385
z póên. zm.),
b) pracownikom naukowym jednostek badawczo-rozwojowych –
na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 1991 r. nr 44, poz. 194 z póên. zm.),
c) s´dziom sàdów powszechnych i s´dziom Sàdu Najwy˝szego – na
podstawie ustawy z dnia 10 czerwca 1985 r. prawo o ustroju sàdów
powszechnych (Dz.U. z 1994 r. nr 7, poz. 25 z póên. zm.),
d) prokuratorom – na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze (Dz.U. z 1994 r. nr 19, poz. 70 z póên. zm.),
5. wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze, stanowiàca dochód pracownika
ze stosunku pracy.

r Podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y:
1. nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które, wed∏ug zasad okreÊlajàcych warunki ich przyznawania, przys∏ugujà pracownikowi nie
cz´Êciej ni˝ co 5 lat,
Sk∏adce nie podlega∏y tak˝e nagrody jubileuszowe wyp∏acane cz´Êciej
ni˝ co 5 lat:
— je˝eli pracownik, zgodnie z przepisami p∏acowymi, nabywa∏ prawo do nagrody jubileuszowej po okresie krótszym ni˝ 5 lat od nabycia
prawa do poprzedniej nagrody, z uwagi na fakt, ˝e w czasie pi´cioletniego okresu oczekiwania na nast´pnà nagrod´ przedstawi∏ dokumenty potwierdzajàce zatrudnienie, które wczeÊniej nie by∏o uwzgl´dniane przy
ustalaniu prawa do nagrody,
— wyp∏acone w dniu rozwiàzania stosunku pracy pracownikowi,
któremu do nabycia prawa do nagrody z tytu∏u up∏ywu kolejnych 5 lat
brakowa∏o mniej ni˝ 12 miesi´cy, liczàc od dnia rozwiàzania stosunku
pracy, a rozwiàzanie to nast´powa∏o z powodu przejÊcia na emerytur´
lub rent´ inwalidzkà w zwiàzku z wypadkiem przy pracy lub chorobà zawodowà, albo na rent´ inwalidzkà I lub II grupy z innych przyczyn ni˝
wypadek przy pracy lub choroba zawodowa,
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— przys∏ugujàce w przemyÊle wydobywczym cz∏onkom dru˝yn ratowniczych (z wyjàtkiem specjalistów), na zasadach okreÊlonych
w uk∏adach zbiorowych pracy, bez wzgl´du na cz´stotliwoÊç faktycznej
ich wyp∏aty; w odniesieniu do cz∏onków dru˝yn ratowniczych uk∏ady
zbiorowe pracy ustalajà bowiem szczególne zasady stosowane przy
obliczaniu okresów pracy wymaganych do uzyskania nagrody jubileuszowej; w odniesieniu do nagród jubileuszowych przys∏ugujàcych
cz∏onkom dru˝yn ratowniczych b´dàcych specjalistami ma zastosowanie zasada ogólna.
2. odprawy pieni´˝ne przys∏ugujàce w zwiàzku z przejÊciem na
emerytur´ lub rent´ inwalidzkà,
3. ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy przys∏ugujàce na podstawie art. 171 Kodeksu pracy lub innych przepisów,
4. odprawy, odszkodowania i rekompensaty wyp∏acane pracownikom z tytu∏u wygaÊni´cia lub rozwiàzania stosunku pracy, w tym z tytu∏u rozwiàzania stosunku pracy z przyczyn le˝àcych po stronie zak∏adu pracy, nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prac´, skrócenia okresu jej wypowiedzenia, niewydania
w terminie lub wydania niew∏aÊciwego Êwiadectwa pracy; w szczególnoÊci nie stanowià podstawy wymiaru:
a) odprawy pieni´˝ne wyp∏acone pracownikom, z którymi zosta∏
rozwiàzany stosunek pracy z przyczyn le˝àcych po stronie zak∏adu
pracy; wy∏àczenie obejmuje zarówno odprawy przys∏ugujàce na podstawie ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn dotyczàcych
zak∏adu pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U.
z 1990 r. nr 4, poz. 19 z póên. zm.), jak i inne odprawy wyp∏acone pracownikowi jednorazowo z tego tytu∏u,
b) odszkodowania wyp∏acane pracownikom na podstawie art. 36
Kodeksu pracy za skrócenie okresu wypowiedzenia, najwy˝ej jednak
do 1 miesiàca; odszkodowanie przys∏uguje w wysokoÊci wynagrodzenia za pozosta∏à cz´Êç okresu wypowiedzenia,
c) odszkodowania wyp∏acane pracownikom w razie niezgodnego
z prawem rozwiàzania stosunku pracy bez wypowiedzenia, na podstawie art. 56 § 1 Kodeksu pracy,
d) odszkodowanie przys∏ugujàce pracownikowi w razie rozwiàzania przez pracownika umowy bez wypowiedzenia, gdy pracodawca
dopuÊci∏ si´ ci´˝kiego naruszenia podstawowych obowiàzków wobec
pracownika (art. 55 § 1 Kodeksu pracy),
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e) odszkodowanie wyp∏acone pracownikom z tytu∏u nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o prac´ na
podstawie art. 45 Kodeksu pracy,
f) odszkodowanie wyp∏acone pracownikowi z tytu∏u niewydania
w terminie lub wydania niew∏aÊciwego Êwiadectwa pracy, o których
mowa w art. 99 § 2 Kodeksu pracy,
g) odprawy wyp∏acone pracownikom, których umowa o prac´ wygas∏a z powodu Êmierci pracodawcy (art. 63 Kodeksu pracy),
5. Êwiadczenia okolicznoÊciowe przyznawane w formie rzeczowej
– do wysokoÊci nie przekraczajàcej rocznie kwoty, która z tego tytu∏u
zosta∏a zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych,
Do okolicznoÊciowych Êwiadczeƒ przyznawanych w formie rzeczowej
zalicza∏o si´ te˝ bony towarowe uprawniajàce do zakupu w sklepach artyku∏ów spo˝ywczych i przemys∏owych, pod warunkiem, ˝e nie podlega∏y wymianie na pieniàdze.
Kwota graniczna zwolnienia wynika z przepisu § 9 ust. 1 pkt 8 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 35, poz. 173 z póên. zm.). Zgodnie z tym przepisem, wartoÊç rzeczowych Êwiadczeƒ okolicznoÊciowych zwolniona zosta∏a od podatku dochodowego od osób fizycznych do wysokoÊci nie przekraczajàcej
w ciàgu roku kwoty najni˝szego wynagrodzenia pracowników, obowiàzujàcego w grudniu roku poprzedzajàcego rok podatkowy, okreÊlonego odr´bnymi przepisami (tj. wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 pkt 10) –
w 1997 r. by∏a to kwota 370 z∏. Przy ustalaniu, czy w 1997 r. nie nastàpi∏o przekroczenie kwoty granicznej, uwzgl´dnia si´ wszystkie Êwiadczenia
okolicznoÊciowe, które pracownik otrzyma∏ po 1.07.1997 r.
6. wartoÊç Êwiadczeƒ rzeczowych oraz ekwiwalentów za te Êwiadczenia
– wynikajàcych z przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy,
7. ekwiwalent pieni´˝ny za u˝yte przy wykonywaniu pracy narz´dzia, materia∏y lub sprz´t, stanowiàce w∏asnoÊç wykonawcy,
8. nale˝noÊci przys∏ugujàce z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych, w tym dodatki dewizowe, czarterowe i inne wyp∏aty w walucie obcej zwiàzane
z podró˝à s∏u˝bowà za granic´ – do wysokoÊci okreÊlonej w odr´bnych
przepisach (przepis nie dotyczy równowartoÊci dodatków dewizowych
wyp∏aconych pracownikom zatrudnionym na morskich statkach handlowych i rybackich, obliczonej wed∏ug kursu walut obowiàzujàcego w dniu
wyp∏aty dodatku, który stanowi podstaw´ wymiaru sk∏adki, w wysokoÊci
ustalonej dla celów emerytalno-rentowych w uk∏adzie zbiorowym),

84

Od 1.07.1997 r. do 31.12.1998 r. podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y

Nie stanowi∏y podstawy wymiaru sk∏adek w szczególnoÊci:
a) koszty noclegów udokumentowane rachunkami w podró˝ach s∏u˝bowych na obszarze kraju,
b) koszty przejazdu wynikajàce z cen biletów,
c) inne nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych, w tym diety i rycza∏ty, jednak˝e do wysokoÊci okreÊlonej w:
— zarzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja
1996 r. w sprawie ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju (M.P.
nr 34, poz. 346 z póê. zm.).
— zarzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju
(M.P. nr 39, poz. 387 z póên. zm.),
19. nale˝noÊci przys∏ugujàce pracownikom z tytu∏u przeniesienia
do pracy w innej miejscowoÊci, wykonywania pracy poza sta∏ym miejscem zamieszkania lub poza sta∏ym miejscem pracy, w tym dodatki
i rycza∏ty za roz∏àk´, strawne, dodatki godzinowe wyp∏acane w przedsi´biorstwie paƒstwowym „Polskie Koleje Paƒstwowe”,
10. rycza∏ty i ekwiwalenty za u˝ywanie do celów s∏u˝bowych prywatnych samochodów lub innych Êrodków lokomocji – do wysokoÊci
nie przekraczajàcej kwot, które z tego tytu∏u zosta∏y zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych,
11. wartoÊç wy˝ywienia wydawanego bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie na kursach i szkoleniach,
12. wartoÊç posi∏ków regeneracyjno-wzmacniajàcych wydawanych na podstawie uk∏adów zbiorowych pracy oraz wartoÊç innych
posi∏ków wydawanych niektórym grupom pracowników do spo˝ycia
wy∏àcznie w czasie pracy, bez prawa do ekwiwalentu z tego tytu∏u,
w zak∏adach gastronomicznych, placówkach ˝ywienia przyzak∏adowego, placówkach opiekuƒczo-wychowawczych, zak∏adach dla nieletnich, zak∏adach opieki zdrowotnej, domach pomocy spo∏ecznej, domach wczasowych, marynarzom i rybakom oraz dodatki kaloryczne
wyp∏acane na podstawie odr´bnych przepisów,
13. wyp∏aty nale˝noÊci obliczone od wielkoÊci efektów uzyskanych
przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za dokumentacj´, dostarczonà bezumownie przez twórc´ projektu, przydatnà
do stosowania projektu oraz nagrody za wynalazczoÊç, a tak˝e nagrody za prace badawcze i wdro˝eniowe,

Od 1.07.1997 r. do 31.12.1998 r. podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y

85

14. nagrody o charakterze szczególnym: za dzia∏alnoÊç naukowà,
za osiàgni´cia naukowo-techniczne, za wyró˝nione rozprawy doktorskie i habilitacyjne, nagrody konkursowe, za ratownictwo morskie, za
upowszechnianie kultury oraz nagrody za osiàgni´cia w eksporcie,
15. zasi∏ki na zagospodarowanie oraz zasi∏ki osiedleniowe,
16. wyp∏aty przeznaczone na pomoc zdrowotnà dla nauczycieli korzystajàcych z opieki zdrowotnej,
17. jednorazowe odszkodowania z tytu∏u sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu albo Êmierci oraz odszkodowania za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, przys∏ugujàce od zak∏adu pracy,
18. Êwiadczenia finansowane ze Êrodków przeznaczonych na cele
socjalne w ramach zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych,
19. Êwiadczenia wyp∏acone z funduszu utworzonego na cele socjalno-bytowe na podstawie uk∏adu zbiorowego pracy w zak∏adach pracy,
które nie tworzà zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych – do wysokoÊci nie przekraczajàcej rocznie kwoty odpisu podstawowego na jednego zatrudnionego, okreÊlonej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych (Dz.U. z 1996 r.
nr 70, poz. 335, nr 118, poz. 561, nr 139, poz. 647 i nr 147, poz. 686),
20. prowizje od zysku przedsi´biorstwa paƒstwowego,
21. wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy wskutek choroby lub
odosobnienia w zwiàzku z chorobà zakaênà, wyp∏acane na podstawie
art. 92 § 1 Kodeksu pracy oraz sk∏adniki wynagrodzeƒ, do których pracownik ma prawo w okresie pobierania zasi∏ku chorobowego, macierzyƒskiego, opiekuƒczego lub wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy w myÊl
postanowieƒ uk∏adów zbiorowych pracy lub przepisów o wynagrodzeniu,
22. uposa˝enia zasadnicze wraz z dodatkami oraz premie i inne
nale˝noÊci pieni´˝ne wyp∏acane ˝o∏nierzom zawodowym pe∏niàcym
s∏u˝b´ w przedsi´biorstwach paƒstwowych podleg∏ych Ministrowi
Obrony Narodowej lub wykonujàcym zadania poza wojskiem,
23. odprawy przys∏ugujàce w wypadku odwo∏ania dyrektorów
przedsi´biorstw paƒstwowych,
24. wyp∏aty cz´Êci nadwy˝ki bilansowej cz∏onkom spó∏dzielni
w formie oprocentowania udzia∏ów cz∏onkowskich,
25. koszty op∏acenia przez zak∏ad pracy sk∏adek z tytu∏u zawartych
lub odnowionych umów ubezpieczenia na ˝ycie na rzecz pracowników,
dotyczàcych ryzyk grup 1 oraz 3-5 dzia∏u I wymienionego w za∏àczniku
do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej (Dz.U.
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z 1996 r. nr 11, poz. 62), o ile uprawnionym do otrzymania Êwiadczenia
nie jest zak∏ad pracy i umowa ubezpieczenia w okresie pi´ciu lat liczàc
od koƒca roku kalendarzowego, w którym jà zawarto, wyklucza:
a) wyp∏at´ kwoty stanowiàcej wartoÊç odstàpienia od umowy,
b) mo˝liwoÊç zaciàgania zobowiàzaƒ pod zastaw praw wynikajàcych z umowy,
c) wyp∏at´ z tytu∏u do˝ycia wieku oznaczonego w umowie,
je˝eli ubezpieczenie to obj´∏o co najmniej po∏ow´ pracowników zak∏adu pracy w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak do wysokoÊci
nie przekraczajàcej miesi´cznie na osob´ 7% bie˝àcej, przeci´tnej miesi´cznej podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, przypadajàcej na pracownika w danym zak∏adzie,
Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 9 czerwca 1998 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wysokoÊci i podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne, zg∏aszania do ubezpieczenia spo∏ecznego oraz
rozliczania sk∏adek i Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego (Dz.U.
nr 76, poz. 493), obowiàzujàce od 9 lipca 1998 r., wprowadzi∏o nowe
brzmienie wymienionego przepisu – bli˝szà wyk∏adni´ wprowadzonych
zmian zawiera pismo Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z dnia
23.07.1998 r., znak: Edn 077-61/98.
26. nagrody za wyniki sportowe, wyp∏acane przez kluby sportowe
i polskie zwiàzki sportowe oraz nagrody za wybitne osiàgni´cia sportowe, wyp∏acane zawodnikom ze Êrodków bud˝etowych,
27. Êwiadczenia urlopowe wyp∏acane przez pracodawc´ w wysokoÊci odpisu podstawowego w zak∏adach pracy zatrudniajàcych do
20 osób w przeliczeniu na pe∏ne etaty, które nie tworzà zak∏adowego
funduszu Êwiadczeƒ socjalnych na podstawie art. 3 ust 4 ustawy o zak∏adowym funduszu Êwiadczeƒ socjalnych,
28. wyp∏aty nie b´dàce dochodem z tytu∏u wykonywania pracy
w ramach stosunku pracy, a w szczególnoÊci:
a) odszkodowanie wyp∏acane by∏emu pracownikowi, a wi´c po
rozwiàzaniu stosunku pracy, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 101 Kodeksu pracy,
b) odprawy poÊmiertne po zmar∏ych pracownikach, wyp∏acane na
podstawie Kodeksu pracy,
c) zasi∏ki z ubezpieczenia spo∏ecznego,
d) dodatki uzupe∏niajàce 80% zasi∏ek chorobowy, wyp∏acane przez
zak∏ady pracy, do kwoty nie przekraczajàcej ∏àcznie z zasi∏kiem chorobowym 100% wynagrodzenia pracownika, stanowiàcego podstaw´
wymiaru sk∏adek,

Od 1.07.1997 r. do 31.12.1998 r. podstawy wymiaru sk∏adek nie stanowi∏y

87

e) dywidendy z udzia∏u w spó∏ce,
f) wyp∏aty za udzia∏ w radach nadzorczych i zarzàdach spó∏ek, jeÊli udzia∏ ten nie wynika z zawartej umowy o prac´,
g) jednorazowe po˝yczki na zagospodarowanie, np. dla m∏odych
ma∏˝eƒstw,
h) wyp∏aty na rzecz chorych oraz pensjonariuszy domów pomocy
spo∏ecznej za czynnoÊci wykonywane w ramach terapii zaj´ciowej,
i) wyp∏aty na rzecz jednostek wojskowych, jako kwoty stanowiàce
wartoÊç robocizny z tytu∏u zadaƒ szkoleniowo-produkcyjnych wykonywanych przez te jednostki,
j) wyp∏aty na rzecz w∏aÊciwych jednostek organizacyjnych kwot
stanowiàcych wartoÊç robocizny zorganizowanych grup roboczych,
z wyjàtkiem wyp∏at za prace wykonywanà przez skazanych oraz
wyp∏at za prac´ wykonywanà przez uczestników Ochotniczych Hufców Pracy,
k) wyp∏aty na rzecz uczniów szkó∏ zawodowych dla niepracujàcych w okresie praktycznej nauki zawodu, w warsztatach szkolnych
lub zak∏adach pracy, odbywanej na podstawie umowy zawartej mi´dzy
szko∏à a zak∏adem pracy,
l) odprawy wyp∏acone pracownikom powo∏anym do zasadniczej
s∏u˝by wojskowej,
m) wartoÊç umundurowania, którego noszenie nale˝y do obowiàzków pracownika,
n) dodatkowe Êwiadczenia, nie majàce charakteru deputatu, przyznawane na podstawie przepisów szczególnych (kart bran˝owych),
np. ekwiwalent pieni´˝ny z tytu∏u zwrotów kosztów przejazdów urlopowych, Êwiadczenia na pomoce naukowe dla dzieci, Êwiadczenia
przyznawane z okazji uroczystych dni jak tradycyjne „barbórkowe”
(z wyjàtkiem nagród pieni´˝nych z okazji uroczystych dni), korzyÊci
materialne zapewnione pracownikom w uk∏adach zbiorowych pracy
lub umowach indywidualnych, a polegajàce na uprawnieniu do zakupu po cenach ni˝szych ni˝ detaliczne niektórych artyku∏ów lub przedmiotów, korzystaniu z bezp∏atnych lub cz´Êciowo odp∏atnych przejazdów Êrodkami lokomocji, z biletów teatralnych, kinowych itp.,
o) kwoty przeznaczone przez pracodawc´ na finansowanie nauki
pracownika, np. na op∏acenie czesnego, nagrody za ukoƒczenie studiów, czesne dla dzieci,
p) Êwiadczenia wyp∏acane przez zak∏ad pracy chronionej osobom
niepe∏nosprawnym, z zak∏adowego funduszu rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych.

Rozdzia∏ IV

ROCZNE KWOTY
PRZECI¢TNEGO WYNAGRODZENIA
W GOSPODARCE USPO¸ECZNIONEJ
W LATACH 1948-1998
Lata

Przeci´tne
wynagrodzenie
w z∏

Lata

Przeci´tne
wynagrodzenie
w z∏

poprzedzajàce rok 1948
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972

3
3
5
6
7
7
11
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
26
28
30

1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

33 576
38 220
46 956
51 372
55 152
58 644
63 924
72 480
92 268
139 572
173 700
202 056
240 060
289 140
350 208
637 080
481 096
355 644
240 000
220 000
940 000
936 000
8 431,44
10 476,00
12 743,16
14 873,88

792
792
592
612
188
824
040
700
096
416
348
176
436
720
500
160
156
792
404
208
192
272
088
820
296
108

2
12
21
35
47
63

Rozdzia∏ V

KWOTY NAJNI˚SZEGO WYNAGRODZENIA
PRACOWNIKÓW USPO¸ECZNIONYCH
ZAK¸ADÓW PRACY DO 31 GRUDNIA 1998 R.

Okres
Do 31.03.1956 r.
Od 1.04.1956 r.
Od 1.07.1959 r.
Od 1.08.1961 r.
Od 1.04.1963 r.
Od 1.08.1966 r.
Od 1.12.1970 r.
Od 1.08.1974 r.
Od 1.05.1977 r.
Od 1.05.1978 r.
Od 1.05.1979 r.
Od 1.01.1980 r.
Od 1.01.1981 r.
Od 1.01.1982 r.
Od 1.09.1982 r. (∏àcznie
z rekompensatami)
Od 1.01.1987 r.
Od 1.01.1988 r.
Od 1.01.1989 r.
Od 1.07.1989 r.
Od 1.10.1989 r.
Od 1.01.1990 r.
Od 1.09.1990 r.
Od 1.10.1990 r.
Od 1.01.1991 r.
Od 1.04.1991 r.

Najni˝sze
wynagrodzenie
w z∏

1
1
1
1
1
2
2
3
5

364
500
600
700
750
850
000
200
400
600
800
000
400
300
400

7
9
17
22
38
120
368
440
550
605

000
000
800
100
000
000
000
000
000
000

Okres

Najni˝sze
wynagrodzenie
w z∏

Od 1.07.1991 r.
Od 1.10.1991 r.
Od 1.12.1991 r.
Od 1.01.1992 r.
Od 1.05.1992 r.
Od 1.08.1992 r.
Od 1.09.1992 r.
Od 1.10.1992 r.
Od 1.01.1993 r.
Od 1.07.1993 r.
Od 1.10.1993 r.
Od 1.01.1994 r.
Od 1.04.1994 r.
Od 1.07.1994 r.
Od 1.10.1994 r.
Od 1.01.1995 r.
Od 1.04.1995 r.
Od 1.07.1995 r.
Od 1.10.1995 r.
Od 1.01.1996 r.
Od 1.04.1996 r.
Od 1.07.1996 r.
Od 1.01.1997 r.
Od 1.02.1997 r
Od 1.07.1997 r.
Od 1.02.1998 r.

632 000
652 000
700 000
875 000
000 000
200 000
300 000
350 000
500 000
650 000
750 000
950 000
050 000
200 000
400 000
260,00
280,00
295,00
305,00
325,00
350,00
370,00
391,00
406,00
450,00
500,00

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Rozdzia∏ VI

ZBIÓR PRZEPISÓW

A. Zbiór przepisów regulujàcych podstaw´ wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne w latach 1959-1998
Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 23 stycznia 1959 r.
w sprawie op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
oraz rozliczania zasi∏ków wyp∏acanych przez zak∏ady pracy
(Dz.U. z 1959 r. nr 9, poz. 46)
Na podstawie art. 21 ust. 4 i art. 218 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym (Dz.U. nr 51, poz. 396 z póêniejszymi zmianami) w zwiàzku z art. 2 ust. 1 pkt. 1 dekretu z dnia 2 lutego 1955 r. o przekazaniu wykonywania ubezpieczeƒ spo∏ecznych
zwiàzkom zawodowym (Dz.U. nr 6, poz. 31) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do wszystkich zak∏adów
pracy zatrudniajàcych osoby, które podlegajà obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego, z wyjàtkiem zak∏adów pracy op∏acajàcych sk∏adki
na ubezpieczenie spo∏eczne w formie rycza∏tów.
§ 2. Ka˝dy zak∏ad pracy jest obowiàzany w ciàgu 10 dni od daty
przyj´cia do pracy pierwszego pracownika zarejestrowaç si´ we w∏aÊciwym zarzàdzie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
§ 3. 1. Podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
stanowi suma nale˝nych wynagrodzeƒ pracowniczych z uwzgl´dnieniem przepisów w sprawie najni˝szej podstawy wymiaru sk∏adek.

Rozporzàdznie RM z dnia 23 stycznia 1959 r.

91

2. W uspo∏ecznionych zak∏adach pracy podstaw´ do obliczania
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià te sk∏adniki funduszu
p∏ac, które okreÊla w drodze zarzàdzenia Minister Finansów w porozumieniu z Centralnà Radà Zwiàzków Zawodowych.
§ 4. 1. Zak∏ady pracy wyp∏acajàce pracownikom zasi∏ki z ubezpieczeƒ spo∏ecznych, zwane dalej „zasi∏kami”, zaliczajà wyp∏acone kwoty na poczet sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.
2. Nieprawnie wyp∏acone zasi∏ki obcià˝ajà zak∏ad pracy i nie mogà
byç potràcane ze sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne.
§ 5. 1. Zak∏ady pracy obowiàzane sà przesy∏aç co miesiàc do w∏aÊciwego zarzàdu ubezpieczeƒ spo∏ecznych deklaracj´ rozliczeniowà wed∏ug
wzoru ustalonego przez Centralny Zarzàd Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
2. Deklaracja rozliczeniowa powinna zawieraç:
1) obliczenie sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne,
2) liczb´ pracowników,
3) zestawienie wyp∏aconych przez zak∏ad pracy zasi∏ków z ubezpieczeƒ spo∏ecznych,
4) liczb´ pracowników uprawnionych do pobierania wynagrodzenia w czasie niezdolnoÊci do pracy,
5) liczb´ dni niezdolnoÊci do pracy pracowników wymienionych
w pkt. 4 oraz kwot´ wynagrodzeƒ wyp∏aconych im za te dni.
3. Nie uspo∏ecznione zak∏ady pracy do∏àczajà do deklaracji rozliczeniowej imiennà list´ wyp∏aconych zasi∏ków.
§ 6. 1. Paƒstwowe i spó∏dzielcze zak∏ady pracy przesy∏ajà – za poÊrednictwem banków finansujàcych – deklaracj´ rozliczeniowà do
w∏aÊciwych zarzàdów ubezpieczeƒ spo∏ecznych w dniu, w którym pobierajà Êrodki pieni´˝ne na wyp∏at´ ostatecznie rozliczonych za dany
miesiàc wynagrodzeƒ.
2. Zak∏ady pracy wyp∏acajàce zasi∏ki obowiàzane sà do∏àczyç do
deklaracji polecenie przelewu na rachunek w∏aÊciwego zarzàdu ubezpieczeƒ spo∏ecznych kwoty, stanowiàcej ró˝nic´ mi´dzy nale˝nymi
sk∏adkami na ubezpieczenia spo∏eczne a wyp∏aconymi zasi∏kami.
§ 7. 1. Zak∏ady pracy, z wyjàtkiem paƒstwowych i spó∏dzielczych,
przesy∏ajà deklaracje rozliczeniowe do w∏aÊciwego zarzàdu ubezpieczeƒ spo∏ecznych w terminie do 10 dnia miesiàca kalendarzowego za
miesiàc ubieg∏y.
2. Zak∏ady pracy, o których mowa w ust. 1, nie wyp∏acajàce zasi∏ków, sà zwolnione od comiesi´cznego przesy∏ania deklaracji rozliczeniowych, je˝eli sk∏ad osobowy pracowników oraz wysokoÊç ich zarobków nie uleg∏y w danym miesiàcu ˝adnym zmianom w porównaniu ze
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stanem wykazanym w deklaracji przes∏anej zarzàdowi ubezpieczeƒ
spo∏ecznych poprzednio, a nale˝ne za ten miesiàc sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne zostanà wp∏acone w terminie obowiàzujàcym.
W ka˝dym jednak przypadku obowiàzuje nades∏anie deklaracji rozliczeniowej za miesiàc grudzieƒ ka˝dego roku.
§ 8. 1. Terminem p∏atnoÊci sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne za
dany miesiàc jest dla paƒstwowych i spó∏dzielczych zak∏adów pracy
termin, w którym zak∏ad pracy jest obowiàzany do z∏o˝enia deklaracji
rozliczeniowej za ten miesiàc (§ 6 ust. 1), a dla pozosta∏ych zak∏adów
pracy 10 dzieƒ miesiàca kalendarzowego za miesiàc ubieg∏y.
2. Wniesienie odwo∏ania nie zwalnia zak∏adu pracy od op∏acania
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w obowiàzujàcym terminie.
§ 9. Je˝eli kwota zasi∏ków wyp∏aconych przez zak∏ad pracy jest
wy˝sza od kwoty nale˝nych sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, w∏aÊciwy zarzàd ubezpieczeƒ spo∏ecznych obowiàzany jest zwróciç zak∏adowi pracy przypadajàcà na jego dobro kwot´ w ciàgu 2 tygodni od
daty otrzymania deklaracji rozliczeniowej.
§ 10. Od kwot sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne nie uregulowanych w obowiàzujàcym terminie zak∏ady pracy, z wyjàtkiem jednostek
bud˝etu Paƒstwa, op∏acajà odsetki lub dodatki za zw∏ok´ na podstawie
obowiàzujàcych przepisów.
§ 11. 1. Je˝eli zak∏ad pracy nie nades∏a∏ w obowiàzujàcym terminie
deklaracji rozliczeniowej lub obliczy∏ b∏´dnie kwot´ sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne albo gdy wyniki kontroli zarzàdu ubezpieczeƒ
spo∏ecznych dajà podstaw´ do zmiany obliczenia dokonanego przez
zak∏ad pracy, sk∏adki na ubezpieczenia spo∏eczne wymierza zarzàd
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
2. W ciàgu miesiàca od otrzymania zawiadomienia o wymiarze
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne zak∏ad pracy mo˝e ˝àdaç sprostowania tego wymiaru, podajàc uzasadnienie tego ˝àdania.
§ 12. Je˝eli zarzàd ubezpieczeƒ spo∏ecznych odmawia sprostowania wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne (§ 11 ust. 2), obowiàzany jest wydaç orzeczenie z pouczeniem o przys∏ugujàcych Êrodkach
odwo∏awczych.
§ 13. 1. Kontrol´ nad prawid∏owoÊcià wykonywania przez zak∏ady
wszelkich czynnoÊci w zakresie ich obowiàzków ustalonych rozporzàdzeniem przeprowadza w∏aÊciwy zarzàd ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
2. Zak∏ad pracy obowiàzany jest okazywaç osobom przeprowadzajàcym kontrol´ wszelkie dokumenty i materia∏y potrzebne do przeprowadzenia kontroli.
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3. Je˝eli zarzàd ubezpieczeƒ spo∏ecznych nie ustali innego terminu
zap∏aty nale˝noÊci wymierzonych w wyniku kontroli, zak∏ad pracy
obowiàzany jest uregulowaç je w terminie p∏atnoÊci sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne za ten miesiàc, w którym dokonano wymiaru.
§ 14. Za prawid∏owoÊç i terminowoÊç op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne, wyp∏acania zasi∏ków z ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz dokonywania rozliczeƒ z w∏aÊciwym zarzàdem ubezpieczeƒ spo∏ecznych odpowiedzialny jest kierownik oraz g∏ówny (starszy) ksi´gowy zak∏adu pracy.
§ 15. W uzasadnionych przypadkach Centralny Zarzàd Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych mo˝e ustalaç dla poszczególnych zak∏adów pracy,
na ich wniosek, inne terminy i tryb wykonywania czynnoÊci przewidzianych w rozporzàdzeniu.
§ 16. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Opieki Spo∏ecznej
z dnia 19 stycznia 1951 r. w sprawie sposobu dokonywania zg∏oszeƒ
w zakresie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, uiszczania sk∏adek i kontroli
czynnoÊci zak∏adów pracy (Dz.U. nr 7, poz. 60).
§ 17. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà
od dnia 1 stycznia 1959 r.

Zarzàdzenie Ministra Finansów
z dnia 15 maja 1959 r.
w sprawie okreÊlenia sk∏adników funduszu p∏ac
stanowiàcych podstaw´ do obliczania sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy
(M.P. z 1959 r. nr 50, poz. 221)
Na podstawie § 3 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
23 stycznia 1959 r. w sprawie op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne oraz rozliczania zasi∏ków wyp∏acanych przez zak∏ady pracy
(Dz.U. nr 9, poz. 46) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. W jednostkach bud˝etowych w zakresie ich dzia∏alnoÊci podstawowej i dzia∏alnoÊci ubocznej prowadzonej w formie Êrodków specjalnych oraz w zak∏adach bud˝etowych, podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne z zastrze˝eniem ust. 2 stanowià:
1) wszystkie wyp∏aty brutto z § 1 „P∏ace” klasyfikacji bud˝etowej,
2) kwoty wynagrodzeƒ brutto wyp∏acane z tytu∏u umowy o prac´
z innych paragrafów klasyfikacji bud˝etowej,
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3) kwoty stypendiów brutto wyp∏acanych stypendystom podlegajàcym obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego.
2. W jednostkach bud˝etowych Ministerstwa Obrony Narodowej
i Ministerstwa Spraw Wewn´trznych podstaw´ obliczania sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne stanowià kwoty wynagrodzeƒ brutto wyp∏acanych pracownikom podlegajàcym obowiàzkowi ubezpieczenia
spo∏ecznego.
§ 2. W przedsi´biorstwach paƒstwowych, dzia∏ajàcych wed∏ug zasad rozrachunku gospodarczego, podstaw´ do obliczenia sk∏adek na
ubezpieczenia spo∏eczne stanowià wszystkie wyp∏aty brutto z osobowego funduszu p∏ac wraz z wyp∏atami wynagrodzeƒ zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià pomocniczà i ubocznà.
§ 3. W organizacjach spó∏dzielczych, dzia∏ajàcych wed∏ug zasad
rozrachunku gospodarczego, podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià wszystkie wyp∏aty okreÊlone w § 2 oraz
kwoty wynagrodzeƒ brutto, wyp∏acane z funduszów celowych.
§ 4. W paƒstwowych i spó∏dzielczych jednostkach organizacyjnych
utrzymywanych z wyp∏at przedsi´biorstw podstaw´ do obliczania
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià wszystkie wyp∏aty brutto z poz. „P∏ace pracowników” planu finansowego tych jednostek.
§ 5. W spó∏dzielniach produkcyjnych podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià wszystkie wyp∏aty wynagrodzeƒ brutto w gotówce oraz równowartoÊç wynagrodzeƒ w naturze
nale˝nych pracownikom podlegajàcym obowiàzkowi ubezpieczenia
spo∏ecznego.
§ 6. W stowarzyszeniach i innych organizacjach spo∏ecznych podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià
kwoty wynagrodzeƒ brutto w gotówce oraz równowartoÊç wynagrodzeƒ w naturze, nale˝nych pracownikom podlegajàcym obowiàzkowi
ubezpieczenia spo∏ecznego.
§ 7. W zak∏adach pracy obj´tych niniejszym zarzàdzeniem podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià równie˝
kwoty wyp∏acane: tytu∏em wynagrodzeƒ z Kart Górnika, Hutnika,
Stoczniowca, Energetyka, Skalnika, Gazownika i Kolejarza oraz tytu∏em premii eksportowej, premii za ponadplanowe oszcz´dnoÊci w zu˝yciu surowców, materia∏ów, paliwa i energii, które dla potrzeb kontroli bankowej wy∏àczone zosta∏y w myÊl § 6 ust. 1 uchwa∏y nr 19 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r. w sprawie zasad i trybu wydawania
przez banki paƒstwowym przedsi´biorstwom Êrodków pieni´˝nych na
fundusz p∏ac (M.P. nr 48, poz. 278) z wykonanego funduszu p∏ac.
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§ 8. Nie stanowià podstawy do wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne:
1) w paƒstwowych przedsi´biorstwach budowlano-monta˝owych
zaliczone do osobowego funduszu p∏ac, wymienione w § 7 uchwa∏y
nr 69 Rady Ministrów z dnia 22 marca 1958 r. w sprawie zasad planowania i kontroli funduszu p∏ac w paƒstwowych przedsi´biorstwach
budowlano-monta˝owych (M.P. nr 19, poz. 122) dodatki za roz∏àk´
przys∏ugujàce pracownikom czasowo przeniesionym oraz rycza∏ty
przys∏ugujàce pracownikom przeniesionym, codziennie powracajàcym do miejsca sta∏ego zamieszkania;
2) w przedsi´biorstwie „Polskie Koleje Paƒstwowe” kwoty dodatku
godzinowo-kilometrowego przys∏ugujàce pracownikom dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie niektórych zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsi´biorstwa
„Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz.U. nr 23, poz. 110);
3) w paƒstwowych i spó∏dzielczych przedsi´biorstwach, dzia∏ajàcych wed∏ug zasad rozrachunku gospodarczego, kwoty wynagrodzeƒ
wyp∏acane z osobowego funduszu p∏ac cha∏upnikom, którzy nie podlegajà obowiàzkowi ubezpieczenia.
§ 9. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od
dnia 1 stycznia 1959 r.

Zarzàdzenie Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac
z dnia 8 lutego 1961 r.
w sprawie okreÊlenia sk∏adników funduszu p∏ac
stanowiàcych podstaw´ do obliczania sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy
(M.P. z 1961 r. nr 12, poz. 67)
Na podstawie § 3 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
23 stycznia 1959 r. w sprawie op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne oraz rozliczania zasi∏ków wyp∏acanych przez zak∏ady pracy
(Dz.U. nr 9, poz. 46) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W przedsi´biorstwach paƒstwowych i organizacjach spó∏dzielczych
dzia∏ajàcych wed∏ug rozrachunku gospodarczego podstaw´ do obliczania
sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià wyp∏aty wynagrodzenia brutto,
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zaliczane bez wzgl´du na êród∏o finansowania do osobowego funduszu p∏ac
w myÊl przepisów o zasadach i trybie bankowej kontroli funduszu p∏ac
przedsi´biorstw dzia∏ajàcych wed∏ug zasad rozrachunku gospodarczego.
§ 2. 1. W jednostkach bud˝etowych w zakresie dzia∏alnoÊci podstawowej i dzia∏alnoÊci ubocznej prowadzonej w formie Êrodków specjalnych oraz w zak∏adach bud˝etowych podstaw´ do obliczania sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià:
1) wyp∏aty wynagrodzeƒ brutto z § 1 klasyfikacji bud˝etowej –
„Osobowy fundusz p∏ac”;
2) wynagrodzenia brutto wyp∏acane z tytu∏u stosunku pracy z innych paragrafów klasyfikacji bud˝etowej,
3) kwoty stypendiów brutto wyp∏acanych stypendystom podlegajàcym obowiàzkowi ubezpieczenia spo∏ecznego.
2. W jednostkach bud˝etowych Ministerstwa Obrony Narodowej
i Ministerstwa Spraw Wewn´trznych podstaw´ do obliczania sk∏adek
na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià wynagrodzenia brutto wyp∏acane pracownikom z tytu∏u stosunku pracy.
§ 3. W paƒstwowych i spó∏dzielczych jednostkach organizacyjnych
utrzymywanych z wyp∏at przedsi´biorstw lub jednostek nadzorowanych podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià wszelkie wyp∏aty brutto z pozycji planu finansowego tych jednostek „ P∏ace pracowników”.
§ 4. W spó∏dzielniach produkcyjnych podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià wyp∏aty wynagrodzeƒ brutto w gotówce oraz równowartoÊç wynagrodzeƒ w naturze nale˝nych
pracownikom z tytu∏u stosunku pracy.
§ 5. W stowarzyszeniach i innych organizacjach podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià wyp∏aty wynagrodzeƒ brutto w gotówce oraz równowartoÊç wynagrodzeƒ w naturze, nale˝nych pracownikom z tytu∏u stosunku pracy.
§ 6. Nie stanowià podstawy do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne:
1) w jednostkach bud˝etowych – kwoty wyp∏acane z § 1 klasyfikacji bud˝etowej „ Osobowy fundusz p∏ac” nauczycielom tytu∏em ekwiwalentu za rent´ zawieszonà z powodu pozostawania w pracy;
2) w paƒstwowych przedsi´biorstwach budowlano-monta˝owych –
dodatki za roz∏àk´ zaliczane do osobowego funduszu p∏ac;
3) w przedsi´biorstwie „Polskie Koleje Paƒstwowe” – dodatek godzinowo-kilometrowy przys∏ugujàcy pracownikom dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich na podstawie § 9 ust. 1 pkt. 1 rozporzàdze-
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nia Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie niektórych
zmian w zakresie wynagradzania pracowników przedsi´biorstwa „Polskie Koleje Paƒstwowe” (Dz.U. nr 23, poz. 110);
4) w paƒstwowych i spó∏dzielczych przedsi´biorstwach dzia∏ajàcych wed∏ug zasad rozrachunku gospodarczego, wynagrodzenia wyp∏acane z osobowego funduszu p∏ac cha∏upnikom, którzy z tytu∏u wykonywania tych prac nie sà pracownikami w myÊl przepisów rozporzàdzenia Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac z dnia 8 lipca 1960 r.
w sprawie okreÊlania, którzy cha∏upnicy sà pracownikami w rozumieniu dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin (Dz.U. z 1960 r. nr 37, poz. 220 i z 1961 r. nr 1, poz. 4);
5) wynagrodzenia wyp∏acane ˝o∏nierzom z funduszu p∏ac zak∏adów pracy obj´tych § 1, § 2 ust. 1 oraz §§ 3-5.
§ 7. Traci moc zarzàdzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 1959 r.
w sprawie okreÊlenia sk∏adników funduszu p∏ac stanowiàcych podstaw´
do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy (M.P. nr 50, poz. 221).
§ 8. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od
dnia 1 stycznia 1961 r.

Zarzàdzenie Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac
z dnia 19 kwietnia 1966 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie okreÊlenia
sk∏adników funduszu p∏ac stanowiàcych podstaw´
do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy
(M.P. z 1966 r. nr 18, poz. 103)
Na podstawie § 3 ust. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
23 stycznia 1959 r. w sprawie op∏acania sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne oraz rozliczania zasi∏ków wyp∏acanych przez zak∏ady pracy
(Dz.U. nr 9, poz. 46) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W § 6 zarzàdzenia Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac
z dnia 8 lutego 1961 r. w sprawie okreÊlenia sk∏adników funduszu p∏ac
stanowiàcych podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy (M.P. nr 12, poz. 67) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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1) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej – dop∏aty za roz∏àk´
zaliczane do osobowego funduszu p∏ac”;
2) w pkt. 3 wyrazy „dodatek godzinowo-kilometrowy” zast´puje si´
wyrazami „dodatek godzinowy”.
§ 2. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Rozporzàdzenie Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac
z dnia 19 sierpnia 1968 r.
w sprawie obliczania podstawy wymiaru emerytury lub renty,
zasi∏ków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macierzyƒstwa
oraz sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
(Dz.U. z 1968 r. nr 35, poz. 246)
Wyciàg
Rozdzia∏ 1

Podstawa wymiaru emerytury lub renty
§ 3. Za zarobek w gotówce w uspo∏ecznionym zak∏adzie pracy
uwa˝a si´:
1) wyp∏aty zaliczone, w myÊl uchwa∏y do osobowego funduszu
p∏ac, z wyjàtkiem:
a) dop∏at za roz∏àk´,
b) ekwiwalentów wyp∏acanych rencistom nauczycielom z powodu
zawieszenia prawa do renty w czasie zatrudnienia,
c) odpraw przewidzianych w obowiàzujàcych przepisach z tytu∏u
zwolnienia z pracy lub przeniesienia do innej pracy,
d) dodatku godzinowego wyp∏acanego na kolei pracownikom dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich,
e) zarobków z tytu∏u pracy nak∏adczej osób nie b´dàcych pracownikami w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 2
pkt. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 3, poz. 6) oraz
2) wyp∏aty spoza osobowego funduszu p∏ac okreÊlone w wykazie
stanowiàcym za∏àcznik do rozporzàdzenia, dokonywane na rzecz w∏asnych pracowników.
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§ 4. 1. Za zarobek w naturze w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy
uwa˝a si´ deputat, umundurowanie lub inne Êwiadczenia w naturze,
wydane pracownikowi zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami ca∏kowicie lub cz´Êciowo nieodp∏atnie, albo ich ekwiwalent pieni´˝ny i zaliczane w myÊl uchwa∏y do osobowego funduszu p∏ac.

Rozdzia∏ 3

Podstawa wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
§ 18. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne stanowià w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy:
1) zarobki w gotówce okreÊlone w § 3 pkt. 1, z wy∏àczeniem ponadto wynagrodzeƒ wyp∏acanych ˝o∏nierzom;
2) zarobki w naturze zaliczane w myÊl uchwa∏y do osobowego funduszu p∏ac;
3) dodatkowe zarobki wyp∏acane z funduszu prowizji w∏asnym
pracownikom.
§ 19. 1. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne
w nie uspo∏ecznionych zak∏adach pracy stanowià przys∏ugujàce pracownikom z tytu∏u zatrudnienia ca∏kowite bez potràceƒ zarobki w gotówce i w naturze.
2. Za zarobek w gotówce (ust. 1) uwa˝a si´ równie˝ wynagrodzenie
za prac´ w godzinach nadliczbowych, dodatki i dop∏aty do wynagrodzenia oraz premie.
6. WartoÊç zarobku w naturze (ust. 1) ustala si´ wed∏ug zasad okreÊlonych w § 8.
7. Do okreÊlenia najni˝szej podstawy wymiaru sk∏adek za pracowników nie uspo∏ecznionych zak∏adów pracy stosuje si´ przepisy § 11
z uwzgl´dnieniem przepisów § 17 pkt. 2 i 3.

Rozdzia∏ 4

Przepisy koƒcowe
§ 20. Podstaw´ wymiaru emerytury lub renty z tytu∏u zatrudnienia
za granicà regulujà odr´bne przepisy.
§ 21. Tracà moc:
1) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r. w sprawie wysokoÊci zarobku stanowiàcego najni˝szà podstaw´ wymiaru
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sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne oraz Êwiadczeƒ z ubezpieczenia
na wypadek choroby i macierzyƒstwa (Dz.U nr 17, poz. 96),
2) rozporzàdzenie Ministra Pracy i Opieki Spo∏ecznej z dnia 22 listopada 1956 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru renty (Dz.U.
z 1956 r. nr 59, poz. 280 i z 1958 r. nr 26, poz. 113),
3) zarzàdzenie Ministra Pracy i Opieki Spo∏ecznej z dnia 15 czerwca 1954 r. w sprawie ustalania podstawy wymiaru sk∏adek i Êwiadczeƒ
przy ubezpieczeniu pracowników rolnych (M.P. nr A-64, poz. 834),
4) zarzàdzenie Przewodniczàcego Pracy i P∏ac z dnia 8 lutego
1961 r. w sprawie okreÊlenia sk∏adników funduszu p∏ac stanowiàcych
podstaw´ do obliczania sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy (M.P. z 1961 r. nr 12, poz. 67 i z 1966 r.
nr 18, poz. 103).
§ 22. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesiàca od
dnia og∏oszenia.

Rozporzàdzenie Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych
z dnia 13 grudnia 1976 r.
w sprawie dostosowania niektórych przepisów
o ubezpieczeniu spo∏ecznym i o ubezpieczeniu rodzinnym
do zasad okreÊlajàcych sk∏adniki funduszu p∏ac
(Dz.U. z 1976 r. nr 40, poz. 239)
Wyciàg
Na podstawie art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 28 paêdziernika 1947 r.
o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz.U. nr 66, poz. 414 z póên. zm.), art. 12
ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o zmianach w∏aÊciwoÊci
w dziedzinie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, rent, zaopatrzeƒ i opieki spo∏ecznej (Dz.U. nr 20, poz. 119 z póên. zm.) oraz art. 17 ust. 5 ustawy
z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin (Dz.U. nr 3, poz. 6 z póên. zm.) po porozumieniu z Centralnà Radà Zwiàzków Zawodowych zarzàdza si´, co
nast´puje:
§ 1. 1. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne stanowià w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy wyp∏aty pieni´˝ne oraz
wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze zaliczone do osobowego funduszu p∏ac.
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2. Odr´bne przepisy normujà podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne:
1) z tytu∏u zatrudnienia w spó∏dzielczych zak∏adach us∏ugowych,
2) z tytu∏u zatrudnienia w uspo∏ecznionych zak∏adach prowadzonych na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia,
3) adwokatów – cz∏onków zespo∏ów adwokackich z tytu∏u pracy
w tych zespo∏ach.
§ 2. 1.1) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne stanowià w nie uspo∏ecznionych zak∏adach pracy przys∏ugujàce pracownikom z tytu∏u zatrudnienia ca∏kowite bez potràceƒ zarobki w gotówce i w naturze podlegajàce przepisom o podatku od wynagrodzeƒ
i sk∏adce na cele emerytalne.
2. Za zarobek w gotówce uwa˝a si´ równie˝ wynagrodzenie za prac´ w godzinach nadliczbowych, dodatki i dop∏aty do wynagrodzenia
oraz premie.
2. WartoÊç zarobków w naturze ustala si´ wed∏ug zasad przewidzianych w przepisach o obliczaniu podstawy wymiaru emerytur i rent.
3. Najni˝szà podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników nie uspo∏ecznionych zak∏adów pracy stanowi:
1) wynagrodzenie ustalone w gospodarce uspo∏ecznionej dla najni˝ej zarabiajàcych w okresie, z którego zarobki przyjmuje si´ do obliczenia tej podstawy,
2) odpowiednia cz´Êç wynagrodzenia wymienionego w pkt. 1, je˝eli zatrudnienie wykonywane by∏o w niepe∏nym wymiarze czasu pracy.
4. Przepisów ust. 4 nie stosuje si´ do osób zatrudnionych w nie
uspo∏ecznionych zak∏adach pracy w celu przygotowania zawodowego
albo pobierajàcych emerytury lub renty; podstaw´ wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne z tytu∏u zatrudnienia tych osób stanowià
rzeczywiste zarobki.
§ 4. W rozporzàdzeniu Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac
z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru
emerytury lub renty, zasi∏ków z ubezpieczenia na wypadek choroby
i macierzyƒstwa oraz sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne (Dz.U.
z 1968 r. nr 35, poz. 246 i z 1972 r. nr 27, poz. 196) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
7) skreÊla si´ rozdzia∏ 2 i 3, a rozdzia∏owi 4 nadaje si´ kolejnà numeracj´ 2,
§ 6. Traci moc rozporzàdzenie Przewodniczàcego Komitetu Pracy,
P∏ac z dnia 5 kwietnia 1965 r. w sprawie podstawy wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne, Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych
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i rent dla pracowników zatrudnionych na ∏odziach indywidualnego rybo∏ówstwa morskiego (Dz.U. nr 15, poz. 105).
§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1977 r.
1. § 2 utraci∏ moc od 1 stycznia 1983 r. na mocy rozporzàdzenia
Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych z dnia 22 grudnia 1982 r.
w sprawie podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne za
pracowników zatrudnionych w nie uspo∏ecznionych zak∏adach pracy
oraz przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 43, poz. 285).

Rozporzàdzenie Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych
z dnia 27 grudnia 1983 r.
w sprawie podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
za pracowników uspo∏ecznionych zak∏adów pracy
(Dz.U. z 1983 r. nr 73, poz. 332)
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r.
o zmianach w∏aÊciwoÊci w dziedzinie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, rent,
zaopatrzeƒ i opieki spo∏ecznej (Dz.U. z 1960 r. nr 20, poz. 119;
z 1972 r. nr 11, poz. 81 oraz z 1974 r. nr 39, poz. 231 i nr 47, poz. 280)
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne za pracowników uspo∏ecznionych zak∏adów pracy stanowià wyp∏aty pieni´˝ne oraz wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze bàdê ich ekwiwalenty, zaliczone
– w myÊl przepisów o klasyfikacji wynagrodzeƒ w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej – do wynagrodzeƒ osobowych.
§ 2. Odr´bne przepisy normujà podstaw´ wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenie spo∏eczne:
1) za pracowników zatrudnionych w spó∏dzielczych zak∏adach
us∏ugowych,
2) za pracowników zatrudnionych w zak∏adach prowadzonych na
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia.
§ 3. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych
z dnia 13 grudnia 1976 r. w sprawie dostosowania niektórych przepisów o ubezpieczeniu spo∏ecznym i o ubezpieczeniu rodzinnym do zasad okreÊlajàcych sk∏adniki funduszu p∏ac (Dz.U. z 1976 r. nr 40,
poz. 239 i z 1982 r. nr 43, poz. 285) skreÊla si´ § 1.
§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1984 r.

Rozporzàdzenie RM z dnia 9 listopada 1987 r.
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Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 9 listopada 1987 r.
w sprawie zg∏aszania pracowników do ubezpieczenia spo∏ecznego
oraz sk∏adek na to ubezpieczenie
(Dz.U. z 1987 r. nr 37, poz. 211)
Na podstawie art. 4 ust. 4 i art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz.U. nr 42, poz. 202) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) zasady, terminy i tryb zg∏aszania pracowników do ubezpieczenia
spo∏ecznego,
2) wysokoÊç i podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników,
3) terminy i tryb op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
pracowników oraz zasady rozliczania przez zak∏ady pracy sk∏adek
i Êwiadczeƒ,
4) szczególne formy decyzji w sprawach ustalania i stwierdzania
obowiàzku ubezpieczenia spo∏ecznego pracowników oraz w sprawach
wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) „uspo∏ecznione zak∏ady pracy” – uspo∏ecznione zak∏ady pracy
oraz zak∏ady pracy jednostek organizacyjnych, w których udzia∏ jednostek gospodarki uspo∏ecznionej w kapitale zak∏adowym przekracza 50%,
2) „nie uspo∏ecznione zak∏ady pracy” – nie uspo∏ecznione zak∏ady
pracy, instytucje koÊcielne i zakonne zatrudniajàce pracowników,
a tak˝e przedstawicielstwa dyplomatyczne, urz´dy konsularne oraz inne misje i przedstawicielstwa zagraniczne zatrudniajàce obywateli
polskich,
3) „oddzia∏ ZUS” – oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ zak∏adu pracy lub miejsce zamieszkania
osoby fizycznej zatrudniajàcej pracowników.
§ 3. 1. Zak∏ady pracy i zatrudniajàce pracowników osoby fizyczne
sà obowiàzane zg∏aszaç w oddziale ZUS wszystkich zatrudnionych
pracowników.
2. Nowo utworzony zak∏ad pracy zg∏asza oddzia∏owi ZUS w ciàgu
10 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika pe∏nà nazw´ zak∏adu
pracy i jego adres, numer rachunku bankowego i numer statystyczny.
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3. Uspo∏eczniony zak∏ad pracy zg∏asza pracowników do ubezpieczenia spo∏ecznego ka˝dego miesiàca, informujàc oddzia∏ ZUS o ∏àcznej liczbie zatrudnionych pracowników, w terminach i w trybie, przewidzianych do op∏acania sk∏adek.
4. Nie uspo∏eczniony zak∏ad pracy oraz osoba fizyczna zg∏aszajà
imiennie pracowników do ubezpieczenia spo∏ecznego w ciàgu 10 dni
od zatrudnienia ka˝dego pracownika.
5. Zak∏ad pracy i osoba fizyczna zg∏aszajà imiennie pracowników
do ubezpieczenia spo∏ecznego na odpowiednim formularzu.
§ 4. 1. Na podstawie zg∏oszenia, o którym mowa w § 3 ust. 4, oddzia∏ ZUS, w ciàgu 14 dni od dokonania tego zg∏oszenia, potwierdza –
w formie decyzji – obowiàzek ubezpieczenia spo∏ecznego zg∏oszonych
pracowników bàdê stwierdza, ˝e zg∏oszone osoby nie podlegajà ubezpieczeniu spo∏ecznemu pracowników. Uzasadnienie decyzji potwierdzajàcej obowiàzek ubezpieczenia spo∏ecznego sporzàdza si´ na wniosek zainteresowanego.
2. Je˝eli zak∏ad pracy lub osoba fizyczna nie zg∏osi∏y zatrudnionych
pracowników do ubezpieczenia spo∏ecznego, oddzia∏ ZUS z urz´du
ustala i stwierdza w formie decyzji obowiàzek ubezpieczenia spo∏ecznego pracowników.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, przys∏uguje odwo∏anie na
zasadach i w trybie, okreÊlonych w ustawie o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
§ 5. 1. Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników wynosi –
z uwzgl´dnieniem ust. 2 i 3 – 38% podstawy wymiaru sk∏adki.
2. Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okreÊlonej pracy w nie uspo∏ecznionych zak∏adach pracy wynosi 20% podstawy wymiaru sk∏adki.
3. Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników, którzy pobierajà emerytur´ lub rent´ albo sà zaliczeni do jednej z grup inwalidów,
wynosi 5% podstawy wymiaru sk∏adki.
4. Oddzia∏ ZUS mo˝e wyraziç zgod´ na obni˝enie wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne, o której mowa w ust. 1, za pracownika
zatrudnionego przez osob´ fizycznà w jej gospodarstwie domowym –
nie wi´cej jednak ni˝ do 20% podstawy wymiaru sk∏adki – je˝eli zatrudnienie to jest niezb´dne do zapewnienia opieki osobom wymagajàcym opieki ze wzgl´du na stan zdrowia oraz dzieciom do lat 8.
§ 6. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników zatrudnionych w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy stano-

Rozporzàdzenie RM z dnia 9 listopada 1987 r.

105

wià, z uwzgl´dnieniem § 7 i 8, wyp∏aty pieni´˝ne oraz wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze bàdê ich ekwiwalenty, zaliczone w myÊl przepisów
o klasyfikacji wynagrodzeƒ w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
do wynagrodzeƒ osobowych, z wy∏àczeniem wyp∏at:
1) zasi∏ków chorobowych
2) na rzecz jednostek wojskowych jako kwot stanowiàcych wartoÊç
robocizny z tytu∏u zadaƒ szkoleniowo-produkcyjnych wykonywanych
przez te jednostki,
3) uposa˝eƒ zasadniczych wraz z dodatkami, premii i innych nale˝noÊci pieni´˝nych, wyp∏aconych ˝o∏nierzom zawodowym pe∏niàcym s∏u˝b´ w przedsi´biorstwach paƒstwowych podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej lub wykonujàcym zadania poza wojskiem,
4) na rzecz w∏aÊciwych jednostek organizacyjnych kwot stanowiàcych wartoÊç robocizny zorganizowanych grup roboczych,
5) na rzecz chorych oraz pensjonariuszy domów pomocy spo∏ecznej za czynnoÊci wykonywane w ramach terapii zaj´ciowej.
§ 7. 1. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników zatrudnionych w spó∏dzielczych zak∏adach us∏ugowych
prowadzonych na zasadach zrycza∏towanego rozrachunku stanowi
miesi´czne wynagrodzenie tych pracowników, ustalone w formie rycza∏tów uzale˝nionych od kategorii osobistego zaszeregowania przez
spó∏dzielni´, w nast´pujàcej wysokoÊci:
Lp.

Kategoria osobistego
zaszeregowania pracownika

WysokoÊç zrycza∏towanego
wynagrodzenia miesi´cznego

1

I-IV

Kwota odpowiadajàca pó∏torakrotnej wysokoÊci
najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia pracowników uspo∏ecznionych zak∏adów pracy

2

V-VII

Kwota odpowiadajàca dwukrotnej wysokoÊci najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia pracowników uspo∏ecznionych zak∏adów pracy

3

VIII
i wy˝sza

Kwota odpowiadajàca dwu- i pó∏krotnej wysokoÊci najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia pracowników uspo∏ecznionych zak∏adów pracy

2. W razie zatrudnienia w niepe∏nym wymiarze czasu pracy, kwot´
rycza∏tu ustalonà stosownie do ust. 1 zmniejsza si´ proporcjonalnie do
wymiaru czasu pracy ustalonego w umowie.
3. Na wniosek pracownika, o którym mowa w ust. 1, zarzàd spó∏dzielni mo˝e podwy˝szaç kwot´ rycza∏tu ustalonego stosownie do ust. 1.
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4. Je˝eli zatrudnienie by∏o wykonywane przez cz´Êç miesiàca
z powodu podj´cia pracy lub jej zaprzestania w ciàgu miesiàca albo
z powodu pobierania zasi∏ku chorobowego, macierzyƒskiego lub
opiekuƒczego, kwot´ miesi´cznej podstawy wymiaru sk∏adek, ustalonà w myÊl ust.1 i 2, zmniejsza si´ odpowiednio, przyjmujàc, ˝e miesiàc liczy 30 dni.
§ 8. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników zatrudnionych w zak∏adach prowadzonych na podstawie
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia w imieniu jednostki gospodarki uspo∏ecznionej stanowi wynagrodzenie tych pracowników wynikajàce ze stosunku pracy, pomniejszone o kwot´ op∏aconego podatku od
wynagrodzeƒ.
§ 9. 1. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników zatrudnionych w nie uspo∏ecznionych zak∏adach pracy
i przez osoby fizyczne stanowi ca∏kowite wynagrodzenie wynikajàce ze
stosunku pracy, pomniejszone o kwot´ op∏aconego podatku od wynagrodzeƒ, z zastrze˝eniem ust. 3.
2. Wynagrodzenie wynikajàce ze stosunku pracy powinno byç na
cele ubezpieczenia spo∏ecznego wyra˝one wy∏àcznie w gotówce.
3. Je˝eli podatek od wynagrodzeƒ op∏aci∏ pracodawca z w∏asnych
funduszów, w podstawie wymiaru sk∏adek uwzgl´dnia si´ ca∏kowite
wynagrodzenie wynikajàce ze stosunku pracy bez pomniejszania go
o kwot´ tego podatku.
4. W podstawie wymiaru sk∏adki, o której mowa w ust. 1-3, nie
uwzgl´dnia si´:
1) nagród jubileuszowych,
2) nagród rocznych wyp∏acanych jednorazowo za przepracowany
rok w wysokoÊci nie przekraczajàcej przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia pracownika z tego roku,
3) odpraw wyp∏acanych w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´ lub
rent´,
4) diet i dodatków za roz∏àk´, wyp∏acanych w zwiàzku z wykonywaniem pracy poza sta∏ym miejscem pracy lub poza sta∏ym miejscem
zamieszkania,
5) wyp∏at b´dàcych zwrotem kosztów i wydatków poniesionych
przez pracownika w zwiàzku z wykonywaniem pracy, w szczególnoÊci
ekwiwalentu za u˝yte przy wykonywaniu pracy narz´dzia, materia∏y
lub sprz´t, stanowiàce w∏asnoÊç pracownika, w tym za u˝ywanie prywatnych samochodów lub innych Êrodków lokomocji,
6) ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
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7) wartoÊci Êwiadczeƒ wynikajàcych z przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
§ 10. 1. Podstawa wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
pracowników, o których mowa w § 8 i § 9 ust. 1, zatrudnionych w pe∏nym wymiarze czasu pracy nie mo˝e byç w stosunku miesi´cznym ni˝sza od kwoty odpowiadajàcej wysokoÊci najni˝szego miesi´cznego wynagrodzenia pracowników uspo∏ecznionych zak∏adów pracy.
2. W razie zatrudnienia w niepe∏nym wymiarze czasu pracy, kwot´
najni˝szej podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, wynikajàcà z ust. 1, zmniejsza si´ proporcjonalnie do ustalonego wymiaru czasu pracy.
3. W razie wyp∏aty wynagrodzenia za niepe∏ny miesiàc pracy, kwot´ najni˝szej podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne,
wynikajàcà z ust. 1, zmniejsza si´ odpowiednio, przyjmujàc, ˝e miesiàc liczy 30 dni.
§ 11. Przepisów § 9 i 10 nie stosuje si´ do sk∏adki na ubezpieczenie
spo∏eczne pracowników zatrudnionych w nie uspo∏ecznionych zak∏adach pracy w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania
okreÊlonej pracy; podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne tych pracowników stanowi ich wynagrodzenie ustalone na podstawie odr´bnych przepisów.
§ 12. 1. Zak∏ady pracy oraz osoby fizyczne sà obowiàzane bez
uprzedniego wezwania op∏acaç sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne
pracowników za ka˝dy miesiàc kalendarzowy, w którym zatrudniajà
pracowników.
2. Zak∏ady pracy zaliczajà na poczet sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników kwoty wyp∏aconych pracownikom nale˝nych
Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego, podlegajàcych finansowaniu
ze Êrodków Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, rozliczajàc co miesiàc sk∏adki i wyp∏acone Êwiadczenia.
3. Kwoty nieprawnie wyp∏aconych Êwiadczeƒ obcià˝ajà zak∏ad
pracy i nie podlegajà zaliczeniu na poczet sk∏adek.
4. Obliczenie kwoty sk∏adek oraz rozliczenie sk∏adek i wyp∏aconych
Êwiadczeƒ zak∏ady pracy wykazujà w deklaracji rozliczeniowej przesy∏anej bez uprzedniego wezwania co miesiàc do oddzia∏u ZUS.
5. Deklaracja rozliczeniowa, przesy∏ana do oddzia∏u ZUS przez
uspo∏eczniony zak∏ad pracy, powinna okreÊlaç w szczególnoÊci liczb´
pracowników, obliczonà kwot´ sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
pracowników, zestawienie wyp∏aconych pracownikom przez zak∏ad
pracy Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego, podlegajàcych zalicze-
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niu na poczet sk∏adek, oraz zestawienie zasi∏ków chorobowych wyp∏aconych ze Êrodków w∏asnych zak∏adów pracy.
6. Deklaracja rozliczeniowa przesy∏ana przez nie uspo∏eczniony zak∏ad pracy powinna okreÊlaç w szczególnoÊci:
1) imienny wykaz pracowników, charakter ich pracy, wymiar czasu i wysokoÊç wynagrodzenia, dat´ rozpocz´cia i zaprzestania pracy,
2) obliczonà kwot´ sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników,
3) zestawienie wyp∏aconych pracownikom przez zak∏ad pracy
Êwiadczeƒ, podlegajàcych zaliczeniu na poczet sk∏adek.
7. Nie uspo∏ecznione zak∏ady pracy, które nie wyp∏acajà pracownikom Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego, sà zwolnione od obowiàzku sk∏adania deklaracji rozliczeniowej za miesiàc kalendarzowy,
w którym sk∏ad osobowy pracowników i ich wynagrodzenie oraz kwota sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników nie uleg∏y zmianie w stosunku do miesiàca poprzedniego, a nale˝ne sk∏adki zosta∏y
op∏acone. Jednak˝e zak∏ad pracy jest obowiàzany z∏o˝yç deklaracj´
rozliczeniowà za grudzieƒ ka˝dego roku.
8. Oddzia∏ ZUS mo˝e zwolniç zak∏ad pracy, o którym mowa w ust. 6, od
wykazywania w deklaracji rozliczeniowej imiennego wykazu pracowników.
§ 13. 1. Uspo∏ecznione zak∏ady pracy, które wyp∏acajà pracownikom wynagrodzenie ze Êrodków pobieranych z banku, op∏acajà sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników i przesy∏ajà deklaracj´
rozliczeniowà do oddzia∏u ZUS za poÊrednictwem banków finansujàcych w dniu, w którym pobierajà w banku Êrodki na wyp∏at´ wynagrodzeƒ ostatecznie rozliczonych za dany miesiàc.
2. Uspo∏ecznione zak∏ady pracy, które wyp∏acajà pracownikom wynagrodzenia ze Êrodków w∏asnych nie pobieranych z banku, op∏acajà
sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników i przesy∏ajà deklaracj´ rozliczeniowà bezpoÊrednio do oddzia∏u ZUS w dniu wyp∏aty
pracownikom wynagrodzeƒ ostatecznie rozliczonych za dany miesiàc.
§ 14. 1. Nie uspo∏ecznione zak∏ady pracy op∏acajà sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników i przesy∏ajà deklaracj´ rozliczeniowà bezpoÊrednio do oddzia∏u ZUS, w terminie do dnia 10 ka˝dego
miesiàca za miesiàc ubieg∏y.
2. Osoby fizyczne op∏acajà sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników bezpoÊrednio do oddzia∏u ZUS, w terminie do dnia 10 ka˝dego miesiàca za miesiàc ubieg∏y w wysokoÊci ustalonej przez oddzia∏ ZUS.
3. Oddzia∏ ZUS mo˝e ustaliç dla zak∏adu pracy póêniejszy ni˝ okreÊlony w ust. 1 oraz w § 13 termin op∏acenia sk∏adek i przes∏ania deklaracji rozliczeniowej.
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§ 15. Je˝eli kwota wyp∏aconych przez zak∏ad pracy Êwiadczeƒ
z ubezpieczenia spo∏ecznego, podlegajàcych zaliczeniu na poczet sk∏adek, przewy˝szy∏a kwot´ nale˝nych sk∏adek, oddzia∏ ZUS zwraca zak∏adowi pracy kwot´ nadwy˝ki w terminie 30 dni.
§ 16. 1. Je˝eli zak∏ad pracy nie nades∏a∏ w obowiàzujàcym terminie deklaracji rozliczeniowej i nie op∏aci∏ sk∏adek lub nieprawid∏owo
obliczy∏ kwot´ nale˝nych sk∏adek, oddzia∏ ZUS z urz´du oblicza i wymierza sk∏adk´, wydajàc decyzj´ w sprawie wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje odwo∏anie na zasadach i w trybie, okreÊlonych ustawà o organizacji i finansowaniu
ubezpieczeƒ spo∏ecznych.
3. Je˝eli nale˝ne sk∏adki wymierzone przez oddzia∏ ZUS z urz´du sà
wy˝sze od obliczonych i op∏aconych przez zak∏ad pracy, zak∏ad pracy jest
obowiàzany dop∏aciç ró˝nic´ w najbli˝szym terminie p∏atnoÊci sk∏adek,
przypadajàcym po uprawomocnieniu si´ decyzji o wymiarze sk∏adki,
chyba ˝e w decyzji tej zosta∏ ustalony inny, póêniejszy termin p∏atnoÊci.
4. Je˝eli nale˝ne sk∏adki wymierzone przez oddzia∏ ZUS sà ni˝sze
od obliczonych i op∏aconych przez zak∏ad pracy, oddzia∏ ZUS zwraca
zak∏adowi pracy nadp∏aconà kwot´ lub za zgodà zak∏adu pracy zalicza
jà na poczet sk∏adek nale˝nych za nast´pny miesiàc.
§ 17. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników zaokràgla si´ do pe∏nych 100 z∏ przez podwy˝szenie w gór´, je˝eli koƒcówka jest wy˝sza od 50 z∏, lub w dó∏, je˝eli jest równa
bàdê ni˝sza od 50 z∏.
§ 18. Z dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia tracà moc:
1) rozporzàdzenie Przewodniczàcego Komitetu Pracy i P∏ac z dnia
14 grudnia 1970 r. w sprawie podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, Êwiadczeƒ z ubezpieczeƒ spo∏ecznych oraz emerytur
i rent dla pracowników zatrudnionych w niektórych uspo∏ecznionych
zak∏adach prowadzonych na podstawie umowy zlecenia lub umowy
agencyjnej (Dz.U. nr 31, poz. 268)
2) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1975 r. w sprawie op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników i na cele emerytalne oraz rozliczania sk∏adek i Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego wyp∏acanych przez zak∏ady pracy (Dz.U. nr 45, poz. 239)
3) rozporzàdzenie Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych z dnia
24 czerwca 1982 r. w sprawie obliczania podstawy wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne z tytu∏u zatrudnienia w spó∏dzielczych zak∏adach us∏ugowych (Dz.U. nr 18, poz. 144 i z 1985 r. nr 11, poz. 46)
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4) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r. w sprawie wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników zatrudnionych w nie uspo∏ecznionych zak∏adach pracy oraz przez osoby
fizyczne (Dz.U. nr 43, poz. 280)
5) rozporzàdzenie Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych z dnia
22 grudnia 1982 r. w sprawie podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne za pracowników zatrudnionych w nie uspo∏ecznionych zak∏adach pracy oraz przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 43, poz. 285
i z 1983 r. nr 48, poz. 218)
6) rozporzàdzenie Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych z dnia
27 grudnia 1983 r. w sprawie podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenia spo∏eczne za pracowników uspo∏ecznionych zak∏adów pracy (Dz.U.
nr 73, poz. 332; z 1984 r. nr 48, poz. 252 i z 1986 r. nr 33, poz. 165)
7) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1985 r. w sprawie wysokoÊci sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne za pracowników
uspo∏ecznionych zak∏adów pracy (Dz.U. nr 59, poz. 298 i z 1986 r.
nr 47, poz. 230).
§ 19. 1. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1988 r.,
z tym ˝e przepis § 5 ust. 1 stosuje si´ do uspo∏ecznionych zak∏adów pracy poczynajàc od dnia 1 stycznia 1987 r.
2. Kwota nienale˝nie wp∏aconych sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 listopada 1987 r. zostanie rozliczona z bud˝etem centralnym i zak∏adami pracy w terminie
i na zasadach okreÊlonych przez Ministra Finansów w porozumieniu
z Zak∏adem Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 20 paêdziernika 1988 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zg∏aszania pracowników
do ubezpieczenia spo∏ecznego oraz sk∏adek na to ubezpieczenie
(Dz.U. z 1988 r. nr 36, poz. 284)
Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U. nr 42,
poz. 202) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r.
w sprawie zg∏aszania pracowników do ubezpieczenia spo∏ecznego
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oraz sk∏adek na to ubezpieczenie (Dz.U. nr 37, poz. 211) w § 6 po
pkt. 5 dodaje si´ pkt. 6 i 7 w brzmieniu:
„6) nagród okolicznoÊciowych wyp∏acanych w zwiàzku z uroczystym dniem lub te˝ nale˝àcych do sfery praw honorowych,
7) dodatkowych Êwiadczeƒ pieni´˝nych bàdê wartoÊci Êwiadczeƒ
w naturze nie majàcych charakteru deputatu, przyznawanych na podstawie przepisów szczególnych (kart bran˝owych), np. ekwiwalentu
pieni´˝nego z tytu∏u zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, Êwiadczeƒ na pomoce naukowe dla dzieci, Êwiadczeƒ przyznanych z okazji
uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, korzyÊci materialnych
zapewnionych pracownikom w uk∏adach zbiorowych pracy lub
w umowach indywidualnych, a polegajàcych na uprawnieniu do zakupu po cenach ni˝szych ni˝ detaliczne niektórych artyku∏ów lub przedmiotów, korzystania z bezp∏atnych lub cz´Êciowo odp∏atnych przejazdów Êrodkami lokomocji, z biletów teatralnych, kinowych itp.”
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 listopada 1988 r.

Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 10 listopada 1989 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie zg∏aszania pracowników
do ubezpieczenia spo∏ecznego oraz sk∏adek na to ubezpieczenie
(Dz.U. z 1989 r. nr 61, poz. 365)
Na podstawie art. 4 ust. 6 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz.U. z 1989 r. nr 25, poz. 137) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r.
w sprawie zg∏aszania pracowników do ubezpieczenia spo∏ecznego
oraz sk∏adek na to ubezpieczenie (Dz.U. nr 37, poz. 211 i z 1988 r.
nr 36, poz. 284) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. 1. Okr´gowy inspektor pracy Paƒstwowej Inspekcji Pracy
oraz paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny mogà wystàpiç do
oddzia∏u ZUS o wymierzenie podwy˝szonej o 5% podstawy wymiaru
sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników, o której mowa
w § 5 ust. 1, tym zak∏adom pracy op∏acajàcym podatek dochodowy,
w których stwierdzono pogorszenie warunków pracy okreÊlone
w ust. 2.

112

Rozporzàdzenie RM z dnia 29 stycznia 1990 r.

2. Pogorszenie warunków pracy wyra˝a si´ wzrostem co najmniej
jednego z wymienionych czynników:
1) udzia∏u liczby pracowników zatrudnionych w warunkach przekroczenia najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ (NDS) i nat´˝eƒ (NDN)
czynników szkodliwych dla zdrowia oraz przy pracach szczególnie
ucià˝liwych w liczbie zatrudnionych bezpoÊrednio w produkcji, je˝eli
wzrost udzia∏u pracowników zatrudnionych w tych warunkach nie
wynika wy∏àcznie ze zmniejszenia zatrudnienia na stanowiskach bezpoÊrednio produkcyjnych,
2) liczby zachorowaƒ na choroby zawodowe, które zosta∏y spowodowane zagro˝eniami powsta∏ymi lub nasilonymi w okresie ostatnich 2 lat,
3) liczby wypadków przy pracy, w tym w szczególnoÊci wypadków
o powtarzajàcych si´ przyczynach,
4) liczby rent przyznanych z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób
zawodowych, o których mowa w pkt. 2.
3. Inspektorzy, o których mowa w ust. 1, mogà wystàpiç do oddzia∏u ZUS o zaprzestanie wymierzania podwy˝szonej sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników, je˝eli nastàpi poprawa warunków pracy, wyra˝ajàca si´ zmniejszeniem czynników wymienionych w ust. 2.
4. Podwy˝szenie sk∏adki oraz zaprzestanie jej wymierzania nast´pujà od daty wskazanej w wystàpieniu inspektorów okreÊlonym
w ust. 1.”
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Rozporzàdzenie Rady Ministrów
z dnia 29 stycznia 1990 r.
w sprawie wysokoÊci i podstawy wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenie spo∏eczne, zg∏aszania do ubezpieczenia spo∏ecznego
oraz rozliczania sk∏adek i Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego
(Dz.U. z 1990 r. nr 7, poz. 41 z póên. zm.)
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 wrzeÊnia 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. nr 31,
poz. 145; z 1986 r. nr 42, poz. 202 i z 1989 r. nr 35, poz. 190), art. 7 i 28
ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym osób wykonujàcych prac´ na rzecz jednostek gospodarki uspo∏ecznionej na
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz.U. z 1983 r.
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nr 31, poz. 146 oraz z 1989 r. nr 32, poz. 169 i nr 35, poz. 190), art. 26
ust. 1 pkt. 4 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym cz∏onków rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych i spó∏dzielni kó∏ek
rolniczych oraz ich rodzin (Dz.U. z 1983 r. nr 27, poz. 135 i z 1989 r.
nr 35, poz. 190), art. 23 ust. 2 i art. 24 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz ich rodzin (Dz.U. z 1989 r. nr 46, poz. 250), art. 24 ust. 4 oraz
w zwiàzku z art. 37 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. nr 16, poz. 124 i nr 25, poz. 187; z 1983 r. nr 5, poz. 33
i z 1986 r. nr 42, poz. 202), art. 4 ust. 6 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia
25 listopada 1986 r. o organizacji i finansowaniu ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz.U. z 1989 r. nr 25, poz. 137) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wysokoÊç i podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, zasady, terminy i tryb zg∏aszania do
ubezpieczenia spo∏ecznego, rozliczania sk∏adek i Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego oraz op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne nast´pujàcych osób:
1) pracowników,
1a)1) osób pobierajàcych stypendia sportowe, je˝eli nie podlegajà
ubezpieczeniu spo∏ecznemu z innego tytu∏u oraz nie uczà si´ i nie studiujà w systemie studiów dziennych,
2)2) osób wykonujàcych prac´ na podstawie umowy agencyjnej lub
umowy zlecenia oraz osób z nimi wspó∏pracujàcych,
3) cz∏onków rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych i spó∏dzielni kó∏ek rolniczych,
4) osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz osób z nimi
wspó∏pracujàcych,
5) adwokatów,
6)3) ma∏˝onków pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urz´dach konsularnych, w sta∏ych
przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych
i w innych misjach specjalnych za granicà, w instytutach, oÊrodkach
informacji i kultury za granicà,
7)4) osób, które z powodu stanu zdrowia swojego dziecka, wymagajàcego – bez wzgl´du na wiek – sta∏ej opieki oraz piel´gnacji lub po-
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mocy w czynnoÊciach samoobs∏ugowych, nie mogà podjàç albo kontynuowaç zatrudnienia.
2. Rozporzàdzenie okreÊla równie˝ wysokoÊç i podstaw´ wymiaru
sk∏adek na zaopatrzenie emerytalne twórców i artystów oraz zasady,
terminy i tryb zg∏aszania ich do zaopatrzenia emerytalnego oraz op∏acania sk∏adek, a tak˝e wysokoÊç i podstaw´ wymiaru sk∏adek za osoby
wykonujàce prac´ w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoÊci.
§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) oddzia∏ ZUS – oddzia∏ Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ zak∏adu pracy lub siedzib´ (miejsce zamieszkania) osoby prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz twórców,
2) zak∏ady pracy – uspo∏ecznione i nie uspo∏ecznione zak∏ady pracy oraz osoby fizyczne, a tak˝e instytucje koÊcielne i zakonne – zatrudniajàce pracowników,
3) ubezpieczenie – ubezpieczenie spo∏eczne,
4) zaopatrzenie emerytalne – zaopatrzenie emerytalne twórców
lub zaopatrzenie emerytalne osób wykonujàcych prac´ w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoÊci,
5) Êwiadczenia – Êwiadczenia z ubezpieczenia spo∏ecznego,
6) umowa – umow´ agencyjnà lub umow´ zlecenia,
7) dzia∏alnoÊç – dzia∏alnoÊç gospodarczà prowadzonà na w∏asny
rachunek,
8)5) najni˝sze wynagrodzenie – najni˝sze wynagrodzenie pracowników, okreÊlone przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na podstawie
Kodeksu pracy.
§ 3. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne lub zaopatrzenie emerytalne, której wysokoÊç, w myÊl rozporzàdzenia, jest uzale˝niona od przeci´tnego wynagrodzenia, ustala si´ miesi´cznie poczynajàc od trzeciego miesiàca kalendarzowego ka˝dego kwarta∏u na okres
trzech miesi´cy na podstawie przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia
z poprzedniego kwarta∏u, og∏aszanego dla celów emerytalnych.

Rozdzia∏ 2

Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników
§ 4.6) Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników wynosi,
z uwzgl´dnieniem § 5 i § 52, 45% podstawy wymiaru sk∏adki.
§ 5. 1.7) Okr´gowy inspektor pracy Paƒstwowej Inspekcji Pracy
oraz paƒstwowy wojewódzki inspektor sanitarny mogà wystàpiç do
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oddzia∏u ZUS o wymierzenie dodatkowej sk∏adki w wysokoÊci 7%
podstawy wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników
zak∏adów pracy, w których stwierdzono pogorszenie warunków pracy wyra˝ajàce si´ wzrostem co najmniej jednego z nast´pujàcych
czynników:
1) udzia∏u liczby zatrudnionych w warunkach przekroczenia najwy˝szych dopuszczalnych st´˝eƒ i nat´˝eƒ czynników szkodliwych dla
zdrowia oraz przy pracach szczególnie ucià˝liwych – w liczbie zatrudnionych bezpoÊrednio w produkcji, je˝eli wzrost tego udzia∏u nie wynika wy∏àcznie ze zmniejszenia zatrudnienia na stanowiskach bezpoÊrednio produkcyjnych,
2) liczby zachorowaƒ na choroby zawodowe, które zosta∏y spowodowane wyst´pujàcymi zagro˝eniami,
3) liczby wypadków przy pracy, w tym w szczególnoÊci wypadków
o powtarzajàcych si´ przyczynach,
4) liczby rent przyznanych z tytu∏u wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, o których mowa w pkt. 2.
2.8) Dodatkowa sk∏adka, o której mowa w ust. 1, mo˝e byç wymierzana zak∏adom pracy okreÊlonym w art. 3 Kodeksu pracy, z wy∏àczeniem jednostek organizacyjnych prowadzàcych gospodark´ finansowà
na zasadach okreÊlonych w prawie bud˝etowym.
3. Inspektorzy, o których mowa w ust. 1, mogà wystàpiç do oddzia∏u ZUS o zaprzestanie wymierzania dodatkowej sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników, je˝eli nastàpi poprawa warunków pracy wyra˝ajàca si´ zmniejszeniem czynników wymienionych w ust. 2.
4. Wymierzenie dodatkowej sk∏adki oraz zaprzestanie jej wymierzania nast´puje od pierwszego dnia miesiàca kalendarzowego po
miesiàcu, w którym wp∏yn´∏o wystàpienie inspektorów okreÊlone
w ust. 1.
§ 6.9) WysokoÊç sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników
uznanych za osoby niepe∏nosprawne regulujà przepisy o zatrudnieniu
i rehabilitacji zawodowej osób niepe∏nosprawnych.
§ 7. 1. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników stanowi dochód w gotówce i w naturze z tytu∏u wykonywania pracy w ramach stosunku pracy, z wyjàtkiem:
1) gratyfikacji (nagród jubileuszowych),
2) odpraw przys∏ugujàcych w zwiàzku z przejÊciem na emerytur´
lub rent´ inwalidzkà,
3) ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop wypoczynkowy, ekwiwalentów za nie wykorzystane dni wolne od pracy,
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14) odszkodowaƒ przys∏ugujàcych pracownikowi w razie niezgodnego z prawem rozwiàzania stosunku pracy przez zak∏ad pracy,
15) odpraw poÊmiertnych po zmar∏ych pracownikach, wyp∏acanych
na podstawie Kodeksu pracy lub przepisów uk∏adów zbiorowych pracy,
16) dodatkowych Êwiadczeƒ pieni´˝nych bàdê wartoÊci Êwiadczeƒ
w naturze nie majàcych charakteru deputatu, przyznawanych na podstawie przepisów szczególnych (kart bran˝owych), np. ekwiwalentu
pieni´˝nego z tytu∏u zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, Êwiadczeƒ na pomoce naukowe dla dzieci, Êwiadczeƒ przyznawanych z okazji uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”, korzyÊci materialnych zapewnionych pracownikom w uk∏adach zbiorowych pracy lub
w umowach indywidualnych, a polegajàcych na uprawnieniu do zakupu po cenach ni˝szych ni˝ detaliczne niektórych artyku∏ów lub przedmiotów, korzystania z bezp∏atnych lub cz´Êciowo odp∏atnych przejazdów Êrodkami lokomocji, z biletów teatralnych, kinowych itp.,
17) nagród okolicznoÊciowych, wyp∏acanych w zwiàzku z uroczystym dniem lub te˝ nale˝àcych do sfery praw honorowych,
18) nagród rzeczowych,
19) wartoÊci Êwiadczeƒ rzeczowych wynikajàcych z przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy (w tym posi∏ków profilaktycznych) oraz ekwiwalentów za te Êwiadczenia, a tak˝e ekwiwalentów za pranie i reperacj´ odzie˝y roboczej wykonywane we w∏asnym
zakresie przez pracowników, ekwiwalentów za przed∏u˝enie u˝ywalnoÊci odzie˝y roboczej, za u˝ywanie odzie˝y w∏asnej zamiast odzie˝y
roboczej, za nie wydane pracownikom przys∏ugujàce im Êrodki higieny osobistej,
10) ekwiwalentu pieni´˝nego za u˝yte przy wykonywaniu pracy
narz´dzia, materia∏y lub sprz´t, stanowiàce w∏asnoÊç wykonawcy,
11)10) wyp∏at nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych, w tym dodatków dewizowych, czarterowych i innych wyp∏at w walucie obcej zwiàzanej z podró˝à s∏u˝bowà za granic´, z zastrze˝eniem ust. 1a, oraz
z tytu∏u wyrównywania wydatków ponoszonych przez pracownika
w zwiàzku z wykonywaniem pracy poza sta∏ym miejscem pracy lub
poza sta∏ym miejscem zamieszkania, m.in. dodatków i rycza∏tów za
roz∏àk´, strawnego, dodatków godzinowych, wyp∏acanych w przedsi´biorstwie paƒstwowym „Polskie Koleje Paƒstwowe”,
12) rycza∏tów i ekwiwalentów za u˝ywanie do celów s∏u˝bowych
prywatnych samochodów lub innych Êrodków lokomocji,
13) wartoÊci wy˝ywienia wydawanego bezp∏atnie lub cz´Êciowo
odp∏atnie na kursach i szkoleniach,

Rozporzàdzenie RM z dnia 29 stycznia 1990 r.

117

14) wartoÊci posi∏ków regeneracyjno-wzmacniajàcych oraz innych
Êrodków wydawanych niektórym grupom pracowników do spo˝ycia
wy∏àcznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu
z tego tytu∏u, m.in. w zak∏adach gastronomicznych, placówkach ˝ywienia przyzak∏adowego, placówkach opiekuƒczo-wychowawczych,
zak∏adach dla nieletnich, s∏u˝bie zdrowia, domach wczasowych, marynarzom i rybakom oraz dodatków kalorycznych wyp∏acanych na
podstawie odr´bnych przepisów,
15) wyp∏at nale˝noÊci obliczanych od wielkoÊci efektów uzyskanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za
dokumentacj´ dostarczonà bezumownie przez twórc´ projektu, przydatnà do stosowania projektu, oraz nagród za wynalazczoÊç, a tak˝e
nagród za prace badawcze i wdro˝eniowe,
16) nagród o charakterze szczególnym, a zw∏aszcza nagród paƒstwowych, resortowych o charakterze nagród paƒstwowych, nagród
konkursowych, nagród za szczególne osiàgni´cia w zakresie prac badawczych oraz zastosowania ich wyników w praktyce, nagród za ratownictwo morskie, nagród dla krwiodawców, nagród za upowszechnianie kultury, nagród za osiàgni´cia w eksporcie przyznawanych
z funduszu nagród Ministra Wspó∏pracy Gospodarczej z Zagranicà,
17) zasi∏ków na zagospodarowanie oraz zasi∏ków osiedleniowych,
18) jednorazowych po˝yczek na zagospodarowanie (np. dla m∏odych ma∏˝eƒstw),
19) zapomóg wyp∏acanych pracownikom z funduszu zapomóg pozostajàcego w dyspozycji ministrów (kierowników urz´dów centralnych) i wojewodów (prezydentów miast: sto∏ecznego Warszawy, Krakowa i ¸odzi) oraz w dyspozycji S∏u˝by Wi´ziennej,
20) wyp∏at przeznaczonych na pomoc zdrowotnà dla nauczycieli
korzystajàcych z opieki zdrowotnej,
21) rycza∏tów oraz dodatków wyp∏acanych w z∏otych obywatelom
polskim zatrudnionym za granicà przez pracodawc´ zagranicznego
w ramach wspó∏pracy gospodarczej i naukowo-technicznej,
22) jednorazowych odszkodowaƒ z tytu∏u sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu albo Êmierci oraz odszkodowaƒ za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, przys∏ugujàcych od zak∏adu pracy,
23)11) Êwiadczeƒ finansowych ze Êrodków przeznaczonych na cele
socjalne: z funduszu socjalnego, funduszu mieszkaniowego i przewidzianej na te cele cz´Êci nadwy˝ki bilansowej w spó∏dzielczoÊci, je˝eli
odpisy na te fundusze sà dokonywane na zasadach i do wysokoÊci
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okreÊlonej w odr´bnych przepisach o zak∏adowych funduszach socjalnym i mieszkaniowym,
24)12) prowizji od zysku przedsi´biorstwa paƒstwowego,
25)13) premii i nagród za oszcz´dne zu˝ycie paliwa p∏ynnego i za
oszcz´dne wykorzystanie ogumienia.
1a.14) Podstaw´ wymiaru sk∏adek stanowi równowartoÊç dodatków
dewizowych wyp∏aconych pracownikom zatrudnionym na morskich
statkach handlowych i rybackich, obliczona wed∏ug kursu walut obowiàzujàcego w dniu wyp∏aty dodatku – w wysokoÊci ustalonej dla celów emerytalno-rentowych w uk∏adzie zbiorowym.
2. Do podstawy wymiaru sk∏adek przyjmuje si´ równie˝ honoraria
wyp∏acane:
1) dziennikarzom za prac´ dziennikarskà przez macierzystà redakcj´, z tym ˝e w Komitecie do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio
i Telewizja” przez redakcj´ macierzystà rozumie si´ w Warszawie Zespó∏ Polskiego Radia albo Zespó∏ Telewizji Polskiej, a w terenie – rozg∏oÊni´ radiowà albo oÊrodek telewizyjny bàdê oÊrodek radiowo-telewizyjny (z uwzgl´dnieniem programu ogólnopolskiego),
2) pracownikom w∏asnym za prace zwiàzane z przygotowaniem, realizacjà i organizacjà programu radiowego i telewizyjnego w Komitecie
do Spraw Radia i Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”, w oÊrodku telewizyjnym bàdê oÊrodku radiowo-telewizyjnym albo rozg∏oÊni radiowej oraz
wynagrodzenia za prac´ dla terytorialnie w∏aÊciwego oÊrodka telewizyjnego (oÊrodka radiowo-telewizyjnego) i programu ogólnopolskiego,
3) pracownikom za realizacj´ i opracowanie filmów w jednostkach
do tego uprawnionych, do wysokoÊci nie przekraczajàcej trzykrotnego
przeci´tnego wynagrodzenia.
3.15) WartoÊç pieni´˝nà Êwiadczeƒ w naturze ustala si´ w wysokoÊci
ekwiwalentu pieni´˝nego okreÊlonego we w∏aÊciwych przepisach
bran˝owych lub normach bud˝etowych, a w razie ich braku:
1) je˝eli przedmiotem Êwiadczeƒ sà rzeczy lub us∏ugi wchodzàce
w zakres dzia∏alnoÊci gospodarczej pracodawcy – wed∏ug cen stosowanych wobec innych odbiorców ni˝ pracownicy,
2) je˝eli przedmiotem Êwiadczenia sà us∏ugi zakupione przez pracodawc´ – wed∏ug cen zakupu,
3) je˝eli przedmiotem Êwiadczeƒ jest udost´pnienie lokalu mieszkalnego – w wysokoÊci równowartoÊci czynszu, jaki przys∏ugiwa∏by
w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu.
4.16) Rocznà wartoÊç u˝ytkowania dzia∏ki przez nauczycieli okreÊla
si´ jako równowartoÊç 2q ˝yta wed∏ug obliczonej dla celów podatku
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rolnego Êredniej ceny skupu ˝yta za okres, z którego dochód przyjmuje si´ do podstawy wymiaru sk∏adek.
5.17) (SkreÊlony).
6.18) (SkreÊlony).
§ 8.19) (SkreÊlony).
§ 9.20) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne za
pracowników zatrudnionych za granicà w polskich zak∏adach pracy
stanowi kwota zadeklarowana, za zgodà pracownika, przez zak∏ad
pracy, nie ni˝sza od przeci´tnego wynagrodzenia.
§ 10. 1.21) Podstawa wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie pracowników, z zastrze˝eniem § 8 i 9, zatrudnionych w pe∏nym wymiarze czasu pracy nie mo˝e byç w stosunku miesi´cznym ni˝sza od kwoty odpowiadajàcej wysokoÊci najni˝szego wynagrodzenia.
2. W razie zatrudnienia w niepe∏nym wymiarze czasu pracy, kwot´ najni˝szej podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne,
wynikajàcà z ust. 1, zmniejsza si´ proporcjonalnie do ustalonego wymiaru czasu pracy.
3.22) W razie osiàgni´cia dochodu za niepe∏ny miesiàc pracy, kwot´
najni˝szej podstawy wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne, wynikajàcà z ust. 1 i z § 9, zmniejsza si´ odpowiednio, przyjmujàc,
˝e miesiàc liczy 30 dni.
§ 11.23) Przepisów § 7 i 10 nie stosuje si´ do sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników zatrudnionych w celu nauki zawodu
lub przyuczenia do wykonywania okreÊlonej pracy; podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne tych pracowników stanowi ich wynagrodzenie ustalone na podstawie odr´bnych przepisów.
W razie osiàgni´cia dochodu za niepe∏ny miesiàc, kwot´ podstawy
wymiaru sk∏adek zmniejsza si´ odpowiednio, przyjmujàc, ˝e miesiàc
liczy 30 dni.
§ 12. 1. Zak∏ady pracy sà obowiàzane zarejestrowaç si´ w oddziale ZUS w ciàgu 10 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika.
2. Zak∏ady pracy zg∏aszajà pracowników do ubezpieczenia w deklaracji rozliczeniowej, w terminach przewidzianych do rozliczania
i op∏acania sk∏adek.
3. Zak∏ady pracy zatrudniajàce nie wi´cej ni˝ 20 pracowników dokonujà imiennego zg∏oszenia ka˝dego z pracowników do ubezpieczenia. Oddzia∏ ZUS mo˝e zwolniç zak∏ad pracy z imiennego zg∏aszania
do ubezpieczenia.
4. Zak∏ady pracy zatrudniajàce powy˝ej 20 pracowników lub zwolnione z imiennego zg∏aszania do ubezpieczenia zg∏aszajà pracowni-

120

Rozporzàdzenie RM z dnia 29 stycznia 1990 r.

ków do ubezpieczenia przez podanie w deklaracji rozliczeniowej ∏àcznej liczby zatrudnionych pracowników na koniec okresu, którego deklaracja dotyczy.
§ 13. 1. Je˝eli zak∏ad pracy nie zg∏osi∏ do ubezpieczenia zatrudnionego pracownika, oddzia∏ ZUS z urz´du ustala i stwierdza w formie
decyzji obowiàzek ubezpieczenia.
2. Je˝eli zak∏ad pracy zg∏osi∏ do ubezpieczenia osob´ nie spe∏niajàcà warunków do obj´cia tym ubezpieczeniem, oddzia∏ ZUS stwierdza
w formie decyzji brak obowiàzku ubezpieczenia.
§ 14. 1. Zak∏ad pracy jest obowiàzany, bez uprzedniego wezwania,
op∏acaç i rozliczaç sk∏adki na ubezpieczenie pracowników za ka˝dy
miesiàc kalendarzowy, w którym zatrudnia pracowników.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje równie˝
wyp∏acone pracownikom Êwiadczenia. Âwiadczenia podlegajàce finansowaniu przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych zalicza si´ na
poczet sk∏adek.
3. Rozliczenie sk∏adek i wyp∏aconych Êwiadczeƒ nast´puje w deklaracji rozliczeniowej, która w szczególnoÊci powinna zawieraç:
1) imienny wykaz pracowników, wymiar czasu pracy, wysokoÊç
wynagrodzenia oraz dat´ rozpocz´cia i zaprzestania pracy, je˝eli zak∏ad pracy jest obowiàzany do imiennego zg∏aszania do ubezpieczenia
zatrudnionych pracowników,
2) liczb´ pracowników zatrudnionych w ostatnim dniu okresu, którego deklaracja dotyczy, wobec zak∏adów pracy zwolnionych z imiennego zg∏aszania do ubezpieczenia zatrudnionych pracowników,
3) obliczonà kwot´ sk∏adek,
4) zestawienie wyp∏aconych pracownikom przez zak∏ad pracy
Êwiadczeƒ podlegajàcych finansowaniu przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych oraz Êwiadczeƒ pokrywanych przez zak∏ad pracy.
4. Kwota Êwiadczeƒ nieprawnie wyp∏aconych lub wyp∏aconych
w niew∏aÊciwej wysokoÊci obcià˝a zak∏ad pracy i nie podlega zaliczeniu na poczet sk∏adek.
5. Zak∏ad pracy, który nie wyp∏aca pracownikom Êwiadczeƒ, zwolniony jest z obowiàzku sk∏adania deklaracji rozliczeniowej za miesiàc
kalendarzowy, w którym sk∏ad osobowy pracowników i ich wynagrodzenie oraz kwota sk∏adek nie uleg∏y zmianie w stosunku do miesiàca
poprzedniego. Zak∏ad pracy jest obowiàzany jednak z∏o˝yç deklaracj´
rozliczeniowà za grudzieƒ ka˝dego roku.
6. Je˝eli zak∏ad pracy zwolniony od comiesi´cznego sk∏adania deklaracji nie ureguluje sk∏adek za okreÊlony miesiàc, oddzia∏ ZUS
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z urz´du zawiadamia go o dokonanym przypisie sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne za ten miesiàc.
17.24) (SkreÊlony).
18.25) (SkreÊlony).
19.26) Zak∏ad pracy op∏aca sk∏adki i przesy∏a deklaracj´ rozliczeniowà za dany miesiàc do 15 dnia nast´pnego miesiàca, z zastrze˝eniem
ust. 10.
10.27) Zak∏ad pracy, który wyp∏aca pracownikom wynagrodzenia ze
Êrodków pobranych z banku, op∏aca sk∏adki i przesy∏a deklaracj´ rozliczeniowà za dany miesiàc w dniu pobrania z rachunku bankowego
Êrodków na wynagrodzenia, potwierdzonym stemplem banku na deklaracji rozliczeniowej, nie póêniej jednak ni˝ do 15 dnia nast´pnego
miesiàca.
11.28) Oddzia∏ ZUS w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e ustaliç dla zak∏adu pracy inny ni˝ okreÊlony w ust. 9 termin op∏acania sk∏adek i przesy∏ania deklaracji rozliczeniowej.
§ 15. Je˝eli kwota wyp∏aconych przez zak∏ad pracy Êwiadczeƒ podlegajàcych zaliczeniu na poczet sk∏adek przewy˝sza kwot´ nale˝nych
sk∏adek, oddzia∏ ZUS zwraca zak∏adowi pracy kwot´ tej nadwy˝ki
w terminie 30 dni.
§ 16. 1. Je˝eli zak∏ad pracy nie nades∏a∏ w obowiàzujàcym terminie deklaracji rozliczeniowej, mimo ˝e nie jest zwolniony z comiesi´cznego sk∏adania deklaracji, oddzia∏ ZUS z urz´du wymierza sk∏adk´ w wysokoÊci wynikajàcej z ostatnio z∏o˝onej deklaracji rozliczeniowej, bez uwzgl´dnienia wyp∏aconych Êwiadczeƒ podlegajàcych zaliczeniu na poczet sk∏adek, i zawiadamia o tym zak∏ad pracy.
2. Je˝eli po wymierzeniu sk∏adek z urz´du zak∏ad pracy z∏o˝y deklaracj´ rozliczeniowà, oddzia∏ ZUS koryguje dokonany wymiar
z urz´du do wysokoÊci wynikajàcej ze z∏o˝onej deklaracji.
§ 17. Je˝eli zak∏ad pracy nieprawid∏owo obliczy∏ kwot´ nale˝nych
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników, oddzia∏ ZUS
z urz´du oblicza i wymierza sk∏adk´ na ich ubezpieczenie, wydajàc decyzj´ w sprawie wymiaru sk∏adek.
§ 18. Sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników zaokràgla
si´ do pe∏nych 100 z∏ przez podwy˝szenie w gór´, je˝eli koƒcówka jest
wy˝sza od 50 z∏, lub w dó∏, je˝eli jest równa bàdê ni˝sza od 50 z∏.
§ 19.29) Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne pracowników zatrudnionych przez agenta w zak∏adzie prowadzonym na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia op∏aca agent za poÊrednictwem jednostki, na której rzecz umowa jest wykonywana.
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§ 19a. 1. Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne osób pobierajàcych
stypendia sportowe na podstawie odr´bnych przepisów wynosi 45%
kwoty wyp∏aconego miesi´cznego stypendium sportowego.
2. Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne osób, o których mowa
w ust. 1, op∏aca klub lub inna jednostka organizacyjna wyp∏acajàca
stypendium sportowe.
3. W zakresie zg∏aszania do ubezpieczenia, rozliczania sk∏adek
oraz op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie osób, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy § 12-18.

Rozdzia∏ 3

Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne osób
wykonujàcych prac´ na podstawie umowy agencyjnej
lub umowy zlecenia oraz osób z nimi wspó∏pracujàcych31)
§ 20. 1.32) Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne osób wykonujàcych
prac´ na rzecz jednostek gospodarki uspo∏ecznionej na podstawie
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osób z nimi wspó∏pracujàcych wynosi, z zastrze˝eniem § 21, 40% podstawy wymiaru sk∏adki.
2. Sk∏adk´, o której mowa w ust. 1, w cz´Êci wynoszàcej 50%, pokrywa osoba, która zawar∏a umow´, za siebie i osoby z nià wspó∏pracujàce, a w pozosta∏ej cz´Êci – jednostka gospodarki uspo∏ecznionej.
3. Sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne wozaków oraz osób z nimi
wspó∏pracujàcych, wykonujàcych us∏ugi transportowe na rzecz Lasów
Paƒstwowych i parków narodowych, w wysokoÊci okreÊlonej w ust. 1,
pokrywa w ca∏oÊci jednostka, na której rzecz umowa jest wykonywana.
§ 21. 1.33) Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne osób wykonujàcych
prac´ na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz osób
z nimi wspó∏pracujàcych na rzecz:
1) Przedsi´biorstwa Kolporta˝owo-Handlowego „Ruch”,
2) Paƒstwowego Przedsi´biorstwa „Totalizator Sportowy”,
3) przedsi´biorstw obrotu produktami naftowymi Centrali Produktów Naftowych,
4) Polskiego Zwiàzku Motorowego przy obs∏udze stacji paliw
wynosi 45% podstawy wymiaru sk∏adki.
2. Sk∏adk´ na ubezpieczenie, o której mowa w ust. 1, pokrywa
w ca∏oÊci jednostka gospodarki uspo∏ecznionej.
§ 22.34) 1.35) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie stanowi,
z zastrze˝eniem ust. 2, dochód bie˝àco zadeklarowany przez jednost-
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k´ gospodarki uspo∏ecznionej za zgodà osoby, która zawar∏a umow´,
nie ni˝szy jednak od kwoty odpowiadajàcej 60% przeci´tnego wynagrodzenia i nie wy˝szy od dochodu zadeklarowanego za poprzedni
miesiàc wi´cej ni˝ o 50%.
2.36) Je˝eli w umowie okreÊlono wysokoÊç dochodu z jej wykonywania kwotowo albo w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej, podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie stanowi dochód z wykonywania umowy.
§ 23.37) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
osób wspó∏pracujàcych stanowi dochód bie˝àco zadeklarowany przez
osob´, która zawar∏a umow´, nie ni˝szy jednak od kwoty odpowiadajàcej 60% przeci´tnego wynagrodzenia i nie wy˝szy od dochodu zadeklarowanego za poprzedni miesiàc wi´cej ni˝ o 50%.
§ 23a.38) Za miesiàc, w którym nastàpi∏o rozpocz´cie lub zakoƒczenie wykonywania umowy albo wspó∏pracy i by∏a ona wykonywana tylko przez cz´Êç tego miesiàca, kwot´ najni˝szej podstawy wymiaru
sk∏adek, o której mowa w § 22 ust. 1 i w § 23, zmniejsza si´ odpowiednio, przyjmujàc, ˝e miesiàc liczy 30 dni.
§ 24. W okresie kontynuowania ubezpieczenia sk∏adk´ na ubezpieczenie spo∏eczne op∏aca w ca∏oÊci ubezpieczony w wysokoÊci i od podstawy wymiaru sk∏adki za okres ostatniego miesiàca kalendarzowego,
w którym istnia∏ obowiàzek ubezpieczenia, nie ni˝szej jednak od kwoty odpowiadajàcej 60% przeci´tnego wynagrodzenia.
§ 25. 1. Jednostka, która zawar∏a umow´, obowiàzana jest bez
uprzedniego wezwania rozliczaç co miesiàc sk∏adki na ubezpieczenie
osób wykonujàcych umow´ i osób wspó∏pracujàcych oraz wyp∏acone
tym osobom Êwiadczenia podlegajàce finansowaniu przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1, nast´puje w deklaracji
rozliczeniowej, w której podana jest ∏àczna liczba osób wykonujàcych
umow´ i osób wspó∏pracujàcych.
3. Jednostka, która zawar∏a umow´, jest obowiàzana bez uprzedniego
wezwania przes∏aç do oddzia∏u ZUS deklaracj´ rozliczeniowà i op∏aciç ca∏oÊç nale˝nej sk∏adki na ubezpieczenie osób wykonujàcych umow´ i osób
wspó∏pracujàcych, po potràceniu Êwiadczeƒ finansowanych przez Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, w terminie do 20 dnia ka˝dego miesiàca za
miesiàc ubieg∏y. Przepisy § 14 ust. 4 oraz § 15-18 stosuje si´ odpowiednio.
4. Oddzia∏ ZUS w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e
ustaliç inny ni˝ okreÊlony w ust. 3 termin przesy∏ania deklaracji rozliczeniowej i przekazywania sk∏adek.
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§ 26. 1. Osoba zamierzajàca kontynuowaç ubezpieczenie po ustaniu obowiàzku ubezpieczenia zawiadamia o tym oddzia∏ ZUS najpóêniej w ciàgu 30 dni po ustaniu obowiàzku ubezpieczenia.
2. Oddzia∏ ZUS mo˝e przywróciç termin do zg∏oszenia wniosku
o kontynuowanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
3. Osoba kontynuujàca ubezpieczenie oblicza kwot´ sk∏adki i op∏aca sk∏adk´ w terminie do 10 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc ubieg∏y.
Przepis § 18 stosuje si´ odpowiednio.
4. Oddzia∏ ZUS w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e
przywróciç termin op∏acania sk∏adek, o którym mowa w ust. 1.
5. W razie nieop∏acenia sk∏adki w terminie, o którym mowa
w ust. 3 i 4, ubezpieczenie ustaje od miesiàca kalendarzowego, za który nie op∏acono sk∏adki.
§ 26a.39) 1. Przepisy § 20 ust. 1 i § 22-26 stosuje si´ odpowiednio do
sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne osób wykonujàcych prac´ na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia na rzecz innych ni˝
uspo∏ecznione zak∏adów pracy i osób fizycznych oraz do osób z nimi
wspó∏pracujàcych.
2. Ilekroç w przepisach niniejszego rozdzia∏u jest mowa o jednostce gospodarki uspo∏ecznionej, nale˝y przez to rozumieç równie˝ inne
ni˝ uspo∏ecznione zak∏ady pracy i osoby fizyczne.

Rozdzia∏ 4

Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne cz∏onków
rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych
i spó∏dzielni kó∏ek rolniczych
§ 27.40) Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne cz∏onków spó∏dzielni
produkcyjnych i spó∏dzielni kó∏ek rolniczych wynosi 45% podstawy
wymiaru sk∏adki, z uwzgl´dnieniem § 52.
§ 28. Podstaw´ wymiaru sk∏adki stanowi osiàgni´ty dochód z tytu∏u pracy w spó∏dzielni lub z tytu∏u wytwarzania na jej rzecz produktów
rolnych przez cz∏onka spó∏dzielni, z wyjàtkiem wyp∏at, o których mowa w § 7 ust. 1.
§ 29. 1. W zakresie zg∏aszania do ubezpieczenia, rozliczania sk∏adek i Êwiadczeƒ oraz p∏acenia sk∏adek na ubezpieczenie cz∏onków rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych i spó∏dzielni kó∏ek rolniczych stosuje si´, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3, odpowiednio przepisy § 12-18.
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2. Rolnicza spó∏dzielnia produkcyjna i spó∏dzielnia kó∏ek rolniczych jest obowiàzana zarejestrowaç si´ w oddziale ZUS w ciàgu
10 dni od daty zarejestrowania si´ w sàdzie.
3.41) W deklaracji rozliczeniowej rolnicza spó∏dzielnia produkcyjna i spó∏dzielnia kó∏ek rolniczych wykazuje ∏àcznie kwot´ sk∏adek
na ubezpieczenie cz∏onków i pracowników oraz wyp∏aconych im
Êwiadczeƒ podlegajàcych finansowaniu przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych.

Rozdzia∏ 5

Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne
osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà
oraz osób z nimi wspó∏pracujàcych
§ 30.42) Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne osób prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz osób z nimi wspó∏pracujàcych wynosi
40% podstawy wymiaru sk∏adki.
§ 31. 1.43) Podstaw´ wymiaru sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne
osób prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà oraz osób z nimi wspó∏pracujàcych stanowi dochód bie˝àco zadeklarowany przez osob´ prowadzàcà dzia∏alnoÊç, nie ni˝szy jednak od kwoty odpowiadajàcej 60%
przeci´tnego wynagrodzenia i nie wy˝szy od dochodu zadeklarowanego za poprzedni miesiàc wi´cej ni˝ o 50%.
2.44) Za miesiàc, w którym nastàpi∏o rozpocz´cie lub zakoƒczenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej albo wspó∏pracy i by∏a ona wykonywana tylko przez cz´Êç tego miesiàca, kwot´ najni˝szej podstawy wymiaru
sk∏adek, o której mowa w ust. 1, zmniejsza si´ odpowiednio, przyjmujàc, ˝e miesiàc liczy 30 dni.
3.45) Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie w okresie kontynuowania ubezpieczenia stanowi kwota podstawy wymiaru sk∏adek za
okres ostatniego miesiàca kalendarzowego, w którym istnia∏ obowiàzek ubezpieczenia, nie ni˝sza jednak od kwoty odpowiadajàcej 60%
przeci´tnego wynagrodzenia.
§ 32. Osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç dokonuje w oddziale ZUS
zg∏oszenia do ubezpieczenia siebie i osób wspó∏pracujàcych w ciàgu
10 dni od dnia rozpocz´cia dzia∏alnoÊci lub wspó∏pracy.
§ 33. 1. Na podstawie danych zawartych w zg∏oszeniu do ubezpieczenia oddzia∏ ZUS ustala obowiàzek ubezpieczenia.
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2. Oddzia∏ ZUS zawiadamia osob´ prowadzàcà dzia∏alnoÊç o obj´ciu ubezpieczeniem spo∏ecznym jej i osób z nià wspó∏pracujàcych oraz
o trybie i zasadach op∏acania sk∏adek, a tak˝e wydaje legitymacje
ubezpieczeniowe.
3. Je˝eli z treÊci zg∏oszenia do ubezpieczenia lub z innych okolicznoÊci wynika, ˝e obowiàzek ubezpieczenia nie istnieje, oddzia∏ ZUS
wydaje decyzj´ o niepodleganiu ubezpieczeniu.
4. W razie niezg∏oszenia do ubezpieczenia przez osob´ prowadzàcà dzia∏alnoÊç, oddzia∏ ZUS dokonuje zg∏oszenia do ubezpieczenia
z urz´du i wydaje decyzj´ o podleganiu ubezpieczeniu.
5. W sprawach innych ni˝ okreÊlone w ust. 3 i 4 oddzia∏ ZUS wydaje decyzj´ tylko na wniosek osoby, której decyzja bezpoÊrednio
dotyczy.
§ 34. Osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç jest obowiàzana zawiadomiç oddzia∏ ZUS o zaprzestaniu dzia∏alnoÊci lub wspó∏pracy oraz
o innych zmianach, jakie zasz∏y w stosunku do danych zawartych
w zg∏oszeniu do ubezpieczenia, w ciàgu 10 dni po nastàpieniu tych
zmian.
§ 35. 1. Osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç jest obowiàzana obliczaç
kwot´ nale˝nych sk∏adek i bez uprzedniego wezwania op∏acaç sk∏adki
za siebie i za osoby wspó∏pracujàce w terminie, z zastrze˝eniem ust. 2,
w którym op∏aca sk∏adki na ubezpieczenie zatrudnionych pracowników. Przepis § 18 stosuje si´ odpowiednio.
2. Osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç, nie zatrudniajàca pracowników,
op∏aca sk∏adki w terminie do 10 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc
ubieg∏y.
§ 36. Osoba prowadzàca dzia∏alnoÊç mo˝e, na podstawie decyzji
oddzia∏u ZUS, potràcaç z nale˝nych sk∏adek kwoty zasi∏ków rodzinnych i piel´gnacyjnych przys∏ugujàcych jej i osobom wspó∏pracujàcym. Przepis § 15 stosuje si´ odpowiednio.
§ 37. Zwolnienie z op∏acania sk∏adek nast´puje za okres pobierania zasi∏ku chorobowego lub macierzyƒskiego albo odbywania
czynnej s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by zast´pczej lub zasadniczej s∏u˝by w obronie cywilnej. Je˝eli okres pobierania zasi∏ku lub odbywania s∏u˝by wyst´puje w dwóch lub wi´cej kolejnych miesiàcach,
sk∏adek nie op∏aca si´ za ka˝dy miesiàc, w którym trwa∏ on co najmniej 15 dni.
§ 38. 1. Obj´cie ubezpieczeniem, uzale˝nione od wniosku osoby
prowadzàcej dzia∏alnoÊç lub osoby wspó∏pracujàcej majàcej ustalone
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prawo do emerytury lub renty, nast´puje poczàwszy od pierwszego
dnia miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego po miesiàcu, w którym
wniosek zosta∏ zg∏oszony.
2. Je˝eli osoba obj´ta ubezpieczeniem, w myÊl ust. 1, sk∏ada wniosek o wystàpienie z ubezpieczenia, ubezpieczenie ustaje od miesiàca
wskazanego we wniosku, nie wczeÊniej jednak ni˝ od miesiàca, w którym wniosek zosta∏ zg∏oszony.
§ 39. 1. Osoba zamierzajàca kontynuowaç ubezpieczenie po ustaniu obowiàzku ubezpieczenia zawiadamia o tym oddzia∏ ZUS najpóêniej w ciàgu 30 dni po ustaniu obowiàzku ubezpieczenia.
2. Oddzia∏ ZUS mo˝e przywróciç termin do zg∏oszenia wniosku
o kontynuowanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1.
§ 40. 1. Osoba kontynuujàca ubezpieczenie oblicza kwot´ sk∏adki
i op∏aca sk∏adk´ w terminie do 10 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc
ubieg∏y. Przepis § 18 stosuje si´ odpowiednio.
2. Oddzia∏ ZUS w szczególnie uzasadnionych przypadkach mo˝e
przywróciç termin op∏acania sk∏adek, o którym mowa w ust. 1.
3. W razie nieop∏acenia sk∏adki w terminie, o którym mowa w ust. 1
i 2, ubezpieczenie ustaje od miesiàca kalendarzowego, za który nie
op∏acono sk∏adki.

Rozdzia∏ 6

Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne adwokatów
§ 41.46) Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne adwokatów wynosi
45% podstawy wymiaru sk∏adki.
§ 42.47) 1. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne
adwokatów stanowi wynik finansowy z tytu∏u cz∏onkostwa w zespole
adwokackim.
2. Podstaw´ wymiaru sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne adwokatów wykonujàcych zawód indywidualnie lub wspólnie z innym adwokatem stanowi dochód bie˝àco zadeklarowany przez adwokata, nie
ni˝szy jednak od kwoty odpowiadajàcej 60% przeci´tnego wynagrodzenia i nie wy˝szy od dochodu zadeklarowanego za poprzedni miesiàc wi´cej ni˝ o 50%.
§ 43. W zakresie zg∏aszania do ubezpieczenia, rozliczania sk∏adek
i Êwiadczeƒ oraz op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie adwokatów stosuje si´ odpowiednio przepisy § 12-18.
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Rozdzia∏ 7

Sk∏adki na zaopatrzenie emerytalne twórców i artystów
§ 44.48) Sk∏adka na zaopatrzenie emerytalne twórców i artystów
wynosi 29% podstawy wymiaru sk∏adki.
§ 45.49) 1. Podstaw´ wymiaru sk∏adki na zaopatrzenie emerytalne
twórców i artystów stanowi dochód bie˝àco zadeklarowany przez
twórc´, nie ni˝szy jednak od kwoty odpowiadajàcej 60% przeci´tnego
wynagrodzenia.
2. Za miesiàc, w którym nastàpi∏o rozpocz´cie lub zakoƒczenie
dzia∏alnoÊci twórczej i by∏a ona wykonywana tylko przez cz´Êç tego miesiàca, kwot´ najni˝szej podstawy wymiaru sk∏adek, o której
mowa w ust. 1, zmniejsza si´ odpowiednio, przyjmujàc, ˝e miesiàc
liczy 30 dni.
§ 46. 1. Twórca dokonuje w oddziale ZUS zg∏oszenia do zaopatrzenia emerytalnego w ciàgu 10 dni od otrzymania decyzji Komisji do
Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, uznajàcej dzia∏alnoÊç za
twórczà i ustalajàcej dat´ jej rozpocz´cia.
2.50) Oddzia∏ ZUS zawiadamia twórc´ o obj´ciu zaopatrzeniem
emerytalnym oraz o trybie i zasadach op∏acania sk∏adek, a tak˝e wydaje legitymacj´ ubezpieczeniowà.
§ 47. Twórca jest obowiàzany zawiadomiç oddzia∏ ZUS o wszelkich zmianach w stosunku do danych zawartych w zg∏oszeniu do zaopatrzenia emerytalnego w ciàgu 10 dni po nastàpieniu tych zmian.
§ 48. 1. Obowiàzek op∏acania sk∏adek powstaje od pierwszego dnia
miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego po miesiàcu, w którym twórca rozpoczà∏ wykonywanie dzia∏alnoÊci twórczej.
2.51) Dla twórcy obj´tego przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin lub innymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym, obowiàzek op∏acania sk∏adek powstaje od pierwszego dnia
miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zg∏osi∏ wniosek o obj´cie zaopatrzeniem emerytalnym twórców.
3. Twórca po ustaleniu prawa do emerytury lub renty z zaopatrzenia emerytalnego mo˝e, na swój wniosek, op∏acaç sk∏adki od pierwszego dnia miesiàca kalendarzowego nast´pujàcego po miesiàcu, w którym zosta∏ zg∏oszony taki wniosek.
§ 48a.52) Obowiàzek op∏acania sk∏adek ustaje z koƒcem miesiàca
kalendarzowego, w którym:
1) twórca zaprzesta∏ wykonywania dzia∏alnoÊci twórczej,
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2) ustalono prawo twórcy do emerytury lub renty, chyba ˝e zg∏osi∏
on wniosek deklarujàcy dalsze op∏acanie sk∏adek,
3) twórca podjà∏ prac´, z tytu∏u której zosta∏ obj´ty przepisami
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin lub innymi
przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym, chyba ˝e zg∏osi∏ wniosek deklarujàcy dalsze op∏acanie sk∏adek.
§ 49. Twórca jest obowiàzany obliczaç kwot´ nale˝nych sk∏adek
i bez uprzedniego wezwania op∏acaç sk∏adki w terminie do 10 dnia nast´pnego miesiàca po up∏ywie kwarta∏u za kwarta∏ ubieg∏y. Przepis
§ 18 stosuje si´ odpowiednio.
§ 50. 1. Od obowiàzku op∏acania sk∏adek jest zwolniony twórca,
który co najmniej przez 30 kolejnych dni:
1) odbywa czynnà s∏u˝b´ wojskowà, s∏u˝b´ zast´pczà lub zasadniczà s∏u˝b´ w obronie cywilnej albo
2)53) przebywa w szpitalu lub w innym zak∏adzie przeznaczonym
dla osób potrzebujàcych ca∏odobowych lub ca∏odziennych Êwiadczeƒ
zdrowotnych.
2. Zwolnienie od obowiàzku op∏acania sk∏adek dotyczy miesi´cy,
w których okolicznoÊci uzasadniajàce zwolnienie, okreÊlone w ust. 1,
trwa∏y nie krócej ni˝ 15 dni.

Rozdzia∏ 8

Sk∏adki z tytu∏u wykonywania pracy przez skazanych
§ 51.54) Sk∏adka za skazanych z tytu∏u wykonywania przez nich pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolnoÊci wynosi 32% ca∏kowitego dochodu za t´ prac´.

Rozdzia∏ 8a55)

Sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne niektórych innych osób
§ 51a. 1. Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne:
1) ma∏˝onków pracowników skierowanych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, urz´dach konsularnych, w sta∏ych
przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych
i w innych misjach specjalnych za granicà, w instytutach, oÊrodkach
informacji i kultury za granicà,
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2) osób, które z powodu stanu zdrowia swojego dziecka, wymagajàcego – bez wzgl´du na wiek – sta∏ej opieki oraz piel´gnacji lub pomocy w czynnoÊciach samoobs∏ugowych, nie mogà podjàç albo kontynuowaç zatrudnienia, wynosi 32% zadeklarowanej przez te osoby
kwoty, nie ni˝szej od najni˝szego wynagrodzenia.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, op∏acajà sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne poczàwszy od miesiàca wskazanego we wniosku o obj´cie ubezpieczeniem, zg∏oszonym we w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania oddziale ZUS, nie wczeÊniej jednak ni˝ od miesiàca,
w którym wniosek zosta∏ zg∏oszony.
3. Po zg∏oszeniu przez osoby, o których mowa w ust. 1, wniosku
o obj´ciu ubezpieczeniem oddzia∏ ZUS zawiadamia zg∏aszajàcych
o obj´ciu ubezpieczeniem oraz o trybie i zasadach op∏acania sk∏adek,
a tak˝e wydaje legitymacje ubezpieczeniowe.
4. Osoby, o których mowa w ust. 1, op∏acajà sk∏adki na ubezpieczenie spo∏eczne bez uprzedniego wezwania w terminie do 10 dnia ka˝dego miesiàca za miesiàc ubieg∏y. Niep∏acenie sk∏adek na ubezpieczenie przez 3 kolejne miesiàce uwa˝a si´ za rezygnacj´ z ubezpieczenia
od miesiàca, w którym zaprzestano op∏acania sk∏adek. Ponowne obj´cie ubezpieczeniem nast´puje po z∏o˝eniu wniosku.
5. Mo˝liwoÊç op∏acania sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne przez
osoby, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, ustaje z up∏ywem 3 miesi´cy po
miesiàcu, w którym nastàpi∏o odwo∏anie ma∏˝onka do kraju.
6. Przepis § 17 stosuje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 52.56) W 1993 r. sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne, o której mowa w § 4 i 27, za cz∏onków spó∏dzielni i pracowników zatrudnionych
bezpoÊrednio w produkcji rolnej jest op∏acana w cz´Êci wynoszàcej
35% podstawy jej wymiaru przez jednostk´ prowadzàcà produkcj´ rolnà albo przez osob´ fizycznà prowadzàcà gospodarstwa rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dzia∏ specjalny w rozumieniu
przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, je˝eli nie prowadzi ponadto innej dzia∏alnoÊci gospodarczej, w pozosta∏ej zaÊ cz´Êci – jest refundowana Zak∏adowi Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z bud˝etu paƒstwa.
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§ 53. Prezes Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych okreÊla szczegó∏owe zasady post´powania w sprawach zg∏oszeƒ do ubezpieczenia i zaopatrzenia emerytalnego, rozliczania sk∏adek i Êwiadczeƒ oraz op∏acania sk∏adek.
§ 54. Przy ustalaniu do dnia 28 lutego 1990 r. kwoty podstawy wymiaru sk∏adek, której wysokoÊç w myÊl rozporzàdzenia jest uzale˝niona od przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia z poprzedniego
kwarta∏u, za wynagrodzenie to nale˝y przyjàç kwot´ 209 000 z∏.
§ 55. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 19 marca 1976 r.
w sprawie wykonania przepisów dekretu o ubezpieczeniu spo∏ecznym
cz∏onków rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych i spó∏dzielni kó∏ek rolniczych oraz ich rodzin (Dz.U. nr 13, poz. 74 i z 1983 r. nr 27,
poz. 131) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 skreÊla si´ pkt. 5,
2) skreÊla si´ § 11-14,
3) w § 22 skreÊla si´ wyrazy „ustalaniu obowiàzku op∏acania sk∏adek i ich wysokoÊci”.
§ 55a.57) Przy ustalaniu za okres od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia
31 maja 1992 r. kwoty podstawy wymiaru sk∏adek, której wysokoÊç
w myÊl § 9, § 22 ust. 1, § 24, § 31 ust. 1 i 3, § 42 ust. 2 i § 45 ust. 1 jest
uzale˝niona od przeci´tnego wynagrodzenia z poprzedniego kwarta∏u,
za wynagrodzenie to nale˝y przyjàç kwot´ 2 190 000 z∏.
§ 55b.58) Osoby, o których mowa w § 51a ust. 1, je˝eli z∏o˝à wniosek
o obj´cie ubezpieczeniem spo∏ecznym w ciàgu 6 miesi´cy poczynajàc
od dnia 1 marca 1992 r., mogà byç na swój wniosek obj´te ubezpieczeniem i op∏acaç sk∏adki od dnia 1 stycznia 1992 r.
§ 56. Tracà moc:
1) § 1 ust. 1, § 2-5, § 9, § 10 ust. 3, § 11 i 12 oraz § 15 pkt. 3 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu spo∏ecznym osób wykonujàcych prac´
na rzecz jednostek gospodarki uspo∏ecznionej na podstawie umowy
agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz.U. nr 46, poz. 250; z 1982 r. nr 13,
poz. 102 i z 1983 r. nr 68, poz. 305),
2) § 2-17 rozporzàdzenia Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych
z dnia 11 lutego 1977 r. w sprawie wykonania ustawy o ubezpieczeniu
spo∏ecznym rzemieÊlników i niektórych innych osób prowadzàcych
dzia∏alnoÊç zarobkowà na w∏asny rachunek oraz ich rodzin (Dz.U.
nr 6, poz. 25; z 1978 r. nr 19, poz. 87; z 1981 r. nr 5, poz. 22 i z 1983 r.
nr 66, poz. 300),
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3) § 1 rozporzàdzenia Ministra Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych
z dnia 17 maja 1983 r. w sprawie ubezpieczenia spo∏ecznego adwokatów – cz∏onków zespo∏ów adwokackich (Dz.U. nr 28, poz. 138),
4) § 1 pkt. 1 i § 2-6 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia
17 sierpnia 1987 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz.U. nr 26, poz. 145),
5) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1987 r.
w sprawie zg∏aszania pracowników do ubezpieczenia spo∏ecznego
oraz sk∏adek na to ubezpieczenie (Dz.U. nr 37, poz. 211; z 1988 r.
nr 36, poz. 284 i z 1989 r. nr 61, poz. 365).
§ 57. 1. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia i ma
zastosowanie do sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne i zaopatrzenie
emerytalne nale˝nych za okres od dnia 1 stycznia 1990 r., z uwzgl´dnieniem ust. 2.
2. Do dochodu stanowiàcego podstaw´ wymiaru sk∏adek, o której
mowa w § 7 ust. 1, przyjmuje si´ nagrody z zak∏adowego funduszu nagród przys∏ugujàce za 1990 r. i wyp∏acone po dniu 1 stycznia 1991 r.
11)
§ 1 ust. 1 pkt. 1a dodany przez § 1 pkt. 1 lit. a) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r.
(Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
12)
§ 1 ust. 1 pkt. 2 zmieniony przez § 1 pkt. 1 lit. b) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem
1 marca 1992 r.
13)
§ 1 ust. 1 pkt. 6 dodany przez § 1 pkt. 1 lit. c) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego
1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem
1 marca 1992 r.
14)
§ 1 ust. 1 pkt. 7 dodany przez § 1 pkt. 1 lit. c) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego
1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem
1 marca 1992 r.
15)
§ 2 pkt. 8 dodany przez § 1 pkt. 2 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
16)
§ 4 zmieniony przez § 1 pkt. 3 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
17)
§ 5 ust. 1:
— zmieniony przez § 1 pkt. 1 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
— zmieniony przez § 1 pkt. 4 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
18)
§ 5 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt. 1 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
19)
§ 6 zmieniony przez § 1 pkt. 5 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
10)
§ 7 ust. 1 pkt. 11:
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— zmieniony przez § 6 pkt. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 5 paêdziernika 1990 r. zmieniajàcego niektóre przepisy w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent (Dz.U. z 1990 r. nr 71, poz. 418) z dniem 1 stycznia 1990 r.
— zmieniony przez § 1 pkt. 2 lit. a) tiret. pierwszy rozporzàdzenia z dnia 26 marca
1991 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem
1 stycznia 1991 r.
11)
§ 7 ust. 1 pkt. 23 zmieniony przez § 1 pkt. 6 lit. a) tiret. pierwszy rozporzàdzenia
z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
12)
§ 7 ust. 1 pkt. 24:
— dodany przez § 1 rozporzàdzenia z dnia 5 lutego 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 12,
poz. 49) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1990 r.
— zmieniony przez § 1 pkt. 6 lit. a) tiret. drugi rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem
1 marca 1992 r.
13)
§ 7 ust. 1 pkt. 25 dodany przez § 1 pkt. 2 lit. a) tiret. drugi rozporzàdzenia z dnia
26 marca 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie
z dniem 1 stycznia 1991 r.
14)
§ 7 ust. 1a dodany przez § 1 pkt. 2 lit. b) rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r.
(Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
15)
§ 7 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt. 6 lit. b) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r.
(Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
16)
§ 7 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt. 6 lit. b) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r.
(Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
17)
§ 7 ust. 5 skreÊlony przez § 1 pkt. 6 lit. c) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r.
(Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
18)
§ 7 ust. 6 skreÊlony przez § 1 pkt. 6 lit. c) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r.
(Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
19)
§ 8 skreÊlony przez § 1 pkt. 7 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
20)
§ 9 zmieniony przez § 6 pkt. 2 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 5 paêdziernika 1990 r. zmieniajàcego niektóre przepisy w sprawie ustalania podstawy wymiaru
emerytur i rent (Dz.U. z 1990 r. nr 71 poz. 418) z dniem 1 stycznia 1991 r.
21)
§ 10 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt. 8 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
22)
§ 10 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt. 3 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r.
(Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
23)
§ 11 zmieniony przez § 1 pkt. 4 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
24)
§ 14 ust. 7 skreÊlony przez § 1 pkt. 5 lit. a) rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r.
(Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
25)
§ 14 ust. 8 skreÊlony przez § 1 pkt. 5 lit. a) rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r.
(Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
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§ 14 ust. 9:
— zmieniony przez § 1 pkt. 5 lit. b) rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r.
(Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
— zmieniony przez § 1 pkt. 9 lit. a) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
27)
§ 14 ust. 10 dodany przez § 1 pkt. 9 lit. b) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r.
(Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
28)
§ 14 ust. 11:
— zmieniony przez § 1 pkt. 5 lit. b) rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
— wed∏ug numeracji ustalonej przez § 1 pkt. 9 lit. c) rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem
1 marca 1992 r.
29)
§ 19 zmieniony przez § 1 pkt. 10 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
30)
§ 19a dodany przez § 1 pkt. 11 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
31)
Tytu∏ rozdzia∏u 3 zmieniony przez § 1 pkt. 12 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego
1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem
1 marca 1992 r.
32)
§ 20 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt. 13 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r.
(Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
33)
§ 21 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt. 14 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r.
(Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
34)
§ 22 zmieniony przez § 1 pkt. 6 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
35)
§ 22 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt. 2 rozporzàdzenia z dnia 23 lipca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 69, poz. 295) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 8 sierpnia 1991 r.
36)
§ 22 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt. 15 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
37)
§ 23 zmieniony przez § 1 pkt. 3 rozporzàdzenia z dnia 23 lipca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 69, poz. 295) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 8 sierpnia 1991 r.
38)
§ 23a dodany przez § 1 pkt. 7 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
39)
§ 26a dodany przez § 1 pkt. 16 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
40)
§ 27 zmieniony przez § 1 pkt. 17 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
41)
§ 29 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt. 8 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r.
(Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
42)
§ 30 zmieniony przez § 1 pkt. 18 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
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§ 31 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt. 4 rozporzàdzenia z dnia 23 lipca 1991 r.
(Dz.U. z 1991 r. nr 69, poz. 295) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 8 sierpnia 1991 r.
44)
§ 31 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt. 9 lit. a) rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r.
(Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
45)
§ 31 ust. 3 wed∏ug numeracji ustalonej przez § 1 pkt. 9 lit. b) rozporzàdzenia
z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
46)
§ 41 zmieniony przez § 1 pkt. 19 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
47)
§ 42 zmieniony przez § 1 pkt. 20 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
48)
§ 44 zmieniony przez § 1 pkt. 21 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
49)
§ 45 zmieniony przez § 1 pkt. 10 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
50)
§ 46 ust. 2:
– zmieniony przez § 1 pkt. 11 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
– zmieniony przez § 1 pkt. 22 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
51)
§ 48 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt. 12 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
52)
§ 48a dodany przez § 1 pkt. 13 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 kwietnia 1991 r.
53)
§ 50 ust. 1 pkt. 2 zmieniony przez § 1 pkt. 23 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego
1992 r. (Dz.U. z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem
1 marca 1992 r.
54)
§ 51 zmieniony przez § 1 pkt. 24 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
55)
Rozdzia∏ 8a dodany przez § 1 pkt. 25 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
56)
§ 52:
– zmieniony przez § 1 rozporzàdzenia z dnia 12 czerwca 1990 r. (Dz.U. z 1990 r.
nr 41, poz. 238) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 29 czerwca 1990 r.
– zmieniony przez § 1 pkt. 14 rozporzàdzenia z dnia 26 marca 1991 r. (Dz.U.
z 1991 r. nr 28, poz. 120) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
– zmieniony przez § 1 pkt. 26 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
– zmieniony przez § 1 rozporzàdzenia z dnia 6 kwietnia 1993 r. (Dz.U. z 1993 r.
nr 33, poz. 146) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 stycznia 1993 r.
57)
§ 55a dodany przez § 1 pkt. 27 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
58)
§ 55b dodany przez § 1 pkt. 27 rozporzàdzenia z dnia 27 lutego 1992 r. (Dz.U.
z 1992 r. nr 18, poz. 76) zmieniajàcego nin. rozporzàdzenie z dniem 1 marca 1992 r.
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B. Zbiór przepisów regulujàcych zasady klasyfikacji wynagrodzeƒ
w sektorze uspo∏ecznionym w latach 1959-1990
Za∏àcznik do uchwa∏y nr 197 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1958 r.
w sprawie zasad i trybu wydawania przez banki paƒstwowym przedsi´biorstwom
Êrodków pieni´˝nych na fundusz p∏ac (M.P. z 1958 r. nr 48, poz. 278)

Instrukcja o sk∏adnikach funduszu p∏ac
§ 1. 1. Do funduszu p∏ac zalicza si´ kwoty wykazane zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami (tabele p∏ac i zaszeregowania, obowiàzujàce normy p∏ac itp.) przez zak∏ad pracy do wyp∏aty za prac´ wykonanà przez osoby stale i niestale zatrudnione w danym zak∏adzie pracy lub przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o dzie∏o lub
umowy zlecenia, niezale˝nie od êróde∏ finansowania i rodzaju dokumentów p∏atniczych (listy p∏acy, rachunki). Do funduszu p∏ac zalicza
si´ zatem nale˝noÊci zarówno za prace obj´te planem, jak i wykonane poza planem.
2. Fundusz p∏ac nie podlega pomniejszeniu o wszelkiego rodzaju
potràcenia, jak np. podatek od wynagrodzenia, pobrane przez pracownika zaliczki, nale˝noÊç za mieszkanie i inne Êwiadczenia komunalne
oraz inne potràcenia dokonywane na podstawie prawomocnych tytu∏ów wykonawczych lub na pokrycie rat pobranych po˝yczek z pracowniczych kas zapomogowo-po˝yczkowych.
3. Je˝eli zatrudniony wykonuje powierzonà mu prac´ przy u˝yciu swego sprz´tu lub narz´dzi, wówczas do funduszu p∏ac wlicza
si´ tylko t´ cz´Êç wykazanej do wyp∏aty nale˝noÊci, która przys∏uguje zatrudnionemu z tytu∏u nale˝noÊci za wykonanà prac´, natomiast
kwot nale˝nych zatrudnionemu za zu˝ycie sprz´tu lub narz´dzi do
funduszu p∏ac nie wlicza si´. Dla okreÊlenia wysokoÊci tych nale˝noÊci nale˝y kierowaç si´ rzeczywistymi w danych warunkach kosztami zu˝ycia sprz´tu lub narz´dzi. Przepis niniejszy ma zastosowanie, je˝eli postanowienia uk∏adów zbiorowych pracy nie stanowià
inaczej.
4. Do funduszu p∏ac wykazanego za dany okres (miesiàc, kwarta∏,
rok) wlicza si´ nale˝noÊci za prace wykonane lub zakoƒczone w tym
okresie, rozliczane do terminu ostatecznej wyp∏aty. Nale˝noÊci nie rozliczone do ustalonego obowiàzujàcymi przepisami terminu ostatecznej
wyp∏aty wlicza si´ do funduszu p∏ac przypadajàcego za ten okres,
w którym dokument p∏atniczy przekazano do wyp∏aty.
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§ 2. W sprawozdaniu z wykonania planu funduszu p∏ac za dany okres
(miesiàc, kwarta∏, rok) wykazuje si´ wszystkie kwoty, o których mowa w § 1.
§ 3. Zak∏ady pracy sà obowiàzane prowadziç nast´pujàcà ewidencj´ wydatków osobowych:
1) fundusz p∏ac, o którym mowa w § 1, z podzia∏em na:
a) osobowy,
b) bezosobowy,
c) honoraria,
d) prowizje w handlu drobnodetalicznym,
2) jednorazowe premie i nagrody,
3) inne pieni´˝ne i niepieni´˝ne Êwiadczenia na rzecz pracowników.
§ 4. Do funduszu p∏ac zalicza si´ w szczególnoÊci:
11) p∏ac´ akordowà, zale˝nà od iloÊci jednostek produkcji (stawka
akordowa, ewentualnie zach´ta akordowa oraz nadwy˝ka akordowa),
12) p∏ac´ czasowo-godzinowà, dniówkowà, miesi´cznà (p∏ace wynikajàce z osobistego zaszeregowania),
13) p∏ace w systemie prowizyjnym,
14) p∏ace rycza∏towe, dodatki funkcyjne, lokalne, specjalne,
15) dop∏aty z tytu∏u progresji akordowej,
16) premie wed∏ug obowiàzujàcych regulaminów,
17) dop∏aty z tytu∏u pracy w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych,
18) dop∏aty za por´ nocnà,
19) dop∏aty za szkodliwe i ucià˝liwe warunki pracy,
10) dop∏aty dla brygadzistów za kierownictwo,
11) dop∏aty za szkolenie wewnàtrzzak∏adowe, kierownictwo pracà
praktykantów itp.,
12) dop∏aty za wys∏ug´ lat,
13) p∏ace za przestój i braki powsta∏e nie z winy pracownika,
14) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy,
15) wynagrodzenie za urlop okolicznoÊciowy,
16) rycza∏t za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi,
17) rycza∏t dla spo∏ecznych inspektorów pracy,
18) rycza∏t za prowadzenie kasy zapomogowo-po˝yczkowej,
19) p∏ac´ za czas nieobecnoÊci zwiàzanej z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych,
20) p∏ace za czas choroby pracowników publicznoprawnych,
21) p∏ace za czas przerwy dla matek karmiàcych,
22) wynagrodzenie pracowników delegowanych na kursy szkoleniowe i doszkalajàce, jeÊli pozostajà na etacie przedsi´biorstwa,
23) ustawowe odprawy przy zwolnieniu z pracy i przenoszeniu,

138

Za∏àcznik do uchwa∏y nr 197 RM z dnia 13 czerwca 1958 r.

24) deputaty,
25) wartoÊç bezp∏atnych us∏ug komunalnych,
26) wartoÊç bezp∏atnego umundurowania,
27) wynagrodzenie za prace twórcze i autorskie,
28) wynagrodzenie za prace za∏adunkowe i wy∏adunkowe oraz
przewozowe,
29) wynagrodzenie za udzia∏ w posiedzeniach komisji,
30) wynagrodzenie za prace zlecone,
31) wynagrodzenie za ekspertyzy, porady i konsultacje,
32) wynagrodzenie za prace zwiàzane z opracowaniem, ocenà lub
realizacjà projektów racjonalizatorskich oraz popularyzacj´ wynalazczoÊci i post´pu technicznego,
33) wynagrodzenie za udzia∏ w orkiestrze zak∏adowej,
34) nale˝noÊci za us∏ugi wykonywane przez cha∏upników, jeÊli
w myÊl przepisów szczególnych nale˝noÊci te sà obj´te funduszem p∏ac.
§ 5. Do funduszu p∏ac nie zalicza si´:
11) nagród oraz wynagrodzeƒ za prace pokrywane z funduszu zak∏adowego oraz z tej cz´Êci czystej nadwy˝ki w spó∏dzielniach, która
pozostaje do dyspozycji walnego zgromadzenia cz∏onków spó∏dzielni,
12) wszelkich wynagrodzeƒ za prac´ z funduszów celowych spó∏dzielczoÊci,
13) premii za wspó∏udzia∏ w realizacji projektów racjonalizatorskich
oraz premii za pomoc technicznà przy ich teoretycznym opracowywaniu,
14) nagród dla jubilatów,
15) nagród konkursowych,
16) jednorazowych premii wyp∏acanych na podstawie doraênych
uchwa∏ Rzàdu,
17) wynagrodzeƒ za wynalazki pracownicze, udoskonalenia techniczne i usprawnienia,
18) wynagrodzeƒ za praktyki wakacyjne,
19) stypendiów,
10) zwrotu kosztów za pomoce szkolne,
11) diet dla delegowanych, kosztów przejazdów oraz kosztów przeniesienia s∏u˝bowego,
12) kosztów zwiàzanych z „Dniem Górnika”, „Dniem Hutnika”,
„Dniem Stoczniowca”, „Dniem Kolejarza”, „Dniem Energetyka”,
„Dniem Gazownika”, „Dniem Skalnika”,
13) wyposa˝enia w odzie˝ absolwentów szkó∏ przysposobienia zawodowego,
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14) wartoÊci odzie˝y roboczej i ochronnej oraz wartoÊci Êrodków od˝ywczych, wydawanych pracownikom zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
15) wartoÊci wy˝ywienia wydawanego w pe∏ni lub cz´Êciowo bezp∏atnie,
16) odpraw poÊmiertnych i zwrotu kosztów pogrzebu,
17) innych pieni´˝nych i niepieni´˝nych Êwiadczeƒ na rzecz pracowników, wynikajàcych ze zbiorowych uk∏adów pracy oraz obowiàzujàcych przepisów,
18) wynagrodzeƒ za wykonane prace i us∏ugi, od których pobierany jest podatek dochodowy, obrotowy lub gruntowy (zaliczka na podatek gruntowy).

Uchwa∏a nr 107 Rady Ministrów
z dnia 27 marca 1962 r.
w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac, wynagrodzeƒ
z funduszu zak∏adowego i z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni
oraz sk∏adników wynagrodzeƒ nie obj´tych funduszem p∏ac
w jednostkach na rozrachunku gospodarczym
(M.P. z 1962 r. nr 29, poz. 124)

Rozdzia∏ I

Przepisy ogólne
§ 1. Wynagrodzenia za prac´ obejmujà wszelkie wyp∏aty brutto nale˝ne osobom fizycznym za wykonanie okreÊlonej pracy lub nale˝ne
z tytu∏u stosunku pracy w przedsi´biorstwach paƒstwowych oraz spó∏dzielczych i wyp∏acane przez zak∏ad pracy.
§ 2. Zak∏ady pracy obowiàzane sà prowadziç ewidencj´ wynagrodzeƒ brutto (§ 1) wed∏ug zasad nast´pujàcej klasyfikacji:
1) fundusz p∏ac:
a) osobowy fundusz p∏ac,
b) bezosobowy fundusz p∏ac,
c) prowizje;
2) wynagrodzenia z funduszu zak∏adowego i z czystej nadwy˝ki
spó∏dzielni;
3) inne wynagrodzenia nie obj´te funduszem p∏ac.
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§ 3. JeÊli zatrudniony wykonuje powierzonà mu prac´ przy u˝yciu
swego sprz´tu lub narz´dzi, wówczas do wydatków osobowych wlicza
si´ tylko t´ cz´Êç wykazanej do wyp∏aty nale˝noÊci, która przys∏uguje
mu z tytu∏u nale˝noÊci za osobistà prac´, natomiast kwot nale˝nych za
zu˝ycie sprz´tu, narz´dzi i materia∏u nie wlicza si´ do wydatków osobowych. Dla okreÊlenia wysokoÊci tej ostatniej nale˝noÊci nale˝y kierowaç si´ rzeczywistymi w danych warunkach kosztami zu˝ycia sprz´tu lub narz´dzi, je˝eli przepisy szczególne nie stanowià inaczej. Ta
cz´Êç nale˝noÊci, która przypada do zaewidencjonowania zgodnie
z § 2, powinna byç wyodr´bniona na rachunku wykonawcy.

Rozdzia∏ II

Fundusz p∏ac
§ 4. 1. Do funduszu p∏ac zalicza si´ kwoty brutto, niezale˝nie od
êróde∏ finansowania i rodzaju dokumentów p∏atniczych (listy p∏acy, rachunki), wykazane przez jednostki na rozrachunku gospodarczym jako nale˝noÊci za prac´ wykonywanà przez osoby zatrudnione stale, sezonowo bàdê na okreÊlony czas lub w niepe∏nym wymiarze godzin albo przez inne osoby fizyczne, zatrudnione na podstawie umowy o dzie∏o lub umowy zlecenia, je˝eli od tych prac i us∏ug nie pobiera si´ podatku dochodowego, obrotowego lub gruntowego.
2. Do funduszu p∏ac zalicza si´ nale˝noÊci zarówno za prace obj´te planem, jak i wykonywane poza planem.
3. Do funduszu p∏ac wykazanego za dany okres sprawozdawczy
(miesiàc, kwarta∏, rok) wlicza si´ nale˝noÊci za prace wykonane lub zakoƒczone w tym okresie, a rozliczone i wyp∏acone do terminu zamykajàcego dany okres sprawozdawczy. Za termin zamykajàcy dany okres
sprawozdawczy uwa˝a si´ termin ostatecznego rozliczenia lub termin
z∏o˝enia sprawozdania G∏ównemu Urz´dowi Statystycznemu, w zale˝noÊci od tego, który z tych terminów przewidziany jest instrukcjami
G∏ównego Urz´du Statystycznego. Nale˝noÊci nie rozliczone do terminu
zamykajàcego dany okres sprawozdawczy wlicza si´ do funduszu p∏ac
tego okresu, w którym dokument p∏atniczy przekazano do wyp∏aty.
§ 5. Do osobowego funduszu p∏ac zalicza si´ wszelkie wyp∏aty
brutto za prac´ sta∏à lub sezonowà, nale˝ne osobom fizycznym znajdujàcym si´ w ewidencji personalnej zak∏adu pracy, wyp∏acone lub nale˝ne z tytu∏u wykonywanej przez nie pracy i wynikajàce ze stosunku pracy, a w szczególnoÊci:
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11) p∏ace akordowe zale˝ne od iloÊci wykonanych jednostek produkcji (stawka akordowa, zach´ta akordowa oraz nadwy˝ka akordowa, dop∏aty z tytu∏u progresji akordowej),
12) p∏ace czasowo-godzinowe, dniówkowe i miesi´czne (wynikajàce z osobistego zaszeregowania),
13) p∏ace w systemie prowizyjnym i p∏ace rycza∏towe,
14) dodatki funkcyjne, lokalne, specjalne i za j´zyki obce,
15) premie,
16) dop∏aty z tytu∏u pracy w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych,
17) dop∏aty za prac´ nocnà,
18) dop∏aty za szkodliwe i ucià˝liwe warunki pracy,
19) dop∏aty dla brygadzistów i za kierownictwo,
10) dop∏aty za instrukta˝ i szkolenie wewnàtrzzak∏adowe, za kierownictwo pracà praktykantów itp.
11) dop∏aty za wys∏ug´ lat, wynagrodzenia z tytu∏u kart górnika,
hutnika itp.
12) p∏ace za przestoje i braki powsta∏e nie z winy pracownika,
13) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy lub okolicznoÊciowy,
14) rycza∏ty za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi, prowadzenie kasy zapomogowo-po˝yczkowej,
15) rycza∏t dla spo∏ecznych inspektorów pracy,
16) p∏ace za czas nieobecnoÊci zwiàzanej z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych,
17) wynagrodzenia za czas choroby pracowników, p∏atne przez zak∏ad pracy, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami,
18) p∏ace za przerwy w pracy matek karmiàcych,
19) wynagrodzenia pracowników delegowanych na kursy szkoleniowe i dokszta∏cajàce, jeÊli pozostajà na etacie przedsi´biorstwa,
20) odprawy przy zwolnieniu z pracy i przenoszeniu pracowników,
przewidziane w obowiàzujàcych przepisach,
21) wartoÊç deputatów,
22) wartoÊç bezp∏atnego umundurowania,
23) wynagrodzenie cha∏upników w przemyÊle.
§ 6. Do bezosobowego funduszu p∏ac zalicza si´ nale˝noÊci okreÊlone w uchwale nr 21 Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1962 r.
w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem p∏ac
w przedsi´biorstwach paƒstwowych (Monitor Polski nr 11, poz. 35).
§ 7. Do prowizji zalicza si´ wynagrodzenia sprzedawców w kioskach i straganach ulicznych w handlu drobnodetalicznym, wynagro-
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dzenia za skup, sk∏adowanie, transport, kopcowanie ziemiop∏odów, za
skup runa leÊnego oraz wynagrodzenie zlewniarzy za skup mleka.

Rozdzia∏ III

Wynagrodzenia z funduszu zak∏adowego przedsi´biorstw paƒstwowych
i z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni
§ 8. 1. Do wynagrodzeƒ z funduszu zak∏adowego zalicza si´ wszelkie wyp∏aty gotówkowe do ràk pracowników z tytu∏u nagród oraz bezp∏atne Êwiadczenia na rzecz pracowników, wynikajàce z przepisów
o funduszu zak∏adowym.
2. Do wynagrodzeƒ z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni zalicza si´ wyp∏aty i bezp∏atne Êwiadczenia z czystej nadwy˝ki pozostajàcej do dyspozycji walnego zgromadzenia cz∏onków spó∏dzielni, w cz´Êci wydatkowanej na rzecz pracowników.

Rozdzia∏ IV

Inne wynagrodzenia nie obj´te funduszem p∏ac
§ 9. Do wynagrodzeƒ nie obj´tych funduszem p∏ac zalicza si´:
1) nagrody (np. za post´p techniczny, za produkcje eksportowà,
z tytu∏u wspó∏zawodnictwa mi´dzyzak∏adowego, fundusz nagród
w przedsi´biorstwach nie obj´tych funduszem zak∏adowym, nagrody
za wynalazki, racjonalizacj´ itp.),
2) nagrody dla jubilatów,
3) nagrody konkursowe,
4) jednorazowe nagrody, wyp∏acane na podstawie doraênych
uchwa∏ Rzàdu,
5) wynagrodzenie za wynalazki pracownicze, udoskonalenia techniczne i usprawnienia,
6) stypendia pracownicze,
7) wynagrodzenia za praktyki p∏atne przez zak∏ad pracy i wynagrodzenia za prac´, wyp∏acane bezpoÊrednio do ràk uczniów nie b´dàcych pracownikami przedsi´biorstwa,
18) zwrot kosztów za pomoce szkolne,
19) koszty zwiàzane z urzàdzeniem uroczystoÊci „Dnia Górnika”,
„Dnia Hutnika” itp.
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10) wartoÊç wyposa˝enia w odzie˝ absolwentów szkó∏ przysposobienia zawodowego,
11) wartoÊç odzie˝y roboczej wydawanej w pe∏ni lub cz´Êciowo
bezp∏atnie oraz wartoÊç Êrodków od˝ywczych i pioràcych wydawanych pracownikom,
12) wartoÊç wy˝ywienia wydawanego w pe∏ni lub cz´Êciowo bezp∏atnie, je˝eli nie stanowi ona deputatu (Êwiadczenia) zaliczanego do
osobowego funduszu p∏ac,
13) wartoÊç innych pieni´˝nych i niepieni´˝nych Êwiadczeƒ na
rzecz pracowników, które nie wchodzà w zakres sk∏adników wynagrodzeƒ okreÊlonych w rozdzia∏ach II i III uchwa∏y.

Rozdzia∏ V

Przepis koƒcowy
§ 10. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 1962 r.

Uchwa∏a nr 8 Rady Ministrów
z dnia 12 stycznia 1965 r.
w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac i pozosta∏ych wynagrodzeƒ
z tytu∏u pracy w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
(M.P. z 1965 r. nr 2, poz. 5)
Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne
§ 1. Wynagrodzenie za prac´ obejmuje wszelkie wyp∏aty pieni´˝ne
brutto oraz Êwiadczenia w naturze nale˝ne za wykonanie okreÊlonej pracy lub nale˝ne z tytu∏u stosunku pracy (umowy o prac´, umowy cha∏upniczej, umowy agencyjnej, umowy zlecenia bàdê umowy o dzie∏o), wyp∏acane osobom fizycznym przez jednostki gospodarki uspo∏ecznionej.
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§ 2. 1. Wynagrodzenia za prac´ obejmujà:
1) wynagrodzenia obj´te funduszem p∏ac:
a) osobowy fundusz p∏ac,
b) bezosobowy fundusz p∏ac,
c) fundusz honorariów,
d) fundusz prowizji;
2) wynagrodzenia z funduszu zak∏adowego i funduszów o podobnym charakterze (§ 10);
3) inne wynagrodzenia, nie obj´te funduszem p∏ac i nie wymienione w pkt. 2, zwane dalej „innymi wynagrodzeniami”.
2. Do wynagrodzeƒ z tytu∏u pracy nie zalicza si´ wyp∏at dokonywanych ze Êrodków Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych, Paƒstwowego
Zak∏adu Ubezpieczeƒ, wartoÊci Êwiadczeƒ rzeczowych wynikajàcych
z przepisów o bezpieczeƒstwie i higienie pracy, jak: odzie˝ robocza,
Êrodki pioràce i od˝ywcze, bilety do ∏aêni itp., oraz Êwiadczeƒ w postaci biletów pracowniczych lub dop∏at do nich (bilety z tytu∏u „Karty
Górnika”, dojazdy do rodzin dla pracowników zwerbowanych, dop∏aty do biletów miesi´cznych).
§ 3. Je˝eli zatrudniony wykonuje powierzonà mu prac´ przy u˝yciu swego materia∏u, sprz´tu lub narz´dzi, wówczas do wynagrodzenia za prac´ zalicza si´ tylko t´ cz´Êç nale˝nej wyp∏aty, która przys∏uguje mu z tytu∏u osobistej pracy. Nie zalicza si´ natomiast kwot stanowiàcych ekwiwalent zu˝ycia materia∏u, sprz´tu lub narz´dzi. Dla
okreÊlenia wysokoÊci tej ostatniej nale˝noÊci nale˝y kierowaç si´ rzeczywistymi w danych warunkach kosztami zu˝ycia materia∏u, sprz´tu
lub narz´dzi, jeÊli przepisy szczególne nie stanowià inaczej. Podzia∏
nale˝noÊci na wynagrodzenia za prac´ i ekwiwalent za zu˝ycie materia∏u, sprz´tu lub narz´dzi powinien byç uwidoczniony w rachunku
wykonawcy.
§ 4. 1. Do funduszu p∏ac danego okresu sprawozdawczego (miesiàc, kwarta∏, rok) wlicza si´ nale˝noÊci za prace wykonane lub zakoƒczone w tym okresie, a rozliczone do terminu zamykajàcego dany
okres sprawozdawczy. Za termin zamykajàcy dany okres sprawozdawczy uwa˝a si´ obowiàzujàcy termin ostatecznego rozliczenia lub termin z∏o˝enia sprawozdania G∏ównemu Urz´dowi Statystycznemu
w zale˝noÊci od tego, który z tych terminów przewidziany jest instrukcjami G∏ównego Urz´du Statystycznego. Nale˝noÊci nie rozliczone do
terminu zamykajàcego dany okres sprawozdawczy wlicza si´ do funduszu p∏ac tego okresu, w którym dokument p∏atniczy przekazano do
wyp∏aty.
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2. Nale˝noÊci z tytu∏u premii, nie rozliczone do terminu zamykajàcego rok sprawozdawczy, wykazuje si´ w sprawozdaniach za rok,
w którym dokonano wyp∏aty, w wyodr´bnionej pozycji, z oznaczeniem, ˝e kwota dotyczy poprzedniego roku sprawozdawczego.
3. Nale˝noÊci z funduszu zak∏adowego oraz funduszów o podobnym charakterze (§ 10), jak równie˝ inne wynagrodzenia wykazuje si´
w sprawozdaniach sporzàdzonych za ten okres sprawozdawczy, w którym dokument p∏atniczy przekazano do wyp∏aty.

Rozdzia∏ 2

Fundusz p∏ac
§ 5. 1. Do funduszu p∏ac zalicza si´ wynagrodzenia pieni´˝ne brutto i Êwiadczenia w naturze, niezale˝nie od êróde∏ ich finansowania, rodzaju dokumentów b´dàcych podstawà wyp∏aty, stanowiàce nale˝noÊci za prac´ wykonanà przez pracowników zatrudnionych na czas nieokreÊlony, sezonowo, na czas okreÊlony lub na czas wykonywania
okreÊlonej roboty albo przez inne osoby fizyczne wykonujàce prace na
podstawie umowy cha∏upniczej, umowy o dzie∏o lub umowy zlecenia,
je˝eli od wynagrodzeƒ za te prace i us∏ugi nie pobiera si´ podatku dochodowego, obrotowego lub gruntowego.
2. Do funduszu p∏ac zalicza si´ nale˝noÊci zarówno za prace obj´te planem, jak i wykonywane poza planem.
§ 6. Do osobowego funduszu p∏ac zalicza si´ wszelkie wyp∏aty pieni´˝ne brutto i Êwiadczenia w naturze za prac´ sta∏à lub sezonowà pracowników (znajdujàcych si´ w ewidencji personalnej zak∏adu pracy) dokonane lub nale˝ne z tytu∏u wykonanej przez nich pracy i wynikajàce
z umowy o prac´ (nominacji) bàdê z umowy cha∏upniczej oraz umowy
o nauk´ zawodu lub przyuczenia do okreÊlonej pracy, a w szczególnoÊci:
1) wynagrodzenia wynikajàce z obowiàzujàcych systemów p∏ac, jak:
a) p∏ace akordowe (w tym nadwy˝ki akordowe, dop∏aty z tytu∏u
progresji akordowej),
b) p∏ace czasowe (godzinowe, dniówkowe, miesi´czne),
c) p∏ace w systemie prowizyjnym (z wyjàtkiem p∏ac zaliczonych
do funduszu prowizji, a wymienionych w § 9) oraz p∏ace rycza∏towe
i specjalne,
d) premie;
2) dodatki funkcyjne, s∏u˝bowe, lokalne, specjalne, za znajomoÊç
j´zyków obcych, za posiadanie szczególnych kwalifikacji itp.;
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13) dop∏aty z tytu∏u pracy w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych oraz za prac´ na drugiej i trzeciej zmianie;
14) dop∏aty za dy˝ury domowe;
15) dop∏aty z tytu∏u pracy w godzinach nocnych;
16) dop∏aty za prac´ w warunkach szkodliwych, ucià˝liwych i niebezpiecznych;
17) dop∏aty za instrukta˝ i szkolenie wewnàtrzzak∏adowe, za kierowanie pracà praktykantów itp.;
18) dop∏aty dla brygadzistów za kierowanie brygadà;
19) dop∏aty za wys∏ug´ lat i wynagrodzenie wynikajàce z kart górnika, hutnika itp.;
10) dop∏aty do wynagrodzeƒ pracowników najni˝ej zarabiajàcych;
11) p∏ace za czas przestojów i braki produkcyjne powsta∏e nie z winy pracownika;
12) dop∏aty za roz∏àk´;
13) wynagrodzenia za czynnoÊci dodatkowe wykonywane przez
nauczycieli w szkole, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami;
14) wynagrodzenia za czas urlopów wypoczynkowych lub okolicznoÊciowych;
15) wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy pracownika, obcià˝ajàce zak∏ad pracy zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami;
16) wynagrodzenia za czas nieobecnoÊci pracowników, zwiàzanej
z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych;
17) dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych okreÊlone w § 6
uchwa∏y nr 400 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie
zasad wynagradzania radców prawnych i referentów prawnych zatrudnionych w przedsi´biorstwach paƒstwowych, zjednoczeniach
oraz w bankach paƒstwowych (Monitor Polski nr 94, poz. 438);
18) ekwiwalenty dla nauczycieli za zawieszonà rent´ w razie zatrudnienia;
19) dodatki terenowe;
20) wynagrodzenia za przerwy w pracy matek karmiàcych;
21) wynagrodzenia pracowników delegowanych na kursy szkoleniowe i dokszta∏cajàce;
22) wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminów oraz wynagrodzenia za recenzowanie prac kontrolnych na studiach zaocznych;
23) wynagrodzenie cha∏upników;
24) rycza∏ty za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi i za prowadzenie ksi´gowoÊci kas zapomogowo-po˝yczkowych;
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25) rycza∏ty dla spo∏ecznych inspektorów pracy;
26) odprawy przy zwolnieniu z pracy, przenoszeniu pracowników,
przewidziane w obowiàzujàcych przepisach;
27) wartoÊç deputatów lub innych Êwiadczeƒ wydawanych bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie pracownikom, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami;
28) wartoÊç umundurowania wydawanego bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie pracownikom zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami.
§ 7. 1. Do bezosobowego funduszu p∏ac zalicza si´ nale˝noÊci osób
fizycznych za wykonywanie doraênych us∏ug polegajàcych g∏ównie na
osobistej pracy, dla których ze wzgl´du na ich doraêny lub przejÊciowy charakter bàdê te˝ ze wzgl´du na niewielkie rozmiary nie jest przewidziane zatrudnienie w planie zatrudnienia jednostki gospodarki
uspo∏ecznionej, a w szczególnoÊci:
11) wynagrodzenia za us∏ugi za∏adunkowe i wy∏adunkowe;
12) wynagrodzenia za pranie i napraw´ odzie˝y ochronnej i roboczej, jak równie˝ ekwiwalent za te prace;
13) wynagrodzenia za drobne roboty i us∏ugi;
14) wynagrodzenia za prace zwiàzane z opracowaniem, ocenà lub
realizacjà projektów racjonalizatorskich oraz popularyzacjà wynalazczoÊci i post´pu technicznego;
15) wynagrodzenia osób wykonujàcych prac´ cha∏upniczà na zlecenie przedsi´biorstwa handlu uspo∏ecznionego;
16) wynagrodzenie za udzia∏ w posiedzeniach komisji;
17) wynagrodzenie za ekspertyzy, konsultacje, porady, t∏umaczenia;
18) wynagrodzenia za wyk∏ady w zakresie szkolenia wewnàtrzzak∏adowego, prowadzone przez wyk∏adowców nie b´dàcych pracownikami przedsi´biorstwa, na kursach zawodowych organizowanych
przez jednostki bud˝etowe oraz wyk∏adowców nie b´dàcych sta∏ymi
pracownikami w oÊrodkach kursowych;
19) honoraria za prace twórcze i autorskie, z wyjàtkiem honorariów, o których mowa w § 8;
10) wynagrodzenia za udzia∏ w orkiestrze zak∏adowej;
11) wynagrodzenia za nadzór inwestycyjny i prace projektowe;
12) wynagrodzenia osób zatrudnionych przy czynnoÊciach obs∏ugowych prezydium gromadzkiej rady narodowej (rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 1955 r. w sprawie zasad wynagradzania
osób zatrudnionych przy czynnoÊciach obs∏ugowych prezydium gromadzkiej rady narodowej – Monitor Polski nr 120, poz. 1586).
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2. Do bezosobowego funduszu p∏ac nie zalicza si´ nale˝noÊci za
Êwiadczenia:
1) osób wykonujàcych przemys∏ domowy lub ludowy, z wyjàtkiem
wypadków okreÊlonych w ust. 1 pkt. 5;
2) od których pobierany jest podatek dochodowy, obrotowy lub
gruntowy oraz za us∏ugi wymienione w art. 9 ust. 1 pkt. 19 dekretu
z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz.U. z 1955 r. nr 23,
poz. 143; z 1956 r. nr 55, poz. 251; z 1957 r. nr 32, poz. 140 i z 1962 r.
nr 66, poz. 326).
§ 8. 1. Do funduszu honorariów (§ 2 ust. 1 pkt. 1 lit. c) zalicza si´
honoraria za prace: twórcze, autorskie, artystyczne i realizatorskie
wyp∏acane w:
11) przedsi´biorstwach kinematografii;
12) przedsi´biorstwach widowiskowych i muzycznych (mi´dzy innymi teatry, estrady, filharmonie);
13) przedsi´biorstwach wydawniczych;
14) przedsi´biorstwie „Polskie Nagrania”;
15) przedsi´biorstwie Wystaw i Targów;
16) przedsi´biorstwie Us∏ug Reklamowych „Reklama”;
17) przedsi´biorstwie „Pracownie Sztuk Plastycznych”;
18) Polskiej Agencji Artystycznej „Pagart”;
19) Polskiej Agencji Prasowej PAP;
10) Komitecie do Spraw Radia, Telewizji „Polskie Radio i Telewizja”;
11) jednostkach podleg∏ych Polskiej Akademii Nauk;
12) instytutach naukowo-badawczych;
13) centralnych laboratoriach oraz innych placówkach zaplecza
naukowo-technicznego;
14) wy˝szych uczelniach;
15) przedsi´biorstwach handlu zagranicznego „Agpol” i „Polservice”.
2. W∏aÊciwy minister (kierownik urz´du centralnego) lub prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wy∏àczonego z województwa) mo˝e w uzasadnionych wypadkach, za zgodà
Przewodniczàcego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, wprowadziç wyodr´bnienie funduszu honorariów w innych przedsi´biorstwach lub instytucjach ni˝ wymienione w ust. 1 oraz w odniesieniu do
jednostek nie b´dàcych przedsi´biorstwami równie˝ za zgodà Ministra
Finansów.
3. Do funduszu honorariów, wyodr´bnionego w jednostkach okreÊlonych w ust. 1 i 2, zalicza si´ nale˝noÊci wyp∏acane za prace wyko-
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nywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzie∏o, zawieranych zarówno z pracownikami obcymi, jak równie˝ z pracownikami w∏asnymi w zakresie us∏ug zwiàzanych z podstawowà (statutowà) dzia∏alnoÊcià. W szczególnoÊci fundusz honorariów
obejmuje honoraria za prace zwiàzane z:
1) przygotowaniem, realizowaniem i rozpowszechnianiem filmów;
2) przygotowaniem, realizowaniem i organizacjà imprez artystycznych, teatralnych, muzycznych, audycji radiowych i telewizyjnych itp.;
3) przygotowaniem i edycjà ksià˝ek, czasopism, wydawnictw prasowych i publikacji;
4) projektowaniem i wykonawstwem us∏ug artystycznych z zakresu plastyki;
5) przygotowaniem Êrodków reklamy;
6) przygotowaniem materia∏ów instrukta˝owych i szkoleniowych;
7) korespondencjà redakcji z czytelnikami (publikowanà w prasie);
8) twórczoÊcià kompozytorskà.
4. Z funduszu honorariów mogà byç wynagradzane tylko prace,
które nie mogà byç wykonane przez w∏asnych pracowników w ramach
ich obowiàzków s∏u˝bowych, wynikajàcych z umowy o prac´ oraz
ustalonych odpowiednimi przepisami norm pracy.
5. Nale˝noÊci z tytu∏u praw autorskich, wyp∏acane na rzecz stowarzyszeƒ twórczych, nie obcià˝ajà funduszu honorariów.
§ 9. Do funduszu prowizji zalicza si´ wszelkie nale˝noÊci osób fizycznych za wykonywane przez nie zlecone im czynnoÊci, op∏acane wed∏ug
okreÊlonej wysokoÊci stawki prowizyjnej od dokonywanych transakcji
sprzeda˝y lub kupna oraz wykonywanych us∏ug, a w szczególnoÊci:
11) za sprzeda˝ prowadzonà na zasadach umowy agencyjnej oraz
za sprzeda˝ akwizycyjnà;
12) za skup, sk∏adowanie, transport, kopcowanie ziemiop∏odów;
13) za skup i odsprzeda˝ opakowaƒ;
14) za skup runa leÊnego i drewna;
15) za skup zdecentralizowany nadwy˝ek rolnych oraz innych od
ludnoÊci (np. za skup mleka, jaj itp.);
16) za kolporta˝ ksià˝ek;
17) za wykonywanie czynnoÊci agentów ubezpieczeniowych;
18) za prowadzenie punktów „Totalizatora Sportowego” oraz innych gier liczbowych;
19) za us∏ugi inseminacyjne;
10) za roznoszenie mleka i innych towarów.
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Rozdzia∏ 3

Wynagrodzenia z funduszu zak∏adowego
i funduszów o podobnym charakterze
§ 10. 1. Do wynagrodzeƒ z funduszu zak∏adowego lub funduszów
o podobnym charakterze (za szczególne osiàgni´cia ekonomiczne za∏óg, funduszu zak∏adowego lub premiowego paƒstwowych gospodarstw rolnych, czystej nadwy˝ki spó∏dzielni itp.) zalicza si´ wszelkie
wyp∏aty pieni´˝ne i Êwiadczenia w naturze, dokonywane na rzecz osób
fizycznych z cz´Êci tych funduszów przeznaczonej na nagrody i Êwiadczenia.
2. Do wynagrodzeƒ z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni, pozostajàcej do
dyspozycji walnego zgromadzenia cz∏onków, zalicza si´ wyp∏aty pieni´˝ne i Êwiadczenia w naturze z cz´Êci przeznaczonej na nagrody
i Êwiadczenia dokonywane na rzecz osób fizycznych.
3. Do wynagrodzeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza si´ wydatków o charakterze Êwiadczeƒ na rzecz pracowników i ich rodzin,
jak np. dop∏aty do kolonii i pó∏kolonii, zakup biletów do teatrów i kin,
op∏ata kosztów wycieczek itp., pokrywanych z cz´Êci funduszów wymienionych w ust. 1 lub z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni, przeznaczonych na nagrody i Êwiadczenia.

Rozdzia∏ 4

Inne wynagrodzenia
§ 11. Do innych wynagrodzeƒ przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt. 3
zalicza si´ pozosta∏e, nie obj´te §§ 6, 7, 8, 9 i 10 wyp∏aty pieni´˝ne
i Êwiadczenia w naturze dokonywane przez jednostki gospodarki
uspo∏ecznionej na rzecz osób fizycznych z tytu∏u stosunku pracy lub
wykonania okreÊlonej pracy zarówno ze Êrodków w∏asnych, jak
i Êrodków innych jednostek (np. jednostki nadrz´dnej, Centralnej
Rady Zwiàzków Zawodowych, central handlu zagranicznego),
a w szczególnoÊci:
1) premie wyp∏acane osobom fizycznym nie b´dàcym pracownikami;
2) nagrody pieni´˝ne i rzeczowe dla jubilatów, konkursowe i inne;
3) jednorazowe nagrody, wyp∏acane na podstawie doraênych
uchwa∏ Rzàdu;
4) wynagrodzenia twórców za wynalazki pracownicze, udoskonalenia techniczne i usprawnienia;
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15) nagrody za racjonalizacj´ i wspó∏zawodnictwo pracy;
16) wyp∏aty z funduszu autorskiego;
17) stypendia pracownicze i fundowane;
18) zwrot kosztów za pomoce szkolne;
19) wynagrodzenia za praktyki p∏atne przez zak∏ad pracy i wynagrodzenia za prace wyp∏acane bezpoÊrednio do ràk uczniów nie b´dàcych pracownikami zak∏adu pracy;
10) renty, odszkodowania i odprawy poÊmiertne w cz´Êci obcià˝ajàcej zak∏ad pracy w drodze regresu Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;
11) renty i odszkodowania w tej cz´Êci, w której nie sà wyp∏acane
ze Êrodków Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych;
12) wartoÊç wy˝ywienia wydawanego w pe∏ni lub cz´Êciowo bezp∏atnie, je˝eli nie stanowi ono deputatu, w cz´Êci nie op∏acanej;
13) zapomogi;
14) pozosta∏e nagrody i wynagrodzenia nie zaliczone do funduszu p∏ac.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe
§ 12. Minister Finansów ustali zasady ewidencji wynagrodzeƒ za
prac´, zapewniajàce pe∏ne uj´cie ksi´gowe tych wynagrodzeƒ z podzia∏em na sk∏adniki wymienione w § 2.
§ 13. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego w porozumieniu
z Przewodniczàcym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Przewodniczàcym Komitetu Pracy i P∏ac i Ministrem Finansów dostosuje
sprawozdawczoÊç z zatrudnienia i p∏ac do wymagaƒ niniejszej uchwa∏y.
§ 14. Przewodniczàcy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
w porozumieniu z Ministrem Finansów i Przewodniczàcym Komitetu
Pracy i P∏ac mo˝e wprowadziç w miar´ potrzeby w wypadkach uzasadnionych zmiany w zakresie klasyfikacji sk∏adników funduszu p∏ac
i pozosta∏ych wynagrodzeƒ z tytu∏u pracy w jednostkach gospodarki
uspo∏ecznionej, okreÊlonych niniejszà uchwa∏à.
§ 15. Traci moc uchwa∏a nr 107 Rady Ministrów z dnia 27 marca 1962 r. w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac, wynagrodzeƒ z funduszu zak∏adowego i z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni oraz sk∏adników
wynagrodzeƒ nie obj´tych funduszem p∏ac w jednostkach na rozrachunku gospodarczym (Monitor Polski nr 29, poz. 124).
§ 16. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 1965 r.
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Uchwa∏a nr 103 Rady Ministrów
z dnia 25 maja 1971 r.
w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac i pozosta∏ych wynagrodzeƒ
z tytu∏u pracy w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
(M.P. z 1971 r. nr 31, poz. 196)
Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne
§ 1. Wynagrodzenie za prac´ obejmuje wszelkie wyp∏aty pieni´˝ne
brutto oraz Êwiadczenia w naturze przys∏ugujàce od jednostek gospodarki uspo∏ecznionej:
1) pracownikom – z tytu∏u zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy (umowy o prac´, mianowania, powo∏ania, wyboru, umowy o nauk´ zawodu, o przyuczenie do okreÊlonej pracy lub o odbycie wst´pnego sta˝u pracy),
2) osobom nie b´dàcym pracownikami – za okreÊlone prace wykonywane na podstawie umowy o prac´ nak∏adczà, umowy agencyjnej,
umowy zlecenia lub umowy o dzie∏o.
§ 2. Wynagrodzenia za prac´ obejmujà:
1) wynagrodzenia obj´te funduszem p∏ac:
a) osobowym funduszem p∏ac, w tym funduszem zach´ty materialnej,
b) bezosobowym funduszem p∏ac,
c) funduszem honorariów,
d) funduszem agencyjno-prowizyjnym,
2) wynagrodzenia z funduszu zak∏adowego i funduszów o podobnym charakterze,
3) inne wynagrodzenia, nie obj´te funduszem p∏ac i nie wymienione w pkt. 2, zwane dalej „innymi wynagrodzeniami”.
§ 3. Do wynagrodzeƒ nie zalicza si´ nale˝nych pracownikom wyp∏at ze Êrodków ubezpieczenia spo∏ecznego, wartoÊci Êwiadczeƒ rzeczowych wynikajàcych z przepisów o bezpieczeƒstwie i higienie pracy,
jak: odzie˝ robocza, Êrodki pioràce i od˝ywcze, bilety do ∏aêni itp.,
oraz Êwiadczeƒ w postaci biletów pracowniczych lub dop∏at do nich
(bilety z tytu∏u „Karty Górnika”, dojazdy do rodzin dla pracowników
zwerbowanych, dop∏aty do biletów miesi´cznych).
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§ 4. 1. Je˝eli praca wykonywana jest przy u˝yciu materia∏u, sprz´tu lub narz´dzi wykonawcy, wówczas do wynagrodzenia za prac´ zalicza si´ tylko t´ cz´Êç nale˝nej wyp∏aty, która przys∏uguje mu z tytu∏u
osobistej pracy. Nie zalicza si´ natomiast kwot stanowiàcych ekwiwalent zu˝ycia materia∏u, sprz´tu lub narz´dzi. Dla okreÊlenia wysokoÊci
tej ostatniej nale˝noÊci nale˝y kierowaç si´ rzeczywistymi w danych
warunkach kosztami zu˝ycia materia∏u, sprz´tu lub narz´dzi, jeÊli
przepisy szczególne nie stanowià inaczej. Podzia∏ nale˝noÊci na wynagrodzenie za prac´ i ekwiwalent zu˝ycia materia∏u, sprz´tu lub narz´dzi powinien byç uwidoczniony w rachunku wykonawcy.
2. Do funduszu p∏ac zalicza si´ równie˝ t´ cz´Êç wynagrodzenia,
która na podstawie przepisów Ministra Finansów okreÊlana jest jako
koszt uzyskania wynagrodzenia i w zwiàzku z tym wy∏àczona jest
z opodatkowania.
§ 5. 1. Do funduszu p∏ac danego okresu sprawozdawczego (miesiàc, kwarta∏, rok) wlicza si´ nale˝noÊci za prace wykonane lub zakoƒczone w tym okresie, a rozliczone do terminu zamykajàcego dany
okres sprawozdawczy. Za termin zamykajàcy dany okres sprawozdawczy uwa˝a si´ obowiàzujàcy termin z∏o˝enia sprawozdania G∏ównemu
Urz´dowi Statystycznemu.
2. Nale˝noÊci nie rozliczone przed up∏ywem terminu zamykajàcego dany okres sprawozdawczy wlicza si´ do funduszu p∏ac tego okresu, w którym dokument p∏atniczy przekazano do wyp∏aty.
3. Nale˝noÊci z tytu∏u premii pracowników umys∏owych, nie rozliczone przed up∏ywem terminu zamykajàcego rok sprawozdawczy, wykazuje si´ w sprawozdaniach za rok, w którym dokonano wyp∏aty,
z oznaczeniem, ˝e kwota dotyczy poprzedniego roku sprawozdawczego.

Rozdzia∏ 2

Fundusz p∏ac
§ 6. 1. Do funduszu p∏ac zalicza si´ wynagrodzenia pieni´˝ne brutto i wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze, niezale˝nie od êróde∏ ich finansowania i rodzaju dokumentów b´dàcych podstawà wyp∏aty, stanowiàce
nale˝noÊci za prac´ wykonanà przez pracowników zatrudnionych na
czas nieokreÊlony, sezonowo, na czas okreÊlony, na okres próbny, na
czas wykonywania okreÊlonej roboty (§ 1 pkt. 1) albo przez inne osoby
fizyczne wykonujàce prac´ nak∏adczà, prac´ na podstawie umowy
agencyjnej, umowy zlecenia lub umowy o dzie∏o, je˝eli od wynagro-
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dzeƒ za te prace nie pobiera si´ podatku dochodowego, obrotowego
lub gruntowego.
2. Do funduszu p∏ac zalicza si´ nale˝noÊci zarówno za prace obj´te planem, jak i wykonywane poza planem.
§ 7. 1. Do osobowego funduszu p∏ac zalicza si´ wszelkie wyp∏aty
pieni´˝ne brutto i wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze za prace:
— pracowników pozostajàcych w ewidencji personalnej zak∏adu
pracy, nale˝ne z tytu∏u stosunku pracy okreÊlonego w § 1 pkt. 1,
— z tytu∏u wykonywania pracy nak∏adczej,
— cz∏onków zorganizowanych grup roboczych (np. ˝o∏nierzy,
cz∏onków hufców pracy, skazanych itp.).
Do osobowego funduszu p∏ac zalicza si´ w szczególnoÊci:
11) wynagrodzenia wynikajàce z obowiàzujàcych systemów p∏ac, jak:
a) p∏ace akordowe (w tym nadwy˝ki akordowe, dop∏aty z tytu∏u
progresji akordowej, zach´t´ akordowà),
b) p∏ace czasowe (godzinowe, dniówkowe, miesi´czne),
c) p∏ace w systemie prowizyjnym i czasowo-prowizyjnym,
d) premie,
12) dodatki funkcyjne, s∏u˝bowe, lokalne, terenowe, specjalne, za
znajomoÊç j´zyków obcych, za posiadanie szczególnych kwalifikacji,
13) dodatki za prac´ w warunkach szkodliwych, ucià˝liwych i niebezpiecznych,
14) dodatki dla brygadzistów za kierowanie brygadà,
15) dodatki za wys∏ug´ lat i wynagrodzenie wynikajàce z kart górnika, hutnika itp.
16) dodatki za dy˝ury domowe,
17) dodatki za roz∏àk´,
18) dodatki za prowadzenie s∏u˝bowych samochodów osobowych
przez pracowników nie zatrudnionych na stanowisku kierowcy,
19) dop∏aty za prac´ w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych,
na drugiej i trzeciej zmianie oraz w godzinach nocnych,
10) dop∏aty do wynagrodzeƒ pracowników najni˝ej zarabiajàcych,
11) dodatki do wynagrodzeƒ pracowników zarabiajàcych w poprzednim roku kalendarzowym brutto od 1000 do 2000 z∏ miesi´cznie,
12) przejÊciowy dodatek kwartalny z tytu∏u rekompensaty wzrostu
cen mleka, wprowadzony uchwa∏à nr 301 Rady Ministrów z dnia
14 wrzeÊnia 1963 r.,
13) wynagrodzenie dodatkowe wyp∏acane z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni za pe∏nienie funkcji cz∏onka zarzàdu spó∏dzielni,
14) wynagrodzenia za prac´ nak∏adczà,

Uchwa∏a nr 103 RM z dnia 25 maja 1971 r.

155

15) wynagrodzenia za prace wykonywane przez ˝o∏nierzy,
16) wynagrodzenia za prace wykonywane przez skazanych,
17) wynagrodzenia za instrukta˝ i szkolenie wewnàtrzzak∏adowe,
za kierowanie pracà praktykantów itp.,
18) wynagrodzenia za przeprowadzanie egzaminów, recenzowanie
prac kontrolnych w szkoleniu zaocznym (korespondencyjnym), kierowanie i ocen´ prac dyplomowych,
19) wynagrodzenia za czynnoÊci dodatkowe wykonywane przez
nauczycieli w szko∏ach podstawowych, zasadniczych zawodowych
i Êrednich oraz przez pracowników naukowo-dydaktycznych w szko∏ach wy˝szych,
20) wynagrodzenia za przeprowadzanie rozruchu zak∏adów lub
przeprowadzanie próbnej produkcji oraz za prace zwiàzane z przygotowaniem i uruchomieniem produkcji nowych maszyn i urzàdzeƒ,
21) wynagrodzenia za dodatkowe czynnoÊci wykonywane w ramach stosunku pracy, a nie obj´te podstawowymi zasadami wynagradzania, z wyjàtkiem dodatkowych czynnoÊci z zakresu skupu, zbiórki
i odsprzeda˝y opakowaƒ i surowców wtórnych,
22) wynagrodzenia dodatkowe radców prawnych z tytu∏u zast´pstwa w post´powaniu sàdowym, w procesach dotyczàcych zak∏adu
pracy, z którym radca prawny pozostaje w stosunku pracy,
23) rycza∏ty za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi i za prowadzenie ksi´gowoÊci kas zapomogowo-po˝yczkowych,
24) rycza∏ty dla spo∏ecznych inspektorów pracy,
25) wynagrodzenia za czas urlopów wypoczynkowych lub okolicznoÊciowych,
26) wynagrodzenia pracowników delegowanych na kursy szkoleniowe i dokszta∏cajàce,
27) wynagrodzenia pracowników za czas nieobecnoÊci zwiàzanej
z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych,
28) wynagrodzenia za czas przestojów i braki produkcyjne powsta∏e nie z winy pracownika,
29) wynagrodzenia za czas niezdolnoÊci do pracy, obcià˝ajàce zak∏ady pracy,
30) wynagrodzenia za przerwy w pracy dla matek karmiàcych oraz
dla wszystkich pracownic korzystajàcych z dwóch dni zwolnienia od pracy w ciàgu roku w zwiàzku z wychowywaniem dzieci w wieku do lat 14,
31) wartoÊç deputatów lub innych Êwiadczeƒ wydawanych pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej)
oraz ekwiwalenty deputatów i innych Êwiadczeƒ,
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32) wartoÊç umundurowania wydawanego pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej) oraz ekwiwalenty wyp∏acane za umundurowanie.
2. Do osobowego funduszu p∏ac zalicza si´ wynagrodzenia wyp∏acane robotnikom i pracownikom umys∏owym z funduszu zach´ty materialnej.
§ 8. 1. Do bezosobowego funduszu p∏ac zalicza si´ wynagrodzenia
z tytu∏u umów zlecenia lub umów o dzie∏o, polegajàcych g∏ównie na
osobistej pracy, dla której wykonania, ze wzgl´du na jej doraêny lub
przejÊciowy charakter albo ze wzgl´du na niewielkie rozmiary, nie jest
przewidziane w planie jednostki gospodarki uspo∏ecznionej zatrudnienie pracowników.
W szczególnoÊci do funduszu tego zalicza si´ wynagrodzenia:
11) za us∏ugi za∏adunkowe i wy∏adunkowe oraz za transport, sk∏adowanie i kopcowanie ziemiop∏odów,
12) za pranie i napraw´ odzie˝y ochronnej i roboczej, jak równie˝
ekwiwalent za te prace, wyp∏acone w gotówce lub w naturze,
13) za drobne roboty i us∏ugi oraz drobne remonty pomieszczeƒ
i napraw´ sprz´tu,
14) za prace zwiàzane z opracowaniem, ocenà lub realizacjà projektów racjonalizatorskich oraz za popularyzacj´ wynalazczoÊci i post´pu technicznego,
15) za udzia∏ w posiedzeniach komisji oraz dla cz∏onków jury
w konkursach,
16) za ekspertyzy, konsultacje, porady i t∏umaczenia,
17) za wyk∏ady w zakresie szkolenia wewnàtrzzak∏adowego, prowadzone przez wyk∏adowców nie b´dàcych pracownikami przedsi´biorstwa, za wyk∏ady na kursach zawodowych organizowanych przez
jednostki bud˝etowe oraz wynagrodzenia wyk∏adowców nie b´dàcych
sta∏ymi pracownikami w oÊrodkach kursowych,
18) za prace twórcze i autorskie, za prelekcje, odczyty itp., z wyjàtkiem wynagrodzeƒ wyp∏acanych z funduszu honorariów,
19) za nadzór inwestycyjny i prace projektowe,
10) za skup, zbiórk´ i odsprzeda˝ opakowaƒ i surowców wtórnych,
11) za likwidacj´ do∏ów urobkowych przy pracach geologiczno-poszukiwawczych,
12) za udzia∏ w orkiestrze zak∏adowej,
13) dla osób zatrudnionych przy czynnoÊciach obs∏ugowych w prezydiach gromadzkich rad narodowych, z wyjàtkiem zatrudnionych na
podstawie umowy o prace,
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14) dla cz∏onków komitetów cz∏onkowskich spó∏dzielni za udzia∏
w kontrolach, lustracjach, posiedzeniach komisji oraz za pe∏nienie dy˝urów.
2. Do bezosobowego funduszu p∏ac nie zalicza si´ nale˝noÊci za:
11) Êwiadczenia dla osób wykonujàcych przemys∏ domowy lub ludowy,
12) Êwiadczenia, od których pobierany jest podatek dochodowy,
obrotowy lub gruntowy, oraz za us∏ugi wymienione w art. 9 ust. 1
pkt. 19 dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym
(Dz.U. z 1966 r. nr 2, poz. 12),
13) Êwiadczenia od których pobierana jest op∏ata skarbowa w wysokoÊci 5% okreÊlonej w § 38 ust. 2 pkt. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 23 marca 1970 r. w sprawie op∏aty skarbowej (Dz.U. nr 7,
poz. 59), je˝eli wystawca rachunku stwierdzi, ˝e osiàgany przez niego
obrót nie przekracza rocznie 12 000 z∏.
§ 9. 1. Do funduszu honorariów zalicza si´ wynagrodzenia za prace twórcze, autorskie i realizatorskie nale˝àce do podstawowej
(statutowej) dzia∏alnoÊci jednostek wyp∏acajàcych te wynagrodzenia, które to prace wykonywane sà przez pracowników w∏asnych
lub inne osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub umowy
o dzie∏o, a zwiàzane sà z:
11) przygotowaniem, realizacjà i rozpowszechnianiem filmów,
12) przygotowaniem, realizacjà i organizacjà imprez artystycznych, teatralnych, muzycznych, audycji radiowych i telewizyjnych
oraz nagraƒ p∏ytowych,
13) przygotowaniem i edycjà ksià˝ek oraz innych wydawnictw nieperiodycznych, czasopism, wydawnictw prasowych i opracowaƒ graficznych druków akcydensowych i opakowaƒ,
14) projektowaniem i wykonywaniem us∏ug artystycznych z zakresu plastyki,
15) przygotowaniem Êrodków reklamy,
16) przygotowaniem materia∏ów instrukta˝owych i szkoleniowych,
17) korespondencjà redakcji z czytelnikami (publikowanà w prasie),
18) twórczoÊcià kompozytorskà.
Do funduszu honorariów zalicza si´ ponadto:
11) wynagrodzenia nieetatowego personelu redakcyjnego czasopism w przedsi´biorstwach wydawniczych,
12) wynagrodzenia i tantiemy wyp∏acane twórcom przez stowarzyszenia twórców,
13) nagrody za prace wykonywane w trybie umów zlecenia bàdê
umów o dzie∏o (np. nagrody dla realizatorów filmów).
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3. Nale˝noÊci z tytu∏u praw autorskich wyp∏acane na rzecz stowarzyszeƒ twórców nie obcià˝ajà funduszu honorariów.
§ 10. Do funduszu agencyjno-prowizyjnego zalicza si´ wszelkie nale˝noÊci osób nie b´dàcych pracownikami danego zak∏adu pracy za
wykonywane przez nie zlecone im czynnoÊci, op∏acane wed∏ug okreÊlonej wysokoÊci stawki prowizyjnej od dokonywanych transakcji kupna lub sprzeda˝y oraz wykonywanych us∏ug, a w szczególnoÊci za:
11) sprzeda˝ prowadzonà na zasadach umowy agencyjnej (np. zrycza∏towanej, prowizyjnej itp.) oraz za sprzeda˝ akwizycyjnà,
12) skup ziemiop∏odów,
13) skup runa leÊnego i drewna,
14) skup zdecentralizowany nadwy˝ek rolnych oraz innych (np. za
skup mleka, jaj itp.),
15) kolporta˝ ksià˝ek i biletów na imprezy widowiskowe,
16) wykonywanie czynnoÊci agentów ubezpieczeniowych,
17) prowadzenie punktów gier liczbowych, przyzak∏adowych
agencji PKO itp.,
18) us∏ugi inseminacyjne,
19) roznoszenie mleka i innych towarów,
10) prowizyjne inkaso podatników,
11) wykonywanie funkcji spo∏ecznych kontrolerów komunikacji
miejskiej.

Rozdzia∏ 3

Wynagrodzenia z funduszu zak∏adowego
i funduszów o podobnym charakterze
§ 11. 1. Do wynagrodzeƒ z funduszu zak∏adowego lub funduszów
o podobnym charakterze (fundusz za szczególne osiàgni´cia ekonomiczne za∏óg, fundusz zak∏adowy lub premiowy w paƒstwowych
gospodarstwach rolnych, czysta nadwy˝ka spó∏dzielni itp.) zalicza
si´ wszelkie wyp∏aty pieni´˝ne i wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze, dokonywane na rzecz osób fizycznych z cz´Êci tych funduszów przeznaczonych na nagrody i Êwiadczenia.
2. Do wynagrodzeƒ z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni, pozostajàcej do
dyspozycji walnego zgromadzenia cz∏onków, zalicza si´ wyp∏aty pieni´˝ne i wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze z cz´Êci przeznaczonej na nagrody i Êwiadczenia dokonywane na rzecz osób fizycznych (z wy∏àczeniem wynagrodzeƒ okreÊlonych w § 7 ust. 1 pkt. 13).
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3. Do wynagrodzeƒ, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza si´ takich Êwiadczeƒ na rzecz pracowników i ich rodzin, jak np. dop∏aty do
kolonii i pó∏kolonii, zakup biletów do teatrów i kin, op∏ata kosztów wycieczek itp., pokrywanych z cz´Êci funduszów wymienionych w ust. 1
lub z czystej nadwy˝ki spó∏dzielni, przeznaczonych na nagrody
i Êwiadczenia socjalne.

Rozdzia∏ 4

Inne wynagrodzenia
§ 12. Do innych wynagrodzeƒ przewidzianych w § 2 ust. 1 pkt. 3 zalicza si´ pozosta∏e, nie obj´te §§ 7, 8, 9, 10 i 11 wyp∏aty pieni´˝ne i wartoÊç
Êwiadczeƒ w naturze, dokonywane przez jednostki gospodarki uspo∏ecznionej na rzecz osób fizycznych z tytu∏u stosunku pracy lub wykonania
okreÊlonej pracy, wyp∏acane zarówno ze Êrodków w∏asnych, jak i ze Êrodków innych jednostek (np. jednostki nadrz´dnej, Centralnej Rady Zwiàzków Zawodowych, central handlu zagranicznego), a w szczególnoÊci:
11) premie wyp∏acane osobom nie b´dàcym pracownikami,
12) nagrody pieni´˝ne i wartoÊç nagród rzeczowych, z wyjàtkiem
zaliczanych do funduszów honorariów oraz do wynagrodzeƒ z funduszu zak∏adowego i funduszów o podobnym charakterze,
13) wynagrodzenia twórców za wynalazki pracownicze, udoskonalenia techniczne i usprawnienia,
14) nagrody za racjonalizacj´ i wspó∏zawodnictwo pracy,
15) wyp∏aty z funduszu autorskiego,
16) stypendia pracownicze i fundowane,
17) wynagrodzenia za praktyki p∏atne przez zak∏ad pracy i za prac´, wyp∏acane bezpoÊrednio do ràk uczniów nie b´dàcych pracownikami zak∏adu pracy,
18) Êwiadczenia z ubezpieczenia spo∏ecznego podlegajàce zwrotowi w drodze regresu organu, który przyzna∏ te Êwiadczenia,
19) odszkodowania, renty oraz Êwiadczenia wyrównawcze z tytu∏u
wypadków przy pracy i chorób zawodowych nale˝ne od zak∏adu pracy,
10) wartoÊç posi∏ków wydawanych w zak∏adzie pracy ca∏kowicie
lub cz´Êciowo bezp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej) nie obj´tych przepisami § 7 ust. 1 pkt. 31,
11) zapomogi dla pracowników,
12) dodatkowe wynagrodzenia zwiàzane ze zwolnieniem, przeniesieniem s∏u˝bowym i przywróceniem do pracy,
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13) nagrody za dzia∏alnoÊç podstawowà, wynikajàce ze stosowanych zasad wynagradzania, z wyjàtkiem wymienionych w pkt. 2,
14) nagrody za efektywnoÊç eksportu,
15) nagrody za aktywizacj´ eksportu,
16) nagrody dla pracowników w przedsi´biorstwach specjalizujàcych si´ w eksporcie.

Rozdzia∏ 5

Przepisy koƒcowe
§ 13. Minister Finansów ustali zasady ewidencji wynagrodzeƒ za
prac´, zapewniajàce pe∏ne uj´cie ksi´gowe tych wynagrodzeƒ z podzia∏em na sk∏adniki wymienione w § 2.
§ 14. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego w porozumieniu
z Przewodniczàcym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Przewodniczàcym Komitetu Pracy i P∏ac i Ministrem Finansów dostosuje
sprawozdawczoÊç z zatrudnienia i p∏ac do przepisów niniejszej uchwa∏y.
§ 15. Przewodniczàcy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
i Minister Finansów wprowadzà w miar´ potrzeby w ciàgu 1971 r. odpowiednie zmiany w planie i bud˝ecie na rok 1971, uwzgl´dniajàce przyj´tà w niniejszej uchwale klasyfikacj´ i struktur´ sk∏adników funduszu p∏ac.
§ 16. Przewodniczàcy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
w porozumieniu z Ministrem Finansów i Przewodniczàcym Komitetu
Pracy i P∏ac mo˝e wprowadziç w miar´ potrzeby zmiany w zakresie
klasyfikacji sk∏adników funduszu p∏ac i pozosta∏ych wynagrodzeƒ z tytu∏u pracy w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej, okreÊlonych
niniejszà uchwa∏à.
§ 17. 1. Traci moc uchwa∏a nr 8 Rady Ministrów z dnia 12 stycznia 1965 r. w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac i pozosta∏ych wynagrodzeƒ z tytu∏u pracy w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
(Monitor Polski nr 2, poz. 5).
2. W uchwale nr 235 Rady Ministrów z dnia 26 wrzeÊnia 1967 r.
w sprawie zasad gospodarowania bezosobowym funduszem p∏ac
w przedsi´biorstwach paƒstwowych (Monitor Polski nr 57, poz. 277)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 po pkt. 9 dodaje si´ punkty 10-13 w brzmieniu:
„10) udzia∏ w posiedzeniach komisji oraz dla cz∏onków jury w konkursach,
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11) skup, zbiórk´ i odsprzeda˝ opakowaƒ i surowców wtórnych,
12) likwidacj´ do∏ów urobkowych przy pracach geologiczno-poszukiwawczych,
13) udzia∏ cz∏onków komitetów cz∏onkowskich spó∏dzielni w kontrolach, lustracjach, posiedzeniach komisji oraz za pe∏nienie dy˝urów”,
b) skreÊla si´ ust. 2,
c) ust. 3 otrzymuje kolejne oznaczenie jako ust. 2,
2) skreÊla si´ § 11.
§ 18. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia
1 stycznia 1971 r.

Uchwa∏a nr 157 Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 1976 r.
w sprawie wynagrodzeƒ
wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac
(M.P. z 1976 r. nr 43, poz. 211)
Rada Ministrów po porozumieniu z Centralnà Radà Zwiàzków Zawodowych uchwala, co nast´puje:
§ 1. 1. Uchwa∏´ stosuje si´ do wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym osobowym i bezosobowym funduszem p∏ac.
2. Wprowadzenie nowego tytu∏u wynagrodzeƒ nast´puje w drodze:
1) uchwa∏ Rady Ministrów lub decyzji Prezydium Rzàdu – w odniesieniu do wynagrodzeƒ sta∏ych lub d∏ugookresowych,
2) decyzji Prezesa Rady Ministrów – w odniesieniu do wynagrodzeƒ jednorazowych, krótkookresowych i okreÊlonych w ramach konkursów, które okreÊlajà êród∏o i sposób finansowania nowego tytu∏u
wynagrodzenia.
§ 2. Rejestracji nowego tytu∏u wynagrodzeƒ, o których mowa
w § 1 ust. 2, dokonuje si´ w Ministerstwie Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych po powo∏aniu aktu stanowiàcego podstaw´ prawnà do stosowania i êród∏a finansowania wynagrodzeƒ oraz po uzgodnieniu mi´dzy
zainteresowanym ministerstwem (urz´dem centralnym) i Ministerstwem Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych zasad przyznawania i wyp∏aty
tych wynagrodzeƒ.
§ 3. 1. Banki finansujàce jednostki organizacyjne gospodarki
uspo∏ecznionej dokonujà wyp∏at wynagrodzeƒ nie obj´tych planowa-
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nym funduszem p∏ac tylko z tytu∏ów wymienionych w za∏àcznikach
nr 1 i 2 do uchwa∏y lub zarejestrowanych przez Ministerstwo Pracy,
P∏ac i Spraw Socjalnych w trybie § 2 lub przepisów nadal obowiàzujàcych.
2. Minister Finansów okreÊli w trybie obowiàzujàcych przepisów
w stosunku do pracowników banków finansujàcych jednostki gospodarki uspo∏ecznionej sankcje za wyp∏aty dokonywane poza planowanym funduszem p∏ac z naruszeniem przepisu ust. 1.
§ 4. 1. Wynagrodzenia obj´te niniejszà uchwa∏à:
1) mogà byç przyznawane bezpoÊrednim wykonawcom oraz pracownikom nadzorujàcym (kontrolujàcym) bezpoÊrednio tych wykonawców,
2) mogà byç wyp∏acane w jednostkach organizacyjnych lub na cele, dla których zosta∏y ustanowione i zarejestrowane,
3) nie przys∏ugujà dyrektorom przedsi´biorstw i zjednoczeƒ oraz
ich zast´pcom i g∏ównym ksi´gowym.
2. Przepisy ust. 1 pkt. 1 i 3 nie majà zastosowania do nagród konkursowych oraz do tych tytu∏ów, co do których przepisy wprowadzajàce wymienione w § 1 ust. 2 zawierajà odmienne postanowienia.
§ 5. 1. Ustala si´ dla pracowników jednostek gospodarki uspo∏ecznionej górnà granic´ ∏àcznie dla wszystkich wyp∏acanych w ciàgu roku indywidualnych wynagrodzeƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do
uchwa∏y w wysokoÊci trzymiesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego
pracownika; nie dotyczy to wynagrodzeƒ wymienionych w za∏àczniku
nr 2 do uchwa∏y.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nagród przyznawanych na podstawie
odr´bnych przepisów za prawid∏owà, terminowà i przedterminowà
realizacj´ inwestycji.
3. Prezes Rady Ministrów mo˝e w szczególnie uzasadnionych wypadkach wyraziç zgod´ na ustalenie wy˝szego limitu indywidualnych
wynagrodzeƒ ni˝ okreÊlony w ust. 1.
4. Górna granica indywidualnych stawek nagród konkursowych
nie mo˝e przekraczaç 25% ustalonego limitu nagród paƒstwowych
najni˝szego stopnia.
§ 6. Je˝eli wyp∏ata wynagrodzenia zosta∏a dokonana z naruszeniem obowiàzujàcych przepisów, nale˝y pozbawiç premii przypadajàcych do wyp∏aty w najbli˝szym okresie obrachunkowym pracownika,
który podjà∏ decyzj´ wyp∏aty, oraz pracowników odpowiedzialnych za
przestrzeganie obowiàzujàcych w tym zakresie przepisów, jeÊli nie
zg∏osili, ˝e decyzja jest sprzeczna z tymi przepisami.
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§ 7. 1. Nagrody lub premie za dzia∏alnoÊç podstawowà wynikajàcà
z systemów wynagradzania oraz inne wynagrodzenia wymienione
w za∏àczniku nr 3 do uchwa∏y w∏àcza si´ do planowanego funduszu
p∏ac na 1977 r. w wysokoÊci wyp∏at za 1976 r.
2. Ministrowie (kierownicy urz´dów centralnych) i wojewodowie
(prezydenci miast stopnia wojewódzkiego) dysponujàcy Êrodkami pieni´˝nymi na wyp∏at´ wynagrodzeƒ, o których mowa w ust. 1, ustalà
w porozumieniu z Ministrem Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych, a w odniesieniu do jednostek i zak∏adów bud˝etowych równie˝ w porozumieniu z Ministrem Finansów, w jakiej formie zadania realizowane dotychczas za pomocà tych wynagrodzeƒ nale˝y objàç podstawowym
systemem zach´t materialnych stosowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych w ramach planowanego lub dyspozycyjnego funduszu p∏ac.
§ 8. 1. Fundusz nagród i zapomóg tworzony dotychczas na podstawie § 9 uchwa∏y nr 163 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie nagród i premii wyp∏acanych poza planem funduszu p∏ac oraz ze
Êrodków nie obj´tych funduszem p∏ac w gospodarce uspo∏ecznionej
przekszta∏ca si´ na fundusz zapomóg.
2. Fundusz zapomóg b´dàcy w dyspozycji ministrów, kierowników
urz´dów centralnych i wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego), z przeznaczeniem na zapomogi dla pracowników podleg∏ych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz na zapomogi
dla pracowników ministerstw, urz´dów centralnych oraz urz´dów terenowych organów administracji paƒstwowej, tworzy si´ w bud˝etach
ministerstw, urz´dów centralnych i urz´dów wojewódzkich.
3. WysokoÊç kwot funduszu zapomóg ustala Minister Pracy, P∏ac
i Spraw Socjalnych w ramach kwoty ogólnej ustalonej przez Prezesa
Rady Ministrów.
4. Zapomogi mogà byç przyznawane:
1) pracownikom, którzy ulegli ci´˝kim wypadkom przy pracy,
2) cz∏onkom rodzin pozosta∏ym po pracownikach, którzy ulegli wypadkom Êmiertelnym,
3) pracownikom dotkni´tym ci´˝kimi wypadkami losowymi.
5. Wyp∏aty zapomóg mogà byç dokonywane do wysokoÊci kwot
ustalonych zgodnie z ust. 3 i zaplanowanych na ten cel w bud˝etach ministerstw i urz´dów centralnych lub w bud˝etach terenowych organów
administracji paƒstwowej stopnia wojewódzkiego, odr´bnie na zapomogi dla pracowników tych urz´dów i odr´bnie na zapomogi dla pracowników podleg∏ych i nadzorowanych jednostek organizacyjnych.
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§ 9. Zaleca si´ centralnym zwiàzkom spó∏dzielni wprowadzenie
zasad zawartych w niniejszej uchwale w jednostkach spó∏dzielczych.
§ 10. Tracà moc:
11) w zakresie unormowanym niniejszà uchwa∏à przepisy okreÊlajàce odr´bne zasady tworzenia funduszów przeznaczonych na wyp∏at´ wynagrodzeƒ,
12) zarzàdzenie nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca
1955 r. w sprawie premiowania za eksploatacj´ i przewóz piasku dla
przemys∏u w´glowego w okresie zimowym,
13) § 10 uchwa∏y nr 50 Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r.
w sprawie przestrzegania dyscypliny ∏adunkowej przy przewozie towarów kolejà (M.P. nr 7, poz. 35 z póên. zm.),
14) pkt. 9 decyzji Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia
25 lipca 1967 r. w sprawie rozszerzenia eksportu wewn´trznego,
15) § 7 pkt. 9 uchwa∏y nr 125 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia
1968 r. w sprawie przedsi´biorstw specjalizujàcych si´ w produkcji
eksportowej z póên. zm.,
16) uchwa∏a nr 154 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 1969 r. w sprawie zasad wynagradzania za osiàgni´cia zwiàzane z rozwojem ochrony roÊlin przed chorobami, szkodnikami i chwastami, zmieniona
uchwa∏à nr 121 Rady Ministrów z dnia 28 maja 1973 r.,
17) § 17 uchwa∏y nr 181 Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 1971 r.
w sprawie intensyfikacji i usprawniania skupu mleka,
18) pkt. 2 decyzji nr 171 Prezydium Rzàdu z dnia 17 grudnia 1971 r.
w sprawie eliminowania pracy ponadnormatywnej oraz sukcesywnego
wprowadzania dni roboczych wolnych od pracy w kopalniach w´gla
kamiennego,
19) uchwa∏a nr 115 Rady Ministrów z dnia 5 maja 1972 r. w sprawie zwi´kszenia dostaw grubych asortymentów w´gla kamiennego,
10) § 3 pkt. 2 uchwa∏y nr 130 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1972 r.
w sprawie nagradzania za prawid∏owà i terminowà oraz przedterminowà realizacj´ inwestycji (M.P. nr 30, poz. 165 z póên. zm.),
11) § 8 uchwa∏y nr 25 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 1972 r.
w sprawie inspekcji gospodarki samochodowej (M.P. nr 8, poz. 50),
12) § 3 zarzàdzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 1973 r.
w sprawie stawek wp∏at z zysku do bud˝etu oraz przeznaczania zysku
osiàgni´tego ze Êwiadczenia us∏ug dla ludnoÊci w paƒstwowych przedsi´biorstwach przemys∏owych obj´tych planowaniem terenowym
(M.P. nr 17, poz. 105),
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13) uchwa∏a nr 163 Rady Ministrów z dnia 6 lipca 1973 r. w sprawie nagród i premii wyp∏acanych poza planem funduszu p∏ac oraz ze
Êrodków nie obj´tych funduszem p∏ac w gospodarce uspo∏ecznionej,
14) decyzja nr 105 Prezydium Rzàdu z dnia 8 sierpnia 1975 r. w sprawie nagród i premii wyp∏acanych poza planem funduszu p∏ac oraz ze
Êrodków nie obj´tych funduszem p∏ac w gospodarce uspo∏ecznionej.
§ 11. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1977 r.

Za∏àczniki do uchwa∏y nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. (poz. 211)
Za∏àcznik nr 1

Wykaz wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym osobowym
funduszem p∏ac podlegajàcych limitowaniu w trybie § 5 uchwa∏y
11. Nagrody za wyniki w handlu zagranicznym.
12. Nagrody za kooperacj´ przemys∏owà z krajami drugiego obszaru p∏atniczego.
13. Nagrody za eksport budownictwa, w tym eksport wewn´trzny
budownictwa.
14. Nagrody za terminowà i przedterminowà realizacj´ budowy
gazociàgu orenburskiego i ropociàgu po∏ockiego.
15. Nagrody za osiàgni´cia projektowanej zdolnoÊci produkcyjnej.
16. Nagrody za prawid∏owà, terminowà i przedterminowà realizacj´ inwestycji.
17. Dyrektorski fundusz nagród w górnictwie w´gla kamiennego.
18. Dyrektorski fundusz nagród w górnictwie w´gla brunatnego.
19. Nagrody za zwalczanie pryszczycy.
10. Nagrody za udzia∏ w organizowaniu polowaƒ dewizowych.
11. Premie dla dzier˝awców ogierów paƒstwowych.
12. Nagrody za schwytanie k∏usowników i wykrycie kradzie˝y ryb.
13. Nagrody za pozyskanie zwierzàt ∏ownych.
14. Premie za wyselekcjonowanie ze skupu cielàt rzeênych do dalszego chowu.
15. Nagrody za usprawnienie skupu i zagospodarowanie zwierzàt
rzeênych.
16. Premie dla autorów i hodowców odmian roÊlin.
17. Nagrody dla korespondentów rolnych, meteorologicznych
i statystycznych, dla osób przeprowadzajàcych spis rolny, uczestniczà-
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cych w badaniu bud˝etów rodzinnych oraz dla rzeczoznawców Paƒstwowej Inspekcji Plonów.
18. Nagrody za znalezienie materia∏ów wybuchowych w w´glu
i z∏omie.
19. Nagrody za wykrycie przest´pstw gospodarczych, wyst´pków
skarbowych i zwalczanie przest´pczoÊci finansowej.
20. Nagrody dla osób szczególnie wyró˝niajàcych si´ w dzia∏alnoÊci przeciwpo˝arowej.
21. Nagrody z funduszu prewencyjnego za osiàgni´cia w zakresie
zapobiegania i zwalczania kl´sk i wypadków losowych.
22. Nagrody za udzia∏ w akcjach przeciwsztormowych i przeciwlodowych.
23. Nagrody za udzia∏ w akcji rozwoju krwiodawstwa.
24. Nagrody dla osób przyczyniajàcych si´ do ujawniania przest´pstw lub uj´cia ich sprawców.
25. Premie z tytu∏u ujawniania niew∏aÊciwej jakoÊci towarów.
26. Nagrody za przyczynienie si´ do pozyskania gestii ubezpieczeniowej w eksporcie, imporcie i transporcie.
27. Nagrody za przeprowadzenie przewozów jesiennych.
28. Nagrody za wykrycie p´kni´tych szyn na torach PKP.
29. Nagrody konkursowe.
30. Wynagrodzenia dla radców prawnych z tytu∏u zast´pstwa
w post´powaniu sàdowym.
31. Nagrody dla cz∏onków komitetów bran˝owych do spraw Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich.
32. Nagrody dla pracowników Zrzeszenia Mi´dzynarodowych
Przewoêników Drogowych w Polsce.
33. Nagrody dla szczególnie wyró˝niajàcych si´ pracowników zak∏adów pomocy spo∏ecznej, terenowych opiekunów spo∏ecznych oraz
pracowników zak∏adów i oÊrodków szkolenia zawodowego inwalidów.
34. Nagrody dla wyró˝niajàcych si´ w pracy aktywistów spo∏ecznych.
35. Nagrody za wybitne osiàgni´cia w zakresie twórczoÊci artystycznej oraz w dziedzinie bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa, przyznane przez Ministra Kultury i Sztuki.
36. Nagrody za osiàgni´cia w rozwoju kultury fizycznej i turystyki.
37. Nagrody za przyczynienie si´ do realizacji zadaƒ finansowych
w zakresie zobowiàzaƒ pieni´˝nych wsi.
38. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród, tworzonego na podstawie uchwa∏ Rady Ministrów o narodowym planie spo∏eczno-gospodarczym.
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39. Nagrody za zbiórk´ i dostawy z∏omu metali.
40. Nagrody dla pracowników przedsi´biorstw mechanizacji rolnictwa zatrudnionych przy zbiórce, sortowaniu, wysy∏ce i regeneracji
cz´Êci zamiennych.
41. Nagrody za zbieranie, sortowanie, przechowywanie i przekazywanie odpadów z∏omu szk∏a organicznego.
42. Premie za pozyskanie drewna rezonansowego.
43. Premie za wysortowanie z∏omu metali nie˝elaznych ze z∏omu
stalowego i ˝eliwnego w przedsi´biorstwach Zjednoczenia Hutnictwa
i Stali.
44. Premie za zbieranie odpadków pokonsumpcyjnych.

Za∏àcznik nr 2

Wykaz wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym osobowym
funduszem p∏ac nie podlegajàcych limitowaniu w trybie § 5 uchwa∏y
11. Premie za oszcz´dne zu˝ywanie i gospodarcze wykorzystanie
paliw i energii.
12. Premie dla pracowników energetyki zawodowej za oszcz´dne
zu˝ywanie paliw sta∏ych, ciek∏ych i gazowych.
13. Premie za oszcz´dnoÊç paliw p∏ynnych do silników spalinowych, smarów i olejów mineralnych.
14. Premie za oszcz´dne zu˝ycie paliw p∏ynnych dla kierowców
pojazdów samochodowych i ich pomocników.
15. Premie za oszcz´dnà eksploatacj´ i gospodark´ ogumieniem
dla kierowców pojazdów samochodowych i innych pracowników.
16. Premie za wykorzystanie pró˝nych przebiegów samochodów ci´˝arowych dla kierowców samochodów ci´˝arowych i ich dyspozytorów.
17. Premie za marszrutyzacj´ przewozów ∏adunków kolejami normalnotorowymi dla pracowników formujàcych zestawy wagonów kolejowych na terenie przedsi´biorstw produkcyjnych i PKP.
18. Premie za wykorzystanie odpadów przemys∏owych z elektrowni, elektrociep∏owni i ciep∏owni, wyp∏acane pracownikom zatrudnionym przy nadzorowaniu i wykonywaniu prac zwiàzanych z wykorzystaniem tych odpadów.
19. Wynagrodzenia i nagrody za racjonalizacj´ i wynalazczoÊç.
10. Nagrody za prace badawcze i wdro˝eniowe.
11. Nagrody specjalne i nagrody za szczególne osiàgni´cia wyp∏acane w biurach projektowych.

168

Uchwa∏a nr 157 RM z dnia 7 grudnia 1976 r. (Za∏àcznik nr 2)

12. Nagrody paƒstwowe.
13. Premie w przedsi´biorstwach kooperujàcych z przemys∏em
okr´towym przekazane z 1% funduszu premiowego tworzonego
w przemyÊle okr´towym.
14. Ponadplanowe wyp∏aty z osobowego funduszu p∏ac realizowane w przedsi´biorstwach gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z tytu∏u wczeÊniejszego rozpocz´cia lub przed∏u˝enia okresu ogrzewczego, jak równie˝ z tytu∏u przed∏u˝ania czasu pracy w∏asnych pracowników zatrudnionych przy odÊnie˝aniu.
15. Wynagrodzenia pracowników oddelegowanych okresowo z innych jednostek nadzorowanych przez Ministerstwo Administracji,
Gospodarki Terenowej i Ochrony Ârodowiska do przedsi´biorstwa
(zak∏adów) oczyszczania miasta do prac zwiàzanych z akcjà zimowà.
16. Wynagrodzenia za roboty interwencyjne wykonane przez
przedsi´biorstwa gospodarki uspo∏ecznionej ze Êrodków funduszu
aktywizacji zawodowej.
17. Dodatkowe wynagrodzenie dla niektórych pracowników domów wczasowych Êwiadczàcych us∏ugi dla konsumentów nie b´dàcych mieszkaƒcami domów wczasowych.
18. Wynagrodzenia pracowników zak∏adów hotelarskich oraz obozowisk turystycznych prowadzonych przez jednostki gospodarki uspo∏ecznionej, wyp∏acane w wysokoÊci 3% od zainkasowanych kwot op∏aty skarbowej za zameldowanie.
19. Premie dla niektórych pracowników domów wypoczynkowych
i zarzàdów okr´gów za czynnoÊci i prace zwiàzane z organizacjà kwater i oÊrodków w kwaterach obcych oraz sprzeda˝à skierowaƒ na miejsca nie obj´te planem eksploatacyjnym domów wczasowych.
20. PrzejÊciowe dodatki i przejÊciowe premie wyp∏acane z funduszu dyspozycyjnego w jednostkach inicjujàcych.
21. Nagrody, premie i przejÊciowe dodatki wyp∏acane z oszcz´dnoÊci funduszu p∏ac pozostajàcych w dyspozycji zak∏adu pracy.
22. Jednorazowe odszkodowanie z tytu∏u sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu albo Êmierci oraz odszkodowania za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, przys∏ugujàce od zak∏adu pracy.
23. Nagrody za wspó∏zawodnictwo pracy wyp∏acane ze Êrodków
bud˝etu Paƒstwa.
24. WartoÊç nagród rzeczowych za wspó∏zawodnictwo pracy.
25. Nagrody z tytu∏u przyrostu wp∏ywów dewizowych w Zjednoczeniu Przedsi´biorstw Turystycznych „Orbis”.
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26. Premie specjalne za ekonomicznà eksploatacj´ taksówek.
27. Nagrody NOT za wybitne osiàgni´cia w dziedzinie techniki.
28. Premie za dowiercenie z∏o˝a ropy lub gazu o wartoÊci przemys∏owej.
29. Wynagrodzenia za odsprzedanie, odkupywanie i wykorzystanie
opakowaƒ u˝ywanych, wkalkulowanych w cen´ towaru.
30. Wynagrodzenia za zbieranie, sortowanie, pakowanie i przekazywanie odpadów u˝ytkowych z termoplastycznych tworzyw
sztucznych.
31. Wynagrodzenia za zbieranie czerstwego pieczywa w budynkach mieszkalnych.
32. Wynagrodzenia prowizyjne inkasentów w przedsi´biorstwach
energetyki zawodowej.
33. Wynagrodzenia za ratownictwo morskie.

Za∏àcznik nr 3

Wynagrodzenia podlegajàce w∏àczeniu
do planowanego funduszu p∏ac
11. Nagrody dla przedsi´biorstw specjalizujàcych si´ w eksporcie.
12. Nagrody dla dostawców krajowych towarów nieeksportowych,
przeznaczonych do sprzeda˝y w ramach eksportu wewn´trznego oraz
us∏ug Êwiadczonych na rzecz eksportu.
13. Nagrody za osiàgni´cia w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny
pracy w górnictwie.
14. Premie za eksploatacj´ i przewóz piasku w okresie zimy.
15. Premie dla strza∏owych w kopalniach w´gla kamiennego za
zwi´kszenie grubych sortymentów w´gla.
16. Nagrody za przepracowane niedziele wydobywcze i z tytu∏u
wprowadzenia dni roboczych wolnych od pracy.
17. Nagrody dla inkasentów gospodarki samochodowej za wydajne wyniki ich pracy.
18. Nagrody specjalne za osiàgni´cia w dzia∏alnoÊci kontrolnej
szczególnie wa˝ne dla gospodarki narodowej.
19. Nagrody specjalne dla pracowników totalizatora sportowego.
10. Premie za zmniejszenie ubytków wagowych ˝ywca.
11. Nagrody za osiàgni´cia w organizacji Targów Krajowych.
12. Nagrody dla pracowników terenowych komisji planowania gospodarczego.
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13. Nagrody za najpilniejsze publikacje statystyczne.
14. Nagrody za aktywizacj´ skupu mleka.
15. Nagrody za odprawy celne zaleg∏ych przesy∏ek pocztowych.
16. Nagrody z zysku osiàgni´tego za Êwiadczenie us∏ug dla ludnoÊci w paƒstwowych przedsi´biorstwach przemys∏owych obj´tych planem terenowym.
17. Nagrody za prace w dziedzinie planowania perspektywicznego.
18. Nagrody za produkcj´ wyrobów oznaczonych znakiem jakoÊci.
19. Wynagrodzenia wyk∏adowców na kursach organizowanych dla
szkolenia cudzoziemców.
20. Wynagrodzenia za pe∏nienie funkcji cz∏onka zarzàdu spó∏dzielni wyp∏acane z czystej nadwy˝ki.
21. Dop∏aty za godziny nadliczbowe przepracowane w ramach zobowiàzaƒ w czasie wolnym od pracy zarobkowej, je˝eli wynagrodzenia za ten czas przekazywane sà dla pracowników na okreÊlony cel
spo∏eczny.
22. Nagrody lub premie za dzia∏alnoÊç podstawowà wyp∏acane poza planowanym funduszem p∏ac.
23. Nagrody dla personelu kierowniczego NOT i jej agend oraz stowarzyszeƒ.
24. Nagrody specjalne za zwalczanie przest´pczoÊci celnej i dewizowej.
25. Premie dla pracowników zajmujàcych kierownicze i inne samodzielne stanowiska pracy, wyp∏acane z zysku,
26. Nagrody wyp∏acane z zysku w gospodarstwach pomocniczych
jednostek bud˝etowych.
27. Nagrody wyp∏acane z zysku w jednostkach badawczych.
28. Wynagrodzenia specjalne wyp∏acane z funduszu zach´ty materialnej w przedsi´biorstwach Polskie Linie Oceaniczne i Polska ˚egluga Morska.
29. Wynagrodzenia i Êwiadczenia dodatkowe (dodatki) oraz wartoÊç nagród rzeczowych z tytu∏u karty górnika, hutnika itp.
30. Nagrody jubileuszowe.
31. Gratyfikacje dla cz∏onków personelu latajàcego i pok∏adowego.
32. Dodatkowe wynagrodzenie dla oblatywaczy samolotów i za
sprawdzanie spadochronów.
33. Wynagrodzenia wyp∏acane w z∏otych pracownikom zatrudnionym za granicà.
34. WartoÊç posi∏ków wydawanych w zak∏adzie pracy ca∏kowicie
lub cz´Êciowo bezp∏atnie.
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35. Âwiadczenia wyrównawcze przys∏ugujàce od zak∏adów pracy
pracownikom, którzy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznali sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.
36. Âwiadczenia pieni´˝ne wynikajàce z uk∏adów zbiorowych pracy lub innych przepisów szczególnych.
37. Ekwiwalenty za przed∏u˝enie u˝ywalnoÊci odzie˝y roboczej.
38. Wynagrodzenia kierowców autobusów u˝ywanych do przewozu wycieczek.
39. Dodatkowe wynagrodzenia zwiàzane ze zwolnieniem, przeniesieniem s∏u˝bowym i przywróceniem do pracy.
40. Stypendia pracownicze i fundowane.
41. Premie wyp∏acane osobom nie b´dàcym pracownikami.
42. Nagrody kwartalne dla lekarzy-inspektorów ZUS do spraw
orzecznictwa o czasowej niezdolnoÊci do pracy.
43. Inne wynagrodzenia i Êwiadczenia obj´te funduszem p∏ac, nie
wymienione w za∏àcznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwa∏y.

Uchwa∏a nr 158 Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 1976 r.
w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac
(M.P. z 1976 r. nr 43, poz. 212)
§ 1. 1. Fundusz p∏ac obejmuje wszelkie wyp∏aty pieni´˝ne oraz
wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze z tytu∏u pracy wykonywanej przez osoby fizyczne na rzecz jednostek gospodarki uspo∏ecznionej niezale˝nie
od êróde∏ finansowania tych wyp∏at i Êwiadczeƒ, z wy∏àczeniem wynagrodzeƒ za te prace, od których pobiera si´ podatek dochodowy, obrotowy lub gruntowy. Do funduszu p∏ac zalicza si´ równie˝ nale˝noÊci
z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju i zasi∏ki chorobowe
w okresie trwania stosunku pracy.
2. Do funduszu p∏ac zalicza si´ wyp∏aty pieni´˝ne i wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze zarówno za prace obj´te planem, jak i wykonywane
poza planem.
3. Do funduszu p∏ac zalicza si´ równie˝ t´ cz´Êç wynagrodzenia,
która na podstawie odr´bnych przepisów okreÊlona jest jako koszt
uzyskania wynagrodzenia i w zwiàzku z tym wy∏àczona jest z opodatkowania.
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§ 2. 1. Do funduszu p∏ac danego okresu sprawozdawczego (miesiàc, kwarta∏, rok) wlicza si´ nale˝noÊci z tytu∏u pracy wykonanej lub
zakoƒczonej w tym okresie, rozliczone do terminu zamykajàcego dany
okres sprawozdawczy. Za termin zamykajàcy dany okres sprawozdawczy uwa˝a si´ obowiàzujàcy termin z∏o˝enia sprawozdania statystycznego jednostkom okreÊlonym w instrukcjach G∏ównego Urz´du Statystycznego.
2. Nale˝noÊci nie rozliczone do terminu zamykajàcego dany okres
sprawozdawczy wlicza si´ do funduszu p∏ac tego okresu, w którym dokument p∏atniczy przekazano do wyp∏aty, z wyjàtkiem premii wymienionych w ust. 3.
3. Nale˝noÊci z tytu∏u premii wyp∏aconych za wyniki danego roku
sprawozdawczego wykazuje si´ w sprawozdawczoÊci za okres, którego wyp∏aty te dotyczà. Zasada ta nie dotyczy premii wyp∏acanych
na podstawie uchwa∏y nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac.
§ 3. Do funduszu p∏ac nie zalicza si´:
1) wyp∏at nale˝nych pracownikom ze Êrodków ubezpieczenia spo∏ecznego,
2) wartoÊci Êwiadczeƒ rzeczowych wynikajàcych z przepisów
o bezpieczeƒstwie i higienie pracy, jak odzie˝ robocza, Êrodki od˝ywcze, Êrodki pioràce, bilety do ∏aêni,
3) innych wyp∏at pieni´˝nych i wartoÊci Êwiadczeƒ rzeczowych
wymienionych w § 6 ust. 2, § 7 ust. 3, § 9 ust. 4, § 10 ust. 3 uchwa∏y,
4) ekwiwalentu pieni´˝nego za zu˝yte przy wykonywaniu prac narz´dzia, materia∏y lub sprz´t stanowiàce w∏asnoÊç wykonawcy.
§ 4. Sk∏adnikami funduszu p∏ac sà:
1) osobowy fundusz p∏ac obejmujàcy:
a) wynagrodzenia pracowników pozostajàcych w ewidencji personalnej zak∏adu pracy, nale˝ne ze stosunku pracy,
b) wynagrodzenia wyp∏acane pracownikom w∏asnym na podstawie
uchwa∏y nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie
wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac,
c) wynagrodzenia wyp∏acane z funduszu p∏ac uczniów oraz stypendia pracownicze i fundowane,
d) wynagrodzenia studentów szkó∏ wy˝szych z tytu∏u odbywania
praktyk robotniczych,
e) wynagrodzenia za prac´ nak∏adczà,
f) wynagrodzenia cz∏onków zorganizowanych grup roboczych,
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g) wartoÊç robocizny z tytu∏u zadaƒ szkoleniowo-produkcyjnych
wykonywanych przez jednostki wojskowe,
h) Êwiadczenia pieni´˝ne wyp∏acane chorym za czynnoÊci wykonywane w ramach terapii zaj´ciowej w zak∏adach dla nerwowo i psychicznie chorych,
2) bezosobowy fundusz p∏ac,
3) fundusz honorariów,
4) fundusz agencyjno-prowizyjny,
5) fundusz na podró˝e s∏u˝bowe,
6) wynagrodzenia z zak∏adowego funduszu nagród, z czystej nadwy˝ki w spó∏dzielniach i z funduszów o podobnym charakterze.
§ 5. Do osobowego funduszu p∏ac zalicza si´ wyp∏aty pieni´˝ne
i wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze na rzecz:
1) pracowników z tytu∏u zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
2) uczniów z tytu∏u zatrudnienia na podstawie umowy o prac´
w celu przygotowania zawodowego,
3) osób wykonujàcych prac´ nak∏adczà,
4) zorganizowanych grup roboczych z tytu∏u pracy w jednostkach
gospodarki uspo∏ecznionej,
5) studentów szkó∏ wy˝szych z tytu∏u odbywania praktyk robotniczych,
6) uczniów zasadniczych i Êrednich szkó∏ zawodowych dla niepracujàcych za praktyki zawodowe (wakacyjne oraz za zaj´cia praktyczne i specjalizujàce).
Do osobowego funduszu p∏ac zalicza si´ w szczególnoÊci wyp∏aty wynagrodzeƒ i Êwiadczeƒ wymienionych w za∏àczniku nr 1 do uchwa∏y.
§ 6. 1. Do bezosobowego funduszu p∏ac zalicza si´ wynagrodzenia
z tytu∏u umów zlecenia lub umów o dzie∏o, polegajàcych g∏ównie na
osobistej pracy, dla której wykonania ze wzgl´du na jej doraêny lub
przejÊciowy charakter albo ze wzgl´du na niewielkie rozmiary nie jest
przewidziane w planie jednostki gospodarki uspo∏ecznionej zatrudnienie pracowników, oraz niektóre inne wyp∏aty na rzecz pracowników
obcych lub innych osób nie b´dàcych pracownikami. Do bezosobowego funduszu p∏ac zalicza si´ w szczególnoÊci wynagrodzenia i inne wyp∏aty wymienione w za∏àczniku nr 2 do uchwa∏y.
2. Do bezosobowego funduszu p∏ac nie zalicza si´ nale˝noÊci za:
1) Êwiadczenia dla osób wykonujàcych przemys∏ domowy lub ludowy,
2) Êwiadczenia, od których pobierany jest podatek dochodowy, obrotowy lub gruntowy, oraz nale˝noÊci za us∏ugi wymienione w art. 5
ust. 1 pkt. 11 ustawy z dnia 26 paêdziernika 1971 r. o podatku gruntowym (Dz.U. nr 27, poz. 254),
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3) Êwiadczenia, od których pobierana jest op∏ata skarbowa w wysokoÊci 7%, okreÊlone w § 49 ust. 1 pkt. 1 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1975 r. w sprawie op∏aty skarbowej (Dz.U.
nr 46, poz. 241), je˝eli wystawca rachunku stwierdzi, ˝e osiàgany
przez niego z tego tytu∏u obrót nie przekracza rocznie 12 000 z∏.
§ 7. 1. Do funduszu honorariów zalicza si´ wynagrodzenia za prace twórcze, autorskie i realizatorskie, nale˝àce do podstawowej (statutowej) dzia∏alnoÊci jednostek gospodarki uspo∏ecznionej wyp∏acajàcych te wynagrodzenia, je˝eli te prace wykonywane sà przez pracowników w∏asnych lub przez inne osoby fizyczne na podstawie umowy
zlecenia lub umowy o dzie∏o, a zwiàzane sà z:
1) przygotowaniem, realizacjà i rozpowszechnianiem filmów,
2) przygotowaniem, realizacjà i organizacjà imprez artystycznych,
teatralnych, muzycznych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz nagraƒ p∏ytowych,
3) przygotowaniem i edycjà ksià˝ek oraz innych wydawnictw nieperiodycznych, czasopism, wydawnictw prasowych i opracowaƒ graficznych, druków akcydensowych i opakowaƒ,
4) projektowaniem i wykonywaniem us∏ug artystycznych z zakresu
plastyki,
5) przygotowaniem Êrodków reklamy,
6) przygotowaniem materia∏ów instrukta˝owych i szkoleniowych,
7) korespondencjà redakcji z czytelnikami (publikowanà w prasie),
8) twórczoÊcià kompozytorskà.
2. Do funduszu honorariów zalicza si´ tak˝e:
1) wynagrodzenia nieetatowego personelu redakcyjnego czasopism w przedsi´biorstwach wydawniczych,
2) wynagrodzenia i tantiemy wyp∏acane twórcom przez stowarzyszenia twórców,
3) nagrody za prace wykonywane na podstawie umów zlecenia
bàdê umów o dzie∏o (np. nagrody dla realizatorów filmów),
4) wynagrodzenia za opracowania naukowo-badawcze i rozwojowe wykonywane przez pracowników placówek naukowych poza
obowiàzujàcym ich czasem pracy lub poza obowiàzujàcym wymiarem zaj´ç.
3. Nie zalicza si´ do funduszu honorariów nale˝noÊci z tytu∏u praw
autorskich wyp∏acanych na rzecz stowarzyszeƒ twórców.
§ 8. Do funduszu agencyjno-prowizyjnego zalicza si´ wszelkie nale˝noÊci osób nie b´dàcych pracownikami danego zak∏adu pracy za
wykonywane przez nie zlecone im czynnoÊci, op∏acane od dokonywa-
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nych transakcji kupna lub sprzeda˝y oraz wykonywanych us∏ug wed∏ug okreÊlonej wysokoÊci stawki prowizyjnej, a w szczególnoÊci za:
11) sprzeda˝ prowadzonà na zasadach umowy agencyjnej (np. zrycza∏towanej, prowizyjnej itp.) oraz za sprzeda˝ akwizycyjnà,
12) skup ziemiop∏odów,
13) skup runa leÊnego i drewna,
14) skup zdecentralizowanych nadwy˝ek rolnych oraz innych
(np. mleka itp.),
15) kolporta˝ ksià˝ek i biletów na imprezy widowiskowe,
16) wykonywanie czynnoÊci agentów ubezpieczeniowych,
17) prowadzenie punktów gier liczbowych, przyzak∏adowych
agencji PKO itp.,
18) us∏ugi inseminacyjne i sanitarno-weterynaryjne,
19) roznoszenie mleka i innych towarów,
10) prowizyjne inkaso podatków,
11) wykonywanie funkcji spo∏ecznych kontrolerów komunikacji
miejskiej,
12) wydawanie Êwiadectw pochodzenia zwierzàt.
§ 9. 1. Do funduszu na podró˝e s∏u˝bowe zalicza si´ diety oraz inne Êwiadczenia pieni´˝ne wyp∏acane zamiast diet, wydatki na przejazdy, na zakwaterowanie oraz inne koszty podlegajàce zwrotowi, a wyp∏acane w zwiàzku z podró˝à s∏u˝bowà na obszarze kraju lub z wykonywaniem zadaƒ poza siedzibà zak∏adu pracy przez:
1) pracowników w∏asnych (w tym tak˝e skierowanych na szkolenie
oraz odbywajàcych aplikacj´ sàdowà, arbitra˝owà itp.),
2) pracowników obcych i inne osoby fizyczne wzywane lub zapraszane,
3) studentów, z którymi zak∏ad pracy zawar∏ umow´ o stypendium
fundowane lub umow´ przedwst´pnà, sta˝ystów odbywajàcych praktyki zawodowe, uczniów odbywajàcych praktycznà nauk´ zawodu.
2. Do funduszu na podró˝e s∏u˝bowe zalicza si´ tak˝e:
1) koszty podró˝y studentów i uczniów w zwiàzku ze zbieraniem
materia∏ów do prac dyplomowych oraz odbywaniem praktyk zawodowych,
2) zrycza∏towane diety miesi´czne dla naczelników gmin i niektórych pracowników urz´dów gmin oraz dla dyrektorów szkó∏ gminnych, przeznaczone na pokrycie wydatków zwiàzanych z wyjazdami
s∏u˝bowymi na terenie gminy.
3. Do wydatków na przejazdy pokrywanych z funduszu na podró˝e
s∏u˝bowe zalicza si´:
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1) koszty przejazdu (∏àcznie z kosztem rezerwacji miejsca i dop∏at
w przedsprzeda˝y biletów) Êrodkami komunikacji paƒstwowej oraz
miejscowymi Êrodkami komunikacji do miejsca okreÊlonego w delegacji i z tego miejsca,
2) koszty gara˝owania samochodu,
3) nale˝noÊci lub rycza∏t za u˝ywanie w∏asnego pojazdu w celu odbycia podró˝y s∏u˝bowej,
4) inne dodatkowe koszty przejazdów zwiàzane z inwalidztwem
osoby odbywajàcej podró˝ s∏u˝bowà, przewóz baga˝u specjalnego lub
baga˝u ci´˝kiego.
4. Do funduszu na podró˝e s∏u˝bowe nie zalicza si´:
1) dop∏at zak∏adów pracy do pracowniczych biletów miesi´cznych
na dojazdy do pracy i z pracy paƒstwowymi Êrodkami komunikacji,
2) kosztów przewozów pracowników do pracy i z pracy transportem samochodowym zak∏adu pracy lub transportem wynaj´tym przez
zak∏ad pracy,
3) wydatków na zakup jednorazowych biletów na przejazdy s∏u˝bowe miejskimi Êrodkami komunikacyjnymi,
4) rycza∏tów i ekwiwalentów za u˝ywanie do celów s∏u˝bowych
w∏asnych samochodów w obr´bie miejscowoÊci stanowiàcej siedzib´
zak∏adu pracy,
5) kosztów przejazdów s∏u˝bowych w granicach administracyjnych gminy, w której znajduje si´ siedziba zak∏adu pracy, oraz kosztu
zakupu biletów okresowych na przejazd publicznymi Êrodkami komunikacji w celu odbywania tych przejazdów,
6) kosztów podró˝y pracowników wezwanych (zaproszonych)
przez organy wymiaru sprawiedliwoÊci i Êcigania przest´pstw,
7) wydatków na podró˝e s∏u˝bowe cudzoziemców przybywajàcych
do Polski w ramach wymiany bezdewizowej w celu wspó∏pracy naukowo-technicznej w ramach zawartych umów mi´dzynarodowych,
8) kosztów podró˝y s∏u˝bowych cudzoziemców i obywateli polskich, je˝eli zawarty kontrakt (umowa) stanowi, ˝e koszty te ponosi
kontrahent zagraniczny.
§ 10. 1. Do wynagrodzeƒ z zak∏adowego funduszu nagród zalicza
si´ wyp∏aty nagród indywidualnych z tego funduszu.
2. Do wynagrodzeƒ z czystej nadwy˝ki w spó∏dzielczoÊci, pozostajàcej do dyspozycji walnego zgromadzenia cz∏onków, zalicza si´ wyp∏aty pieni´˝ne i wartoÊç Êwiadczeƒ w naturze z cz´Êci przeznaczonej
na nagrody i Êwiadczenia dokonywane na rzecz osób fizycznych.
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3. Do wynagrodzeƒ, o których mowa w ust. 2, nie zalicza si´ Êwiadczeƒ na rzecz pracowników i ich rodzin, finansowanych ze Êrodków
przeznaczonych na cele socjalne i bytowe.
§ 11. Minister Finansów ustali zasady ewidencji wynagrodzeƒ za
prac´, zapewniajàce pe∏ne uj´cie ksi´gowe tych wynagrodzeƒ.
§ 12. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego w porozumieniu
z Przewodniczàcym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Ministrem Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych i Ministrem Finansów dostosuje
sprawozdawczoÊç z zatrudnienia i p∏ac do przepisów uchwa∏y.
§ 13. Przewodniczàcy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
i Minister Finansów wprowadzà odpowiednie zmiany w metodologii
planowania, majàce na celu zapewnienie dyscypliny w gospodarowaniu Êrodkami funduszu p∏ac w sferze bud˝etowej.
§ 14. Przewodniczàcy Komisji Planowania przy Radzie Ministrów
w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Pracy, P∏ac
i Spraw Socjalnych mo˝e wprowadziç w miar´ potrzeby zmiany w zakresie klasyfikacji sk∏adników funduszu p∏ac w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej okreÊlonych niniejszà uchwa∏à.
§ 15. Traci moc uchwa∏a nr 103 Rady Ministrów z dnia 25 maja 1971 r.
w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac i pozosta∏ych wynagrodzeƒ z tytu∏u pracy w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej (Monitor Polski
nr 31, poz. 196).
§ 16. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1977 r.

Za∏àczniki do uchwa∏y nr 158 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. (poz. 212)
Za∏àcznik nr 1

Wykaz sk∏adników wynagrodzenia
i Êwiadczeƒ zaliczanych do osobowego funduszu p∏ac
I. Wynagrodzenia pracowników pozostajàcych w ewidencji personalnej zak∏adu pracy, nale˝ne ze stosunku pracy:
1. Wynagrodzenia wynikajàce z podstawowych zasad wynagradzania, jak:
1) wynagrodzenia w akordowej formie p∏ac (w tym akord zrycza∏towany, nadwy˝ki akordowe, dop∏aty z tytu∏u progresji akordowej
i premie wyp∏acane, oprócz nadwy˝ki akordowej),
2) wynagrodzenia w czasowej i w czasowo-premiowej formie p∏ac
(godzinowe, dniówkowe, miesi´czne) ∏àcznie z premiami przewidzia-
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nymi w tej formie p∏ac, w tym premie i nagrody wyp∏acane z zysku,
a w instytucjach artystycznych premie za popraw´ wyniku finansowego,
13) wynagrodzenia wed∏ug prowizyjnej formy p∏ac,
14) wynagrodzenia zrycza∏towane i specjalne,
15) wynagrodzenia w formie partu w rybo∏ówstwie,
16) wyp∏aty z funduszu mistrza (majstra, kierownika budowy),
17) nagrody za dzia∏alnoÊç podstawowà, wynikajàce ze stosowania
zasad wynagradzania,
18) nagrody i premie wyp∏acane z funduszu w wysokoÊci do 0,5%
funduszu p∏ac tworzonego w ramach planowanego osobowego funduszu p∏ac lub w ramach dyspozycyjnego funduszu p∏ac,
19) dodatki funkcyjne, s∏u˝bowe, specjalne dla mistrzów majàcych
tytu∏ mistrza dyplomowanego, za kierowanie brygadà, wynagrodzenia
funkcyjne rewidentów, dodatki operacyjne dla funkcjonariuszy po˝arnictwa, dodatki gospodarcze dla kierowników statków i kierowników
maszyn na statkach ˝eglugi portowej, przybrze˝nej i na wodach os∏oni´tych, dodatki za posiadanie szczególnych kwalifikacji, za posiadanie stopni naukowych, dodatki planistyczne i kontrolerskie,
10) dodatki lokalne, terenowe, sezonowe,
11) dodatki za znajomoÊç j´zyków obcych, za znajomoÊç kuchni
narodowej i innych krajów (gastronomia),
12) dodatki za prac´ w warunkach szkodliwych, ucià˝liwych i niebezpiecznych lub wykonywanà w trudnych warunkach,
13) dodatki (dop∏aty) z tytu∏u szczególnych preferencji (np. na budowach szczególnie wa˝nych dla gospodarki),
14) dodatki za wieloletnià nieprzerwanà prac´ w jednym przedsi´biorstwie (zak∏adzie),
15) wynagrodzenie i Êwiadczenia dodatkowe (dodatki) oraz wartoÊç nagród rzeczowych z tytu∏u karty górnika, hutnika itp.,
16) nagrody jubileuszowe,
17) gratyfikacja dla cz∏onków personelu latajàcego i pok∏adowego,
18) dodatki wyrównawcze dla kobiet w okresie cià˝y, przeniesionych do innej pracy, oraz dla przeniesionych do innej pracy pracowników w zwiàzku z zagro˝eniem chorobà zawodowà bàdê z innego
tytu∏u (jak np. w zwiàzku ze zniesieniem niektórych jednostek organizacyjnych),
19) dodatki kompensacyjne,
20) dodatki za prace w godzinach nadliczbowych i Êwiàtecznych,
w godzinach nocnych oraz za prace na drugiej zmianie, za prac´ rozdzielonà przerwami,
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21) dodatki za nadzorowanie pracy na drugiej lub trzeciej zmianie
oraz za prac´ na pó∏torej zmiany,
22) wynagrodzenia za dni wolne udzielone z tytu∏u pracy na morzu
w niedziele i Êwi´ta w ˝egludze mi´dzynarodowej i rybo∏ówstwie morskim, w ˝egludze Êródlàdowej w systemie pracy jednozmianowej oraz
za dni wolne od pracy dla pracowników zatrudnionych bezpoÊrednio
przy produkcji w kopalniach w´gla kamiennego,
23) wynagrodzenia za prac´ w dni ustawowo wolne od pracy, wyp∏acane pracownikom inspekcyjno-technicznym Urz´du Górniczego;
dodatek morski i dodatek miesi´czny dla pracowników urz´dów morskich; wynagrodzenia za prac´ poza normalnymi godzinami pracy dla
pracowników urz´dów morskich zatrudnionych w systemie zmianowym; wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru nad ˝eglugà oraz dodatek dobowy dla stermotorzystów zatrudnionych w inspektoratach
˝eglugi Êródlàdowej,
24) dodatki zwiàzane z charakterem pracy, jak:
— za druk prasy, za wykonywanie druków specjalnych, za obs∏ug´
dodatkowych maszyn – w przemyÊle poligraficznym,
— za rodzaj prowadzonego pojazdu oraz za dodatkowe czynnoÊci
kierowców, za prowadzenie przyczep pojazdów samochodowych, za
prowadzenie pojazdów samochodowych nap´dzanych gazem w transporcie samochodowym,
— rycza∏towe dodatki za obs∏ug´ codziennà pojazdów samochodowych i przyczep – w zorganizowanym transporcie samochodowym,
— pilotowy, okr´towy i dobowy za prac´ na morzu oraz za prac´
nurków pod wodà i za konserwacj´ sprz´tu nurkowego – w ˝egludze
i gospodarce morskiej,
— za prac´ na statkach specjalistycznych (np. zbiornikowcach,
promach), za przewóz materia∏ów niebezpiecznych i za prace niebezpieczne, za przebywanie w strefie dzia∏aƒ wojennych – w ˝egludze
mi´dzynarodowej,
— dla specjalistów gospodarki rybnej i Morskiego Instytutu Rybackiego kierowanych na czas okreÊlony do pracy na morskich statkach
rybackich,
— godzinowy za obs∏ug´ portowych bocznic kolejowych,
— za prac´ przy prze∏adunkach towarów za falochronem w portach morskich,
— za pe∏nienie funkcji brakujàcego cz∏onka za∏ogi w ˝egludze,
— za obs∏ug´ wind okr´towych lub pe∏nienie czynnoÊci lukowego
w portach morskich i rybackich,
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— kilometrowy dla pracowników dru˝yn pociàgowych oraz dodatki uzasadnione szczególnymi warunkami pracy na okreÊlonym posterunku lub w´êle kolejowym, w przedsi´biorstwie „Polskie Koleje Paƒstwowe”,
— godzinowy (premia z∏otówkowa) – w lotnictwie cywilnym,
— dla pracowników majàcych uprawnienia mechanika lotniczego,
zatrudnionych na stanowiskach zwiàzanych z remontami i obs∏ugà
technicznà sprz´tu lotniczego,
— za prac´ w ambulansach i przy konwojowaniu poczty, za wymian´ poczty i transport ∏adunku pocztowego,
— za sta∏e wykonywanie konwoju wartoÊci pieni´˝nych z banku
i do banku (kas zbiorczych),
— za pe∏nienie s∏u˝by ochronnej z bronià, za ochron´ czynnà mienia bankowego,
— za prac´ w przed∏u˝onym czasie pracy, która nie stanowi pracy
w godzinach nadliczbowych – dla pracowników zatrudnionych przy
pilnowaniu,
— za prac´ w systemie zmianowym pracowników dzia∏alnoÊci
podstawowej, za prac´ w izbie porodowej dla po∏o˝nych oraz dodatkowe wynagrodzenie dla cz∏onków zespo∏ów fumigacyjnych – w s∏u˝bie zdrowia,
— za szczególne w∏aÊciwoÊci pracy – dla niektórych pracowników
jednostek resortów obrony narodowej i spraw wewn´trznych,
— agencyjny – dla fotoreporterów,
— objazdowy – w przedsi´biorstwach widowiskowych,
— za nadzór podatkowy – w administracji paƒstwowej,
— za czynnoÊci kasjerskie – w instytucjach finansowych,
— za czynnoÊci wykonywane przez pracowników urz´dów stanu
cywilnego w dni wolne od pracy oraz poprzedzajàce te dni – poza godzinami urz´dowania,
— dla s∏u˝by ratownictwa chemicznego – w chemii oraz dla ratownictwa gazowego – w hutnictwie,
25) dodatkowe wynagrodzenia nauczycieli i nauczycieli akademickich za zaj´cia dydaktyczne i wychowawcze nie podlegajàce zaliczeniu
do norm obowiàzujàcego wymiaru godzin nauczania,
26) dodatkowe wynagrodzenia za wyst´p artystów ponad norm´,
za ponadplanowe seanse w kinach, za wykonywane ponad norm´
zdj´cia rentgenowskie ma∏oobrazkowe, za wykonywanie ponad norm´
protez dentystycznych obliczeniowych,
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27) wynagrodzenia uzupe∏niajàce, przys∏ugujàce pracownikom powo∏anym do pracy przy zwalczaniu epidemii, w tym wynagrodzenia
pracowników medycznych za wykonywanie dodatkowo poza godzinami pracy wizyt domowych,
28) wynagrodzenia za prac´ w przed∏u˝onym czasie pracy i dy˝ury
niezb´dne ze wzgl´du na ciàg∏oÊç procesu badawczego w instytutach,
29) dodatki za czas pe∏nionego pogotowia technicznego (domowego), za dy˝ury domowe, wynagrodzenia za dy˝ury zak∏adowe oraz za
gotowoÊç do pracy, wynagrodzenia za czas pe∏nienia dy˝uru przy
przed∏u˝onym czasie pracy w okresie eksploatacyjnym na statkach
w ˝egludze Êródlàdowej przy systemie pracy jednozmianowej, dodatek
za zg∏oszenie si´ na wezwanie w ∏àcznoÊci, dodatek za dy˝ury nocne
dla cenzorów G∏ównego Urz´du Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk,
30) jednorazowe wynagrodzenia (wyrównania) wyp∏acane w zwiàzku ze zg∏oszeniem i przyj´ciem projektu wynalazczego, okreÊlone w § 23
ust. 4 rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1972 r. w sprawie projektów wynalazczych (Dz.U. nr 54, poz. 351),
31) dodatkowe wynagrodzenie dla oblatywaczy samolotów i za
sprawdzanie spadochronów,
32) wynagrodzenia wyp∏acane w z∏otych pracownikom zatrudnionym za granicà.
2. Wynagrodzenia za dodatkowe czynnoÊci wykonywane w ramach
stosunku pracy, a nie obj´te podstawowymi zasadami wynagradzania, jak:
1) wynagrodzenia za prace dodatkowe nie wchodzàce w zakres
obowiàzków marynarzy oraz rybaków morskich w ˝egludze mi´dzynarodowej,
2) wynagrodzenia za dozór (strze˝enie) statku i ∏adunku w ˝egludze Êródlàdowej,
3) wynagrodzenia za próby statków na morzu,
4) zrycza∏towane wynagrodzenia za czas zu˝yty na za∏atwienie formalnoÊci paszportowych, dewizowych i ró˝nych rozliczeƒ zwiàzanych
z podró˝à, wyp∏acane kierowcom w przedsi´biorstwie Mi´dzynarodowych Przewozów Samochodowych oraz w przedsi´biorstwach ˝eglugi morskiej,
5) zrycza∏towane dodatki pieni´˝ne w przemyÊle drzewnym za dodatkowe czynnoÊci wykonywane poza normalnymi godzinami pracy,
rycza∏t dzienny dla robotników w Lasach Paƒstwowych za u˝ywanie
w∏asnego Êrodka lokomocji przy dostarczaniu sprz´tu mechanicznego
na zràb,
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16) dodatek dla dró˝ników leÊnych za konserwacj´ i przechowywanie narz´dzi oraz za u˝ywanie w∏asnych rowerów do objazdu s∏u˝bowego powierzonego odcinka robót; rycza∏t miesi´czny dla nadleÊniczych, adiunktów, leÊniczych i gajowych za utrzymanie w∏asnych Êrodków lokomocji,
17) rycza∏t miesi´czny dla wozaków za obrzàdzanie i piel´gnacj´
koni w dni robocze i Êwiàteczne oraz za konserwacj´ sprz´tu i uprz´˝y; dodatek za obs∏ug´ koni i opiek´ nad inwentarzem ˝ywym w nocy,
18) dodatek za us∏ugi hotelarskie Êwiadczone na rzecz goÊci zagranicznych,
19) wynagrodzenia za dodatkowe czynnoÊci pracowników szkó∏
nie b´dàcych nauczycielami, nauczycielami akademickimi i wychowawcami – nie wchodzàce w zakres ich zwyk∏ych obowiàzków,
10) wynagrodzenia dla promotorów prac doktorskich,
11) dodatek dla lekarzy za prac´ dodatkowà w stacjach pogotowia
ratunkowego i oddzia∏ach pomocy doraênej oraz dla pracowników
medycznych zatrudnionych w lotnictwie sanitarnym i sprawujàcych
opiek´ nad chorymi w samolotach sanitarnych,
12) wynagrodzenia rycza∏towe za wykonywanie dodatkowych zadaƒ nie wchodzàcych w zakres obowiàzków wynikajàcych z umowy
o prac´, wyp∏acane pracownikom medycznym przez macierzysty zak∏ad pracy, w tym za pe∏nienie dy˝urów na wezwanie – przy telefonie,
13) dodatkowe wynagrodzenie lekarzy-rzeczoznawców za konsultacje w zakresie orzecznictwa,
14) dodatek dla przewodniczàcych komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia; wynagrodzenia lekarzy za przeprowadzanie
badaƒ w domu chorego na potrzeby komisji lekarskich; wynagrodzenia lekarzy – inspektorów orzecznictwa lekarskiego za wydanie opinii
o orzeczeniu komisji lekarskich oraz za wydanie opinii w sprawach toczàcych si´ przed organami odwo∏awczymi,
15) dodatek dla pracowników Paƒstwowego Zak∏adu Ubezpieczeƒ
za likwidacj´ szkód masowych w terenie,
16) dodatek dla personelu latajàcego za obloty samolotów po remontach lub przeglàdach i naprawach awaryjnych,
17) dodatek dla inspektorów ˝eglugi Êródlàdowej za prowadzenie,
konserwacj´ i dozorowanie statków,
18) dodatek za protoko∏owanie na posiedzeniach sàdowych,
19) dodatek za obs∏ug´ radiow´z∏a lub radiotelefonu,
20) wynagrodzenia za czynnoÊci przy skupie jaj oraz skupie i kontraktacji innych artyku∏ów wykonywane przez pracowników sklepowych,
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21) zrycza∏towane wynagrodzenia za palenie w piecach zwyk∏ych,
kot∏owniach szklarni itp.,
22) dodatki za prowadzenie s∏u˝bowych samochodów osobowych
przez pracowników nie zatrudnionych na stanowisku kierowcy,
23) wynagrodzenia za instrukta˝ i szkolenie wewnàtrzzak∏adowe,
za kierowanie pracà praktykantów itp.,
24) rycza∏ty za opiek´ nad klubami racjonalizatorskimi i za prowadzenie ksi´gowoÊci kas zapomogowo-po˝yczkowych,
25) rycza∏ty dla spo∏ecznych inspektorów pracy,
26) wynagrodzenia kierowców autobusów u˝ywanych do przewozu wycieczek,
27) wynagrodzenia za czas çwiczeƒ (prób) i wyst´pów orkiestr zak∏adowych,
28) ekwiwalent za pranie i reperacj´ odzie˝y roboczej, wykonywane we w∏asnym zakresie przez pracowników,
29) dodatek za dy˝ur i za udzia∏ w wyprawach ratunkowych GOPR,
3. Wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jak:
1) za czas urlopu wypoczynkowego, restytucyjnego, dodatkowego
lub okolicznoÊciowego oraz ekwiwalent za nie wykorzystany urlop,
2) za czas oddelegowania pracowników na kursy szkoleniowe i dokszta∏cajàce,
3) za czas nieobecnoÊci w pracy zwiàzanej z wykonywaniem obowiàzków spo∏ecznych i paƒstwowych,
4) za przerwy w pracy dla matek karmiàcych oraz pracownic korzystajàcych z dwóch dni zwolnienia od pracy w ciàgu roku w zwiàzku z wychowywaniem dzieci w wieku do lat 14,
5) za czas przestojów i braki produkcyjne powsta∏e bez winy pracownika,
6) za ustawowe dni Êwiàteczne nie b´dàce niedzielami, mimo nieÊwiadczenia pracy – w przemyÊle poligraficznym,
7) wynagrodzenie za tzw. przerwany czas pracy w transporcie.
4. Dodatkowe Êwiadczenia pieni´˝ne bàdê wartoÊç Êwiadczeƒ
w naturze przyznawane na podstawie przepisów szczególnych, jak:
1) dodatki (rycza∏ty) za roz∏àk´, strawne oraz dewizowe wyp∏acane w ˝egludze i rybo∏ówstwie morskim, odpowiednio przeliczone,
2) dodatki godzinowe wyp∏acane na kolei pracownikom dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich,
3) zwrot kosztów przejazdów do miejsca zamieszkania w celu odwiedzenia rodzin, wyp∏acany pracownikom czasowo przeniesionym
oraz zwerbowanym do pracy,
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14) ekwiwalent za przejazdy kolejà wyp∏acany na podstawie karty
górnika,
15) rycza∏ty za noclegi i za koszt wynaj´cia kwater prywatnych
(op∏acane przez zak∏ad pracy) dla pracowników czasowo przeniesionych,
16) dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli oraz dla pracowników
urz´dów gmin, urz´dów miast (miast i gmin); zrycza∏towany ekwiwalent z tytu∏u najmu mieszkania u osoby prywatnej przys∏ugujàcy pracownikom medycznym, ekwiwalent pieni´˝ny dla nauczycieli z tytu∏u
zrzeczenia si´ prawa do bezp∏atnego mieszkania,
17) zasi∏ek na zagospodarowanie dla nauczycieli; jednorazowy zasi∏ek na zagospodarowanie przys∏ugujàcy niektórym pracownikom
s∏u˝by zdrowia po raz pierwszy przyst´pujàcym do pracy,
18) rycza∏t przesiedleniowy przy przeniesieniach s∏u˝bowych; zasi∏ek osiedleniowy dla nauczycieli,
19) wartoÊç deputatów lub innych Êwiadczeƒ wydawanych pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej)
oraz ekwiwalenty za te deputaty bàdê inne Êwiadczenia, w tym ekwiwalenty za mieszkania s∏u˝bowe,
10) wartoÊç posi∏ków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniajàcych, a tak˝e innych Êrodków wydawanych do spo˝ycia pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej); dodatek kaloryczny dla personelu latajàcego i pok∏adowego w lotnictwie
cywilnym,
11) wartoÊç umundurowania wydawanego pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej) oraz ekwiwalenty za umundurowanie i za przed∏u˝enie u˝ywalnoÊci umundurowania,
12) ekwiwalenty za przed∏u˝enie u˝ywalnoÊci odzie˝y roboczej lub
obuwia ochronnego oraz za u˝ywanie odzie˝y w∏asnej zamiast roboczej przez pracowników, uczniów i studentów,
13) zapomogi wyp∏acane pracownikom w∏asnym z funduszu pozostajàcego w dyspozycji ministrów (kierowników urz´dów centralnych)
oraz wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego),
14) wynagrodzenia z tytu∏u sprawowania nadzoru specjalistycznego w s∏u˝bie zdrowia.
5. Âwiadczenia pieni´˝ne z ubezpieczenia spo∏ecznego oraz Êwiadczenia z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pokrywane przez zak∏ady pracy, jak:
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1) zasi∏ki chorobowe, wyp∏acane w okresie trwania stosunku pracy,
2) Êwiadczenia wyrównawcze przys∏ugujàce od zak∏adów pracy
pracownikom, którzy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznali sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu.
6. Wynagrodzenia i odszkodowania przys∏ugujàce pracownikom
w razie rozwiàzania umowy o prac´ (z naruszeniem lub bez naruszenia obowiàzujàcych przepisów).
7. Odprawy przy przejÊciu na emerytur´, przyznawane na podstawie przepisów szczególnych, odprawa (wynagrodzenie) za 10-letni
sta˝ pracy w ˝egludze mi´dzynarodowej w razie utraty zdrowia.
8. Inne Êwiadczenia pieni´˝ne wyp∏acane przez zak∏ady pracy na
podstawie Kodeksu pracy lub uk∏adów zbiorowych pracy.
9. Wynagrodzenia pieni´˝ne z funduszu premiowego w paƒstwowych przedsi´biorstwach gospodarki rolnej.
II. Wynagrodzenia wyp∏acane pracownikom w∏asnym na podstawie uchwa∏y nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r.
w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac.
III. Wynagrodzenia wyp∏acane z funduszu p∏ac uczniów oraz stypendia pracownicze i fundowane:
1) wynagrodzenia m∏odocianych pracowników z tytu∏u umowy
o prac´ zawartej w celu przygotowania zawodowego,
2) ekwiwalenty pieni´˝ne wyp∏acane uczniom zasadniczych i Êrednich szkó∏ zawodowych dla niepracujàcych za praktyki zawodowe
(wakacyjne) oraz za zaj´cia praktyczne lub specjalizujàce odbywane
w zak∏adach pracy, a tak˝e przyznawane im nagrody pieni´˝ne i wartoÊç nagród rzeczowych,
3) stypendia pracownicze i fundowane.
IV. Wynagrodzenia studentów szkó∏ wy˝szych z tytu∏u odbywania
praktyk robotniczych.
V. Wynagrodzenia za prac´ nak∏adczà.
VI. Wynagrodzenia cz∏onków zorganizowanych grup roboczych:
1) cz∏onków ochotniczych hufców pracy,
2) skazanych.
VII. WartoÊç robocizny z tytu∏u zadaƒ szkoleniowo-produkcyjnych
wykonywanych przez jednostki wojskowe.
IX. Âwiadczenia pieni´˝ne wyp∏acane chorym za czynnoÊci wykonywane w ramach terapii zaj´ciowej w zak∏adach dla nerwowo i psychicznie chorych.
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Uchwa∏a nr 158 RM z dnia 7 grudnia 1976 r. (Za∏àcznik nr 2)
Za∏àcznik nr 2

Wykaz wynagrodzeƒ i innych wyp∏at zaliczonych
do bezosobowego funduszu p∏ac
11. Wynagrodzenia za us∏ugi za∏adunkowe i wy∏adunkowe oraz za
transport, sk∏adowanie i kopcowanie ziemiop∏odów.
12. Wynagrodzenia za drobne roboty i us∏ugi oraz drobne remonty
pomieszczeƒ i napraw´ sprz´tu.
13. Wynagrodzenia za prace zwiàzane z opracowaniem, ocenà lub
realizacjà projektów racjonalizatorskich oraz za popularyzacj´ wynalazczoÊci i post´pu technicznego.
14. Wynagrodzenia za udzia∏ w posiedzeniach komisji oraz dla
cz∏onków jury w konkursach.
15. Wynagrodzenia za ekspertyzy, konsultacje, porady, t∏umaczenia, nie przeznaczone do publikacji w formie wydawnictwa.
16. Wynagrodzenia za wyk∏ady w zakresie szkolenia wewnàtrzzak∏adowego, prowadzone przez wyk∏adowców nie b´dàcych pracownikami przedsi´biorstwa, za wyk∏ady na kursach zawodowych
organizowanych przez jednostki bud˝etowe oraz wynagrodzenia
wyk∏adowców nie b´dàcych sta∏ymi pracownikami w oÊrodkach
kursowych.
17. Wynagrodzenia za prace twórcze i autorskie, za prelekcje,
odczyty itp. z wyjàtkiem wynagrodzeƒ wyp∏acanych z funduszu honorariów.
18. Wynagrodzenia za prace projektowe.
19. Wynagrodzenia za skup, zbiórk´ i odsprzeda˝ opakowaƒ i surowców wtórnych.
10. Wynagrodzenia za likwidacj´ do∏ów urobkowych przy pracach
geologiczno-poszukiwawczych.
11. Wynagrodzenia za udzia∏ w orkiestrze zak∏adowej.
12. Wynagrodzenia dla cz∏onków komitetów cz∏onkowskich spó∏dzielni za udzia∏ w kontrolach, lustracjach, posiedzeniach komisji oraz
za pe∏nienie dy˝urów.
13. Wynagrodzenia wyp∏acane pracownikom obcym na podstawie uchwa∏y nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r.
w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac.
14. Wyp∏aty z funduszu autorskiego.
15. Zapomogi wyp∏acane pracownikom obcym.

Uchwa∏y: nr 48 RM z dnia 14 kwietnia 1978 r. i nr 87 RM z dnia 30 czerwca 1978 r. 187
Uchwa∏a nr 48 Rady Ministrów
z dnia 14 kwietnia 1978 r.
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wynagrodzeƒ
wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac
(M.P. z 1978 r. nr 15, poz. 50)
Rada Ministrów po porozumieniu z Centralnà Radà Zwiàzków Zawodowych uchwala, co nast´puje:
§ 1. W uchwale nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r.
w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac
(Monitor Polski nr 43, poz. 211) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 5 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przepis ust. 4 nie ma zastosowania do nagród wyp∏acanych z tytu∏u konkursów w zakresie planowania przestrzennego, architektury
i budownictwa: wysokoÊç nagród indywidualnych nie mo˝e jednak
przekraczaç 80% wysokoÊci nagród paƒstwowych.”,
2) w za∏àczniku nr 2 do uchwa∏y dodaje si´ pkt. 34 w brzmieniu:
„34. Nagrody w konkursach urbanistycznych, architektonicznych
i budowlanych.”
§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Uchwa∏a nr 87 Rady Ministrów
z dnia 30 czerwca 1978 r.
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wynagrodzeƒ
wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac
(M.P. z 1978 r. nr 24, poz. 81)
Rada Ministrów po porozumieniu z Centralnà Radà Zwiàzków Zawodowych uchwala, co nast´puje:
§ 1. W za∏àczniku nr 1 do uchwa∏y nr 157 Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac (Monitor Polski z 1976 r. nr 43, poz. 211
i z 1978 r. nr 15, poz. 50) pozycja nr 42 otrzymuje brzmienie:
„42. Premie za pozyskanie drewna rezonansowego i fryzów bukowych na potrzeby przemys∏u muzycznego”.
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Uchwa∏a nr 87 RM z dnia 16 czerwca 1979 r.

§ 2. Ârodki na wyp∏at´ premii, o których mowa w § 1, przekazywane sà przedsi´biorstwom lasów paƒstwowych oraz przedsi´biorstwom
przemys∏u tartacznego i wyrobów drzewnych ze Êrodków Zjednoczenia Przemys∏u Muzycznego.
§ 3. Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem LeÊnictwa i Przemys∏u Drzewnego okreÊli szczegó∏owe warunki wyp∏acania
premii.
§ 4. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Uchwa∏a nr 87 Rady Ministrów
z dnia 16 czerwca 1979 r.
zmieniajàca niektóre przepisy w sprawie wynagrodzeƒ
wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac
(M.P. z 1979 r. nr 15, poz. 86)
Rada Ministrów po porozumieniu z Centralnà Radà Zwiàzków Zawodowych uchwala, co nast´puje:
§ 1. W uchwale nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r.
w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem
p∏ac (Monitor Polski z 1976 r. nr 43, poz. 211; z 1978 r. nr 15, poz. 50
i nr 24, poz. 81) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po § 5 dodaje si´ § 5a w brzmieniu:
„§ 5a. 1. Wyp∏ata nagród i premii, obj´tych za∏àcznikami nr 1 i 2 do
uchwa∏y, pracownikom zajmujàcym kierownicze i inne samodzielne stanowiska pracy mo˝e byç dokonana, z zastrze˝eniem ust. 2, je˝eli w okresie, za który przys∏ugujà te nagrody lub premie, zosta∏y spe∏nione warunki uprawniajàce do wyp∏acenia pracownikowi w macierzystym zak∏adzie pracy premii za wyniki w zakresie dzia∏alnoÊci podstawowej.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nagród i premii, nie zwiàzanych ze
stosunkiem pracy, oraz nagród i premii, wymienionych w poz. 29 i 35
za∏àcznika nr 1 i w poz. 9, 10, 11, 12, 19, 23, 27 i 34 za∏àcznika nr 2
do uchwa∏y.”;
2) w za∏àczniku nr 1 do uchwa∏y:
a) pozycja 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Nagrody za eksport budownictwa”,
b) skreÊla si´ pozycje 5 i 31;
3) w za∏àczniku nr 2 do uchwa∏y skreÊla si´ pozycje 13, 24 i 32.

Uchwa∏a nr 107 RM z dnia 18 lipca 1979 r.
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§ 2. Nagrody za eksport wewn´trzny budownictwa oraz nagrody za osiàgni´cie projektowanej zdolnoÊci produkcyjnej wyp∏aca si´, je˝eli poczàtek
realizacji kontraktów lub poczàtek okresu osiàgania projektowanej zdolnoÊci produkcyjnej obiektów przypad∏ przed dniem wejÊcia w ˝ycie uchwa∏y.
§ 3. Tracà moc:
1) uchwa∏a nr 136 Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1967 r.
w sprawie bodêców ekonomicznych do rozwoju produkcji wyrobów
oznaczonych znakiem jakoÊci (Monitor Polski z 1967 r. nr 37, poz. 177
i z 1970 r. nr 40, poz. 293),
2) § 9 uchwa∏y nr 132 Rady Ministrów z dnia 19 maja 1972 r.
w sprawie osiàgania projektowanych zdolnoÊci produkcyjnych w zak∏adach i obiektach przemys∏owych oddanych do eksploatacji (Monitor Polski z 1972 r. nr 32, poz. 174 i z 1975 r. nr 3, poz.15),
3) w § 7 ust. 2 uchwa∏y nr 125 Rady Ministrów z dnia 31 maja 1973 r.
w sprawie dalszego rozwoju eksportu budownictwa.
§ 4. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Uchwa∏a nr 107 Rady Ministrów
z dnia 18 lipca 1979 r.
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wynagrodzeƒ
wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac
(M.P. z 1979 r. nr 17, poz.104)
Rada Ministrów po porozumieniu z Centralnà Radà Zwiàzków Zawodowych uchwala, co nast´puje:
§ 1. W za∏àczniku nr 1 do uchwa∏y nr 157 Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac (Monitor Polski z 1976 r. nr 43, poz. 211;
z 1978 r. nr 15, poz. 50 i nr 24, poz. 81 oraz z 1979 r. nr 15, poz. 86)
dodaje si´ pozycj´ 45 w brzmieniu:
„45. Nagrody dla pracowników muzeów paƒstwowych za zwi´kszenie dochodów muzeów paƒstwowych dzia∏ajàcych w formie zak∏adów bud˝etowych.”
§ 2. Na wyp∏at´ nagród, o których mowa w § 1, przeznacza si´
cz´Êç przyrostu dochodów w∏asnych uzyskanych ponad ustalony poziom tych dochodów przez muzea paƒstwowe dzia∏ajàce w formie zak∏adów bud˝etowych.
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Uchwa∏a nr 144 RM z dnia 16 grudnia 1980 r.

§ 3. Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrami Finansów oraz Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych okreÊli szczegó∏owe zasady
przyznawania nagród dla pracowników muzeów paƒstwowych za
zwi´kszenie dochodów muzeów paƒstwowych dzia∏ajàcych w formie
zak∏adów bud˝etowych.
§ 4. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1980 r.

Uchwa∏a nr 144 Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 1980 r.
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wynagrodzeƒ
wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac
oraz uchwa∏´ w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac
(M.P. z 1980 r. nr 31, poz.173)
Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:
§ 1. W uchwale nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r.
w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem
p∏ac (Monitor Polski z 1976 r. nr 43, poz. 211; z 1978 r. nr 15, poz. 50
i nr 24, poz. 81 oraz z 1979 r. nr 15, poz. 86 i nr 17, poz. 104) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 4 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Przepisy ust. 1 nie dotyczà wyp∏at wynagrodzeƒ wymienionych
w pozycjach 35-40 za∏àcznika nr 2.”,
2) § 7 skreÊla si´,
3) w za∏àczniku nr 1 skreÊla si´ pozycj´ 25,
4) w za∏àczniku nr 2 dodaje si´ pozycje 35-40 w brzmieniu:
„35. Ekwiwalent za pranie i reperacj´ odzie˝y roboczej, wykonywane we w∏asnym zakresie przez pracowników.
36. WartoÊç posi∏ków profilaktycznych i regeneracyjno-wzmacniajàcych, a tak˝e innych Êrodków wydawanych do spo˝ycia pracownikom bezp∏atnie lub cz´Êciowo odp∏atnie (w cz´Êci nie op∏aconej), dodatek kaloryczny dla personelu latajàcego i pok∏adowego w lotnictwie
cywilnym.
37. Ekwiwalent za przed∏u˝enie u˝ywalnoÊci odzie˝y roboczej lub
obuwia ochronnego oraz za u˝ywanie odzie˝y w∏asnej zamiast roboczej przez pracowników, uczniów i studentów.
38. Odprawy poÊmiertne dla rodzin zmar∏ych pracowników.

Uchwa∏a nr 144 RM z dnia 16 grudnia 1980 r.
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39. Premie z tytu∏u ujawniania niew∏aÊciwej jakoÊci towarów.
40. Premie za szczególnà dba∏oÊç o towary, a tak˝e wynagrodzenia
za metkowanie.”,
5) za∏àcznik nr 3 skreÊla si´.
§ 2. W uchwale nr 158 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r.
w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac (Monitor Polski nr 43, poz. 212)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 ust. 1 skreÊla si´ wyrazy: „nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju i”,
2) w § 3 pkt. 3 skreÊla si´ wyrazy: „§ 9 ust. 4”,
3) w § 3 dodaje si´ pkt. 5 w brzmieniu:
„5) nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju oraz
z tytu∏u wyrównania wydatków ponoszonych przez pracownika
w zwiàzku z wykonywaniem pracy poza sta∏ym miejscem pracy lub
poza sta∏ym miejscem zamieszkania.”,
4) w § 4 skreÊla si´ pkt. 5,
5) skreÊla si´ § 9,
6) w za∏àczniku nr 1 w cz´Êci I ust. 2 skreÊla si´ pkt. 28,
7) w za∏àczniku nr 1 w cz´Êci I ust. 4 skreÊla si´ pkt. 1, 3, 5, 10 i 12,
a w pkt. 8 skreÊla si´ wyrazy: „rycza∏t przesiedleniowy przy przeniesieniach s∏u˝bowych”,
8) w za∏àczniku nr 1 w cz´Êci I ust. 8 dodaje si´ na koƒcu wyrazy:
„z wyjàtkiem odpraw poÊmiertnych dla rodzin zmar∏ych pracowników.”
§ 3. Minister Finansów dostosuje zasady ewidencji wyp∏at do przepisów uchwa∏y.
§ 4. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego w porozumieniu
z Przewodniczàcym Komisji Planowania przy Radzie Ministrów dostosuje sprawozdawczoÊç z zatrudnienia i p∏ac do przepisów uchwa∏y.
§ 5. Minister Pracy, P∏ac i Spraw Socjalnych og∏osi w drodze obwieszczenia jednolity tekst uchwa∏y nr 157 Rady Ministrów z dnia
7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac (Monitor Polski z 1976 r. nr 43, poz. 211,
1978 r. nr 15, poz. 50 i nr 24, poz. 81 oraz z 1979 r. nr 15, poz. 86
i nr 17, poz. 104) oraz jednolity tekst uchwa∏y nr 158 Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac (Monitor Polski nr 43, poz. 212), z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych
z niniejszej uchwa∏y oraz z przepisów og∏oszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu, z zastosowaniem ciàg∏ej numeracji paragrafów,
ust´pów i punktów.
§ 6. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1981 r.
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Uchwa∏a nr 94 RM z dnia 12 maja 1981 r.
Uchwa∏a nr 94 Rady Ministrów
z dnia 12 maja 1981 r.
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie wynagrodzeƒ
wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac
(M.P. z 1981 r. nr 13, poz. 99)

Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:
§ 1. W uchwale nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r.
w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem
p∏ac (Monitor Polski z 1976 r. nr 43, poz. 211; z 1978 r. nr 15, poz. 50
i nr 24, poz. 81; z 1979 r. nr 15, poz. 86 i nr 17, poz. 104 oraz z 1980 r.
nr 31, poz. 173) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w za∏àczniku nr 1 do uchwa∏y skreÊla si´ nast´pujàce pozycje:
10, 13, 14, 39, 41, 43 i 44,
2) w za∏àczniku nr 2 do uchwa∏y dodaje si´ pozycje 41-47
w brzmieniu:
„41. Nagrody za udzia∏ w organizowaniu polowaƒ dewizowych.
42. Nagrody za pozyskanie zwierzàt ∏ownych.
43. Premie za wyselekcjonowanie ze skupu cielàt rzeênych do dalszego chowu.
44. Nagrody za zbiórk´ i dostawy z∏omu metali.
45. Nagrody za zbieranie, sortowanie, przechowywanie i przekazywanie odpadów z∏omu szk∏a organicznego.
46. Premie za wysortowanie z∏omu metali nie˝elaznych ze z∏omu
stalowego i ˝eliwnego.
47. Premie za zbieranie odpadków pokonsumpcyjnych.”
§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Uchwa∏a nr 33 Rady Ministrów
z dnia 25 marca 1983 r.
w sprawie klasyfikacji wynagrodzeƒ
w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
(M.P. z 1983 r. nr 15, poz. 85)
Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:
§ 1. 1. Wynagrodzenia obejmujà wyp∏aty pieni´˝ne oraz wartoÊç
Êwiadczeƒ w naturze bàdê ich ekwiwalenty wyp∏acane (wydawane)

Uchwa∏a nr 33 RM z dnia 25 marca 1983 r.
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bezpoÊrednio pracownikom lub innym osobom fizycznym przez
jednostk´ gospodarki uspo∏ecznionej, stanowiàce wydatki tej jednostki ponoszone na op∏acenie wykonywanej na jej rzecz pracy,
niezale˝nie od êróde∏ finansowania tych wyp∏at i Êwiadczeƒ oraz
bez wzgl´du na podstaw´ stosunku pracy bàdê innego stosunku
prawnego lub czynnoÊci prawnej, na których podstawie jest Êwiadczona praca.
2. Do wynagrodzeƒ nie zalicza si´:
1) Êwiadczeƒ finansowanych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,
2) wyp∏at nale˝noÊci za prace, od których jest pobierany podatek
dochodowy, obrotowy lub gruntowy,
3) op∏acania pracy cz∏onków spó∏dzielni produkcyjnych zrzeszonych w Centralnym Zwiàzku Rolniczych Spó∏dzielni Produkcyjnych
oraz ich domowników, stanowiàcego element dochodu podzielnego
spó∏dzielni,
4) wyp∏at z nadwy˝ki bilansowej stanowiàcych: oprocentowanie
udzia∏ów cz∏onkowskich w spó∏dzielniach oraz wyp∏aty dokonywane
cz∏onkom spó∏dzielni nie b´dàcym pracownikami,
5) wartoÊci Êwiadczeƒ rzeczowych, wynikajàcych z przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy (w tym posi∏ków profilaktycznych), oraz ekwiwalentów za te Êwiadczenia, a tak˝e ekwiwalentów za pranie i reperacj´ odzie˝y roboczej wykonywane we w∏asnym
zakresie przez pracowników, ekwiwalentów za przed∏u˝enie u˝ywalnoÊci odzie˝y roboczej, za u˝ywanie odzie˝y w∏asnej zamiast odzie˝y
roboczej, za nie wydane pracownikom przys∏ugujàce im Êrodki higieny osobistej,
6) ekwiwalentu pieni´˝nego za u˝yte przy wykonywaniu pracy narz´dzia, materia∏y lub sprz´t, stanowiàce w∏asnoÊç wykonawcy,
7) wyp∏at nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych na obszarze
kraju oraz z tytu∏u wyrównania wydatków ponoszonych przez pracownika w zwiàzku z wykonywaniem pracy poza sta∏ym miejscem
pracy lub poza sta∏ym miejscem zamieszkania, m.in. dodatków
i rycza∏tów za roz∏àk´, strawnego, dodatków dewizowych wyp∏acanych w rybo∏ówstwie morskim oraz marynarzom, dodatków godzinowych wyp∏acanych na kolei pracownikom dru˝yn lokomotywowych i konduktorskich, diet godzinowych pracowników poczt
ruchomych,
8) rycza∏tów i ekwiwalentów za u˝ywanie do celów s∏u˝bowych
prywatnych samochodów lub innych Êrodków lokomocji,
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19) wartoÊci wy˝ywienia wydawanego bezp∏atnie lub cz´Êciowo
odp∏atnie na kursach i szkoleniach,
10) wartoÊci posi∏ków regeneracyjno-wzmacniajàcych oraz innych
Êrodków wydawanych niektórym grupom pracowników do spo˝ycia
wy∏àcznie w czasie wykonywania pracy bez prawa do ekwiwalentu
z tego tytu∏u, m.in. w zak∏adach gastronomicznych, placówkach ˝ywienia przyzak∏adowego, placówkach opiekuƒczo-wychowawczych, zak∏adach dla nieletnich, s∏u˝bie zdrowia, domach wczasowych, marynarzom i rybakom, oraz dodatków kalorycznych wyp∏acanych na podstawie odr´bnych przepisów,
11) wyp∏at nale˝noÊci za przeniesienie na podstawie umowy sprzeda˝y majàtkowego prawa autorskiego,
12) op∏at licencyjnych lub innych nale˝noÊci za przeniesienie
prawa lub ustanowienie prawa korzystania z niepracowniczego wynalazku lub wzoru u˝ytkowego na rzecz jednostki gospodarki uspo∏ecznionej,
13) wyp∏at nale˝noÊci obliczanych od wielkoÊci efektów uzyskanych przez zastosowanie pracowniczego projektu wynalazczego i za
dokumentacj´ dostarczonà bezumownie przez twórc´ projektu, przydatnà do stosowania projektu, oraz nagród za wynalazczoÊç, a tak˝e
nagród za prace badawcze i wdro˝eniowe wyp∏acanych z funduszu
efektów wdro˝eniowych,
14) nagród o charakterze szczególnym, a zw∏aszcza nagród paƒstwowych, resortowych o charakterze nagród paƒstwowych, nagród
konkursowych, nagród za szczególne osiàgni´cia w zakresie prac badawczych oraz zastosowania ich wyników w praktyce, nagród dla wyró˝niajàcych si´ w pracy aktywistów spo∏ecznych, nagród za ratownictwo morskie, nagród dla krwiodawców, nagród za upowszechnianie
kultury,
15) rycza∏tów wyp∏acanych kuratorom spo∏ecznym,
16) odszkodowaƒ dla ∏awników ludowych w sàdach powszechnych, nie b´dàcych pracownikami,
17) wszelkiego rodzaju stypendiów, w tym stypendiów fundowanych, stypendiów pracowniczych oraz stypendiów dla sportowców,
18) odpraw szeÊciomiesi´cznych wyp∏acanych na podstawie przepisów w sprawie dodatkowych Êwiadczeƒ dla pracowników uspo∏ecznionych zak∏adów pracy zmieniajàcych prac´,
19) zasi∏ków na zagospodarowanie oraz zasi∏ków osiedleniowych,
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20) jednorazowych po˝yczek na zagospodarowanie (np. dla m∏odych ma∏˝eƒstw),
21) zapomóg wyp∏acanych pracownikom z funduszu zapomóg pozostajàcego w dyspozycji ministrów (kierowników urz´dów centralnych) i wojewodów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego) oraz
w dyspozycji S∏u˝by Wi´ziennej,
22) wyp∏at przeznaczonych na pomoc zdrowotnà dla nauczycieli
korzystajàcych z opieki zdrowotnej,
23) rycza∏tów oraz dodatków wyp∏acanych w z∏otych obywatelom
polskim zatrudnionym za granicà przez pracodawc´ zagranicznego
w ramach wspó∏pracy gospodarczej i naukowo-technicznej,
24) jednorazowych odszkodowaƒ z tytu∏u sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu albo Êmierci oraz odszkodowaƒ za przedmioty utracone lub uszkodzone wskutek wypadku przy pracy, przys∏ugujàcych od zak∏adu pracy,
25) odpraw poÊmiertnych po zmar∏ych pracownikach, wyp∏acanych
na podstawie Kodeksu pracy lub przepisów uk∏adów zbiorowych pracy,
26) Êwiadczeƒ finansowanych ze Êrodków przeznaczonych na cele
socjalne (z funduszu socjalnego, funduszu mieszkaniowego i z przewidzianej na ten cel cz´Êci czystej nadwy˝ki w spó∏dzielczoÊci),
27) rekompensat pieni´˝nych z tytu∏u wzrostu cen detalicznych,
wyp∏acanych na podstawie odr´bnych przepisów osobom korzystajàcym z urlopu wychowawczego.
§ 2. 1. Wynagrodzenia dzielà si´ na:
1) wynagrodzenia osobowe,
2) wynagrodzenia bezosobowe,
3) honoraria,
4) wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,
5) nagrody z zak∏adowego funduszu nagród,
6) wyp∏aty z zysku do podzia∏u i z nadwy˝ki bilansowej w spó∏dzielniach,
7) rekompensaty pieni´˝ne z tytu∏u wzrostu cen detalicznych.
§ 3. 1. Wynagrodzenia osobowe obejmujà wynagrodzenia i inne
Êwiadczenia z tytu∏u pracy, wyp∏acane lub wydawane w naturze (odpowiednio przeliczone):
1) pracownikom – nale˝ne z tytu∏u istniejàcego stosunku pracy,
2) uczniom:
a) m∏odocianym oraz pe∏noletnim, je˝eli koƒczà nauk´ zawodu na
warunkach okreÊlonych dla m∏odocianych, zatrudnionym na podsta-
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wie umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego – nale˝ne z tytu∏u tej umowy,
b) zasadniczych i Êrednich szkó∏ zawodowych dla niepracujàcych
za praktyki zawodowe (wakacyjne) oraz za zaj´cia praktyczne i specjalizujàce odbywane w zak∏adach pracy;
3) osobom wykonujàcym prac´ nak∏adczà – nale˝ne z tytu∏u umowy o prac´ nak∏adczà,
4) jednostkom wojskowym – jako wartoÊç robocizny z tytu∏u zadaƒ
szkoleniowo-produkcyjnych wykonywanych przez te jednostki,
5) w∏aÊciwym jednostkom organizacyjnym – jako kwoty stanowiàce wartoÊç robocizny z tytu∏u zorganizowanych grup roboczych,
6) chorym oraz pensjonariuszom domów pomocy spo∏ecznej za
czynnoÊci wykonywane w ramach terapii zaj´ciowej – zgodnie z obowiàzujàcymi w tym zakresie przepisami.
2. Wynagrodzenia osobowe obejmujà równie˝:
1) zasi∏ki chorobowe wyp∏acane w czasie trwania stosunku pracy,
pokrywane ze Êrodków zak∏adu pracy,
2) wynagrodzenia za dy˝ury zak∏adowe i za gotowoÊç do pracy
pracowników medycznych oraz wynagrodzenia rycza∏towe za wykonywanie dodatkowych zadaƒ nie wchodzàcych w zakres obowiàzków
wynikajàcych z umowy o prac´, wyp∏acane pracownikom medycznym
przez macierzyste zak∏ady pracy.
§ 4. Wynagrodzenia bezosobowe obejmujà:
1) z zastrze˝eniem przepisów § 5 – wynagrodzenia wyp∏acane na
podstawie umowy o dzie∏o lub umowy zlecenia,
2) wynagrodzenia wyp∏acane na podstawie odr´bnych przepisów
osobom, które wykonujà okreÊlone czynnoÊci na polecenie w∏aÊciwych
organów, np. bieg∏ym w post´powaniu dochodzeniowym, sàdowym
i administracyjnym,
3) wynagrodzenia wyp∏acane osobom fizycznym za udzia∏ w komisjach, jury w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych, niezale˝nie od sposobu ich powo∏ywania.
§ 5. 1. Honoraria obejmujà wynagrodzenia za prace twórcze,
autorskie i realizatorskie, nale˝àce do podstawowej (statutowej) dzia∏alnoÊci jednostek gospodarki uspo∏ecznionej wyp∏acajàcych te wynagrodzenia, je˝eli prace te sà wykonywane przez pracowników w∏asnych lub przez inne osoby fizyczne na podstawie umowy zlecenia lub
umowy o dzie∏o, a zwiàzane sà z:
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1) przygotowaniem, realizacjà i rozpowszechnianiem filmów,
2) przygotowaniem, realizacjà i organizacjà imprez artystycznych,
teatralnych, muzycznych, audycji radiowych i telewizyjnych oraz nagraƒ p∏ytowych,
3) przygotowaniem i edycjà ksià˝ek oraz innych wydawnictw nieperiodycznych, czasopism, wydawnictw prasowych i opracowaƒ graficznych, druków akcydensowych i opakowaƒ,
4) projektowaniem i wykonywaniem us∏ug artystycznych z zakresu
plastyki,
5) przygotowaniem Êrodków reklamy,
6) przygotowaniem materia∏ów instrukta˝owych i szkoleniowych,
7) korespondencjà redakcji z czytelnikami (publikowanà w prasie),
8) twórczoÊcià kompozytorskà.
2. Honoraria obejmujà tak˝e:
1) wynagrodzenia nieetatowego personelu redakcyjnego czasopism w przedsi´biorstwach wydawniczych,
2) wynagrodzenia i tantiemy wyp∏acane twórcom przez stowarzyszenia twórców,
3) nagrody za prace wykonywane na podstawie umów zlecenia
bàdê umów o dzie∏o (np. nagrody dla realizatorów filmów),
4) wynagrodzenia za opracowania naukowo-badawcze i rozwojowe wykonywane przez pracowników placówek naukowych i szkó∏
wy˝szych poza obowiàzujàcym ich czasem pracy lub poza obowiàzujàcym wymiarem zaj´ç – wy∏àcznie w zakresie prac twórczych.
§ 6. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne obejmujà wynagrodzenia osób fizycznych nale˝ne za wykonywane na podstawie umowy
agencyjnej zlecone czynnoÊci, op∏acane od dokonywanych transakcji
kupna lub sprzeda˝y oraz wykonywanych us∏ug wed∏ug okreÊlonej wysokoÊci stawki prowizyjnej.
§ 7. Nagrody z zak∏adowego funduszu nagród obejmujà nagrody
wyp∏acane z tego funduszu, tworzonego na podstawie odr´bnych przepisów w uspo∏ecznionych zak∏adach pracy, z wy∏àczeniem przedsi´biorstw paƒstwowych obj´tych przepisami ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o gospodarce finansowej przedsi´biorstw paƒstwowych
(Dz.U. nr 7, poz. 54 i nr 45, poz. 289).
§ 8. Wyp∏aty z zysku do podzia∏u obejmujà nagrody i premie wyp∏acone z funduszu za∏ogi tworzonego na podstawie odr´bnych przepisów z zysku do podzia∏u w przedsi´biorstwach paƒstwowych i innych jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej. Wyp∏aty z nadwy˝ki bi-
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lansowej w spó∏dzielniach obejmujà premie i nagrody dla cz∏onków
b´dàcych pracownikami i pracowników spó∏dzielni, a w spó∏dzielniach pracy – tak˝e wyp∏aty dla cz∏onków z tytu∏u wk∏adu pracy.
§ 9. Rekompensaty pieni´˝ne z tytu∏u wzrostu cen detalicznych
obejmujà dokonywane na podstawie odr´bnych przepisów tego rodzaju wyp∏aty dla:
1) pracowników,
2) uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o prac´ w celu
przygotowania zawodowego,
3) osób wykonujàcych prac´ na podstawie umowy o prac´ nak∏adczà, umowy zlecenia (umowy o dzie∏o) i umowy agencyjnej.
§ 10. Zaleca si´ centralnym zwiàzkom spó∏dzielczym wprowadzenie przepisów uchwa∏y w jednostkach spó∏dzielczych.
§ 11. Tracà moc:
1) uchwa∏a nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie wynagrodzeƒ wyp∏acanych poza planowanym funduszem p∏ac
(Monitor Polski z 1976 r. nr 43, poz. 211; z 1978 r. nr 15, poz. 50
i nr 24, poz. 81; z 1979 r. nr 15, poz. 86 i nr 17, poz. 104; z 1980 r.
nr 31, poz. 173 i z 1981 r. nr 13, poz. 99),
3) uchwa∏a nr 158 Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1976 r. w sprawie sk∏adników funduszu p∏ac (Monitor Polski z 1976 r. nr 43, poz. 212
i z 1980 r. nr 31, poz. 173).
§ 12. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1984 r.

Uchwa∏a nr 97 Rady Ministrów
z dnia 18 czerwca 1985 r.
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie klasyfikacji wynagrodzeƒ
w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
(M.P. z 1985 r. nr 16, poz. 126)
Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:
§ 1. W uchwale nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r.
w sprawie wynagrodzeƒ w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
(Monitor Polski nr 15, poz. 85) w § 1 w ust. 2 w pkt. 14 dodaje si´ na
koƒcu wyrazy: „nagród za osiàgni´cia w eksporcie przyznawanych
z funduszu nagród Ministra Handlu Zagranicznego”.
§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Uchwa∏y: nr 128 RM z dnia 23 sierpnia 1986 r. i nr 29 RM z dnia 13 marca 1987 r. 199
Uchwa∏a nr 128 Rady Ministrów
z dnia 23 sierpnia 1986 r.
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie klasyfikacji wynagrodzeƒ
w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
(Dz.U. z 1986 r. nr 27, poz. 184)
Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:
§ 1. W uchwale nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r.
w sprawie klasyfikacji wynagrodzeƒ w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej (Monitor Polski nr 15, poz. 85 i z 1985 r. nr 16, poz. 126) dotychczasowà treÊç § 2 oznacza si´ jako ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:
„2. Nagrody z funduszu nagród tworzonego na podstawie art. 208
§ 6 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. – Prawo spó∏dzielcze (Dz.U.
nr 30, poz. 210 i z 1983 r. nr 39, poz. 176) traktuje si´ na równi z wyp∏atami wymienionymi w ust. 1 pkt. 6.”
§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Uchwa∏a nr 29 Rady Ministrów
z dnia 13 marca 1987 r.
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie klasyfikacji wynagrodzeƒ
w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
(M.P. z 1987 r. nr 9, poz. 78)
Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:
§ 1. W uchwale nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r.
w sprawie klasyfikacji wynagrodzeƒ w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej (Monitor Polski nr 15, poz. 85; z 1985 r. nr 16, poz. 126
i z 1986 r. nr 27, poz. 184) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 dodaje si´ pkt. 28 w brzmieniu:
„28) ekwiwalentów pieni´˝nych wyp∏acanych uczniom szkó∏ zawodowych dla niepracujàcych z tytu∏u praktycznej nauki zawodu”,
2) w § 3 w ust. 1 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) m∏odocianym oraz pe∏noletnim, je˝eli koƒczà nauk´ zawodu na warunkach okreÊlonych dla m∏odocianych, zatrudnionych na podstawie umowy
o prac´ w celu przygotowania zawodowego – nale˝ne z tytu∏u tej umowy”.
§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

200

Uchwa∏a nr 187 RM z dnia 28 listopada 1990 r.
Uchwa∏a nr 187 Rady Ministrów
z dnia 28 listopada 1990 r.
zmieniajàca uchwa∏´ w sprawie klasyfikacji wynagrodzeƒ
w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej
(M.P. z 1990 r. nr 46, poz. 350)

Rada Ministrów uchwala, co nast´puje:
§ 1. W uchwale nr 33 Rady Ministrów z dnia 25 marca 1983 r.
w sprawie klasyfikacji wynagrodzeƒ w jednostkach gospodarki uspo∏ecznionej (Monitor Polski nr 15, poz. 85; z 1985 r. nr 16, poz. 126;
z 1986 r. nr 27, poz. 184 i z 1987 r. nr 9, poz. 78) w § 1 w ust. 2 dodaje si´ pkt. 29 w brzmieniu:
„29) premii i nagród za oszcz´dne zu˝ycie paliwa p∏ynnego i za
oszcz´dne wykorzystanie ogumienia.”
§ 2. Uchwa∏a wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Zarzàdzenie nr 21 Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
z dnia 18 maja 1984 r.
w sprawie Klasyfikacji Sk∏adników Wynagrodzeƒ
(znak: PP-1-10-28)
(Dz. Urz. GUS z 1984 r. nr 3, poz. 6)
Na podstawie art. 12 pkt. 1 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o statystyce paƒstwowej (Dz.U. nr 7, poz. 58) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Wprowadza si´ Klasyfikacj´ Sk∏adników Wynagrodzeƒ, zwanà
dalej „KSW”, stanowiàcà za∏àcznik do zarzàdzenia.
§ 2. KSW stanowi usystematyzowany wykaz sk∏adników wynagrodzeƒ w gospodarce uspo∏ecznionej oraz grupuje je wed∏ug jednolitych
dla wszystkich dzia∏ów i bran˝ kryteriów uwzgl´dniajàcych charakter
wyp∏at i Êwiadczeƒ zaliczanych do wynagrodzeƒ.
§ 3. 1. Grupowania wynagrodzeƒ wed∏ug KSW majà zastosowanie
w badaniach statystycznych.
2. Szczegó∏owe zasady wykorzystania KSW w poszczególnych badaniach statystycznych okreÊla si´ ka˝dorazowo oddzielnie.
§ 4. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Zarzàdzenie nr 21 Prezesa GUS z dnia 18 maja 1984 r. (Za∏àcznik)
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Za∏àcznik do zarzàdzenia nr 21
Prezesa GUS z dnia 18 maja 1984 r.
Klasyfikacja Sk∏adników Wynagrodzeƒ (KSW)
Symbol

Nazwa

1-3
11-28
11-15
11
111
112
113
114
115
116

WYNAGRODZENIA OSOBOWE
Wynagrodzenia pracowników nale˝ne z tytu∏u istniejàcego stosunku pracy
Wynagrodzenia podstawowe1) za prac´ wykonywanà w normalnym obowiàzujàcym pracownika czasie pracy
Wynagrodzenia zasadnicze2)
— Wynagrodzenia zasadnicze wed∏ug czasowej formy wynagradzania3)
— Wynagrodzenia zasadnicze wed∏ug akordowe formy wynagradzania4)
— Wynagrodzenia zasadnicze wed∏ug akordu zrycza∏towanego
— Wynagrodzenia zasadnicze wed∏ug prowizyjnej formy wynagradzania5)
— Wynagrodzenia zasadnicze w formie partu w rybo∏ówstwie
— Wynagrodzenia zasadnicze wed∏ug pozosta∏ych form wynagradzania

12

Zrycza∏towane wynagrodzenia kierowców samochodów osobowych6)

13

Dodatki sta∏e i przejÊciowe za szczególne w∏aÊciwoÊci pracy, szczególne
kwalifikacje lub warunki pracy
— Dodatki przyznawane ze wzgl´du na szkodliwe dla zdrowia, trudne,
ucià˝liwe i niebezpieczne warunki pracy, ponoszenie szczególnej odpowiedzialnoÊci z uwagi na rodzaj pracy
— Dodatki za pe∏nienie funkcji kierowniczych
— Dodatki za d∏ugoletni sta˝ pracy
— Dodatki za posiadanie stopni naukowych
— Dodatki za posiadanie specjalnych kwalifikacji
— Dodatki za usytuowanie zak∏adu pracy
— Dodatki za por´ pracy i system organizacyjny pracy
— Dodatki za prac´ w przed∏u˝onym normalnym czasie pracy7)
— Pozosta∏e dodatki sta∏e i przejÊciowe

131

132
133
134
135
136
137
138
139
15

Premie wyp∏acane periodyczne za osiàgni´cia w wykonywaniu podstawowych
zadaƒ pracownika lub zespo∏u oraz prowizje niesamodzielne

16
161

Wynagrodzenia za prac´ nadliczbowà
— Wynagrodzenia za prac´ przekraczajàcà dobowà i tygodniowà norm´
czasu pracy oraz za nadliczbowà prac´ w niedziele i ustawowe dni
Êwiàteczne wolne od pracy – wynikajàce z podstawowych zasad wynagradzania8)
— Wynagrodzenia za prac´ w dodatkowych dniach wolnych od pracy
wynikajàce z podstawowych zasad wynagradzania8)
— Zrycza∏towane wynagrodzenia za wykonywanie czynnoÊci wchodzàcych
w zakres obowiàzków obj´tych umowà o prac´ w czasie przekraczajàcym
obowiàzujàcà norm´ czasu pracy
— Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli
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17

171
172
173
174
175
176
177
18
181
182
183
184
185
19
191
192
193
21-22
211
212
213
214
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Zarzàdzenie nr 21 Prezesa GUS z dnia 18 maja 1984 r. (Za∏àcznik)
Nazwa
Wynagrodzenia p∏atne dodatkowo za prac´ wykonywane w ramach obowiàzujàcego pracownika wymiaru czasu pracy, ale przekraczajàce normalne
obowiàzki lub normatywy
— Wynagrodzenia za zaj´cia wychowawcze i dydaktyczne nauczycieli p∏atne dodatkowo
— Wynagrodzenia za wyst´py artystów ponad norm´, opracowania ponadnormowe re˝ysera, scenografia itp.
— Dodatkowe wynagrodzenia za wykonywanie obowiàzków zak∏adowego
spo∏ecznego inspektora pracy
— Dodatkowe wynagrodzenia za szkolenie wewnàtrzzak∏adowe oraz za prowadzenie nauki zawodu
— Dodatkowe wynagrodzenia dla zak∏adowego kierownika praktyk studentów i uczniów Êrednich szkó∏ zawodowych
— Dodatkowe wynagrodzenia za prowadzenie i obs∏ug´ pojazdu samochodowego przez pracownika nie zatrudnionego na stanowisku kierowcy
— Pozosta∏e dop∏aty za prace wykonywane w ramach obowiàzujàcego pracownika czasu pracy, ale nie nale˝àce do zakresu jego normalnych obowiàzków
Wynagrodzenia za czynnoÊci przewidziane do wykonywania poza obowiàzujàcym pracownika wymiarem czasu pracy
— Wynagrodzenia za dy˝ury zak∏adowe pe∏nione przez pracowników s∏u˝b
medycznych i weterynaryjnych
— Wynagrodzenia (dodatki) za pe∏nienie pogotowia technicznego (domowego) lub za gotowoÊç do pracy
— Wynagrodzenia uzupe∏niajàce wyp∏acane pracownikom powo∏anym do
zwalczania epidemii 9)
— Wynagrodzenia za wykonywanie czynnoÊci doradców technicznych w klubach techniki i racjonalizacji
— Pozosta∏e wynagrodzenia za czynnoÊci przewidziane do wykonania poza
obowiàzujàcym pracownika wymiarem czasu pracy
Dodatki (dop∏aty) wyrównawcze
— Wyrównanie zarobku do poziomu najni˝szego wynagrodzenia
— Dodatki wyrównawcze przy wykonywaniu przejÊciowo innej pracy zast´pczej
— Dodatki wyrównawcze wyp∏acane pracownikom podejmujàcym prac´
w nowym zak∏adzie wskutek likwidacji dotychczasowego stanowiska pracy
Zasi∏ki chorobowe10) i wynagrodzenia gwarantowane za czas niewykonania
pracy
— Zasi∏ki chorobowe10)
— Wynagrodzenia za czas przestoju11)
— Wynagrodzenia za czas bezskutecznego wypowiedzenia umowy o prac´
— Wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego, restytucyjnego, dodatkowego, okolicznoÊciowego, za dni wolne dla matek opiekujàcych si´
dzieçmi do lat 14-tu
— Wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego i zwolnieƒ z pracy zwiàzanych z podnoszeniem kwalifikacji
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Symbol
216

217
218

219
221
222
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Nazwa
— Wynagrodzenia za czas pe∏nienia niektórych funkcji spo∏ecznych, okolicznoÊciowych zwolnieƒ z pracy w zwiàzku z za∏atwianiem spraw osobistych, za czas przerw w pracy matek karmiàcych niemowl´ta
— Wynagrodzenia pracowników tymczasowo aresztowanych
— Wynagrodzenia za p∏atnà cz´Êç czasu nie przepracowanego w zwiàzku
z powo∏aniem pracownika do odbycia czynnej s∏u˝by wojskowej lub çwiczeƒ
wojskowych
— Wynagrodzenia za tak zwany przerywany czas pracy w transporcie samochodowym
— Wynagrodzenia za dni wolne od pracy udzielone z tytu∏u pracy na morzu
w niedziel´ i Êwi´ta w ˝egludze mi´dzynarodowej i w rybo∏ówstwie morskim
— Wynagrodzenia za ustawowe dni Êwiàteczne nie b´dàce niedzielami, wyp∏acone pomimo nieÊwiadczenia pracy

23
231
232
233
234
235

Âwiadczenia deputatowe12)
— Deputaty w´glowe lub innych Êrodków opa∏owych, deputaty energetyczne
— Deputaty Êrodków spo˝ywczych
— Âwiadczenia z tytu∏u nale˝nego umundurowania
— Âwiadczenia z tytu∏u nale˝nego mieszkania s∏u˝bowego13)
— Pozosta∏e Êwiadczenia deputatowe

24

Dodatkowe wynagrodzenia i Êwiadczenia wynikajàce ze szczególnych przywilejów kart pracowniczych
— Dodatkowe wyp∏aty za sta˝ pracy14)
— Ekwiwalenty pieni´˝ne z tytu∏u zwrotu kosztów przejazdów urlopowych
— Âwiadczenia na pomoce naukowe dla dzieci pracowników
— Pozosta∏e dodatkowe wynagrodzenia i Êwiadczenia wynikajàce ze szczegó∏owych przywilejów kart pracowniczych

241
242
243
244
25
251
252

Âwiadczenia odszkodowawcze
— Odszkodowania przys∏ugujàce w razie rozwiàzania umowy o prac´
— Âwiadczenia wyrównawcze wyp∏acane ze Êrodków zak∏adów pracy pracownikom, którzy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej
doznali sta∏ego lub d∏ugotrwa∏ego uszczerbku na zdrowiu

26

Wynagrodzenia (rycza∏ty) i Êwiadczenia wyp∏acane w z∏otych pracownikom
polskim zatrudnionym za granicà15)

27-28
271
272
273
274

Inne (sporadyczne) sk∏adniki wynagrodzeƒ16)
— Nagrody jubileuszowe, gratyfikacje
— Odprawy wyp∏acane przy przejÊciu na emerytur´
— Wyp∏aty z funduszu mistrza17)
— Jednorazowe wynagrodzenia (wyrównawcze) wyp∏acane w zwiàzku ze
zg∏oszeniem i przyj´ciem projektu wynalazczego powodujàcego zmian´
norm pracy
— Nieperiodyczne premie i nagrody za spe∏nienie okreÊlonego zadania bàdê
za okreÊlone osiàgni´cia18) lub za ca∏okszta∏t pracy pracowników19)
— Premie20) 21) i nagrody21) za oszcz´dnoÊç materia∏ów, paliw, energii itp.
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Symbol
277

278
279
281
282
283
31
32

33
34

35
4
41
42
43
44
5
51

52

53
54
55
56
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Nazwa
— Premie i nagrody za okreÊlone osiàgni´cia odcinkowe wyp∏acane ze Êrodków specjalnie w tym celu tworzonych w bud˝ecie paƒstwa, ministerstw
i innych jednostek22)
— Ekwiwalent za nie wykorzystany urlop
— Dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytu∏u zast´pstwa sàdowego i arbitra˝owego
— Dodatek objazdowy przys∏ugujàcy pracownikom instytucji artystycznych
— Dodatek dla pracowników Komitetu ds. Radia i Telewizji zatrudnionych
przy transmisjach i reporta˝ach
— Pozosta∏e sporadyczne sk∏adniki wynagrodzeƒ
Wynagrodzenia uczniów nale˝ne z tytu∏u umowy o prac´ w celu przygotowania zawodowego
Ekwiwalenty pieni´˝ne za praktyki zawodowe (wakacyjne) oraz za zaj´cia
praktyczne i specjalizujàce uczniów zasadniczych i Êrednich szkó∏ zawodowych dla niepracujàcych25)
Wynagrodzenia osób wykonujàcych prac´ nak∏adczà23)
WartoÊç robocizny wykonanej przez jednostki wojskowe i zorganizowane
grupy robocze24) oraz wynagrodzenia uczestników zorganizowanych grup
roboczych
Wyp∏aty za czynnoÊci wykonywane w ramach terapii zaj´ciowej przez chorych oraz przez pensjonariuszy domów pomocy spo∏ecznej
WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
Wynagrodzenia wyp∏acane na podstawie umów o dzie∏o lub zlecenia26)
Wynagrodzenia wyp∏acane osobom, wykonujàcym okreÊlone czynnoÊci na
polecenie w∏aÊciwych organów27)
Wynagrodzenia wyp∏acane osobom fizycznym za udzia∏ w komisjach jury
w konkursach, radach naukowych i naukowo-technicznych28)
Wynagrodzenia zak∏adowych zespo∏ów gospodarczych
HONORARIA
Wynagrodzenia wyp∏acane pracownikom w∏asnym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzie∏o majàce charakter wynagrodzenia pracowniczego
– za prac´ wynikajàcà z umowy o prac´29)
Wynagrodzenia wyp∏acone pracownikom w∏asnym i innym osobom fizycznym na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzie∏o za prace twórcze, autorskie, realizatorskie30) (bez zaliczanych do podgrupy 51)
Wynagrodzenia i tantiemy wyp∏acane twórcom przez stowarzyszenia twórców31)
Wynagrodzenia nieetatowego personelu redakcyjnego czasopism w przedsi´biorstwach wydawniczych
Nagrody za prace wykonywane na podstawie umów o zlecenia bàdê umów
dzie∏o
Wynagrodzenia za opracowania naukowo-badawcze i rozwojowe w zakresie
prac twórczych32)

6

WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE33)

7

NAGRODY Z ZAK¸ADOWEGO FUNDUSZU NAGRÓD
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Symbol
8
81
82
9
91
92
93
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Nazwa
WYP¸ATY Z ZYSKU DO PODZIA¸U I Z NADWY˚KI BILANSOWEJ
W SPÓ¸DZIELNIACH34)
Nagrody i premie wyp∏acone z funduszu za∏ogi tworzonego z zysku do podzia∏u35)
Wyp∏aty z nadwy˝ki bilansowej w spó∏dzielniach36)
REKOMPENSATY PIENI¢˚NE Z TYTU¸U WZROSTU CEN
DETALICZNYCH
Rekompensaty dla pracowników
Rekompensaty dla uczniów zatrudnionych na podstawie umowy o prac´
w celu przygotowania zawodowego37)
Rekompensaty dla osób wykonujàcych prac´ na podstawie umowy o prac´
nak∏adczà, umowy zlecenia (umowy o dzie∏o) i umowy agencyjnej

11)
Wynikajàce z podstawowych zasad wynagradzania stosownie do rodzaju, iloÊci
i warunków wykonywanej pracy.
12)
Ustalone na podstawie obowiàzujàcej stawki za jednostk´ pracy odpowiednio do
formy wynagradzania.
13)
Wed∏ug stawki godzinowej lub miesi´cznej.
14)
Wed∏ug stawki akordowej wraz z nadwy˝kà akordowà i dop∏atà z tytu∏u progresji akordowej.
15)
Wed∏ug stawki prowizyjnej – tylko przy prowizji samodzielnej.
16)
Sk∏adniki wynagrodzenia wyp∏acane poza rycza∏tem zalicza si´ do poszczególnych pozycji klasyfikacyjnych.
17)
Przy pilnowaniu.
18)
Wraz z dodatkami za prac´ w godzinach nadliczbowych i innymi dodatkami z tytu∏u pracy przewidzianymi w uk∏adach zbiorowych pracy lub innych przepisach o wynagradzaniu.
19)
¸àcznie z wynagrodzeniami za normalny czas pracy w okresie powo∏ania do pracy wy∏àcznie przy zwalczaniu epidemii.
10)
Wyp∏acane ze Êrodków zak∏adów pracy oraz wynagrodzenia za czas choroby nauczycieli.
11)
Za czas przerwy w wykonywaniu pracy wskutek przestoju, a nie za prac´ zast´pczà wykonywanà w czasie postoju.
12)
WartoÊç wydawanych Êwiadczeƒ deputowych (w przypadku, gdy sà wydawane
cz´Êciowo odp∏atnie — w cz´Êci nie op∏aconej przez pracownika) lub ekwiwalenty pieni´˝ne wyp∏acone w zamian za takie Êwiadczenia.
13)
Gdy wartoÊç tego Êwiadczenia jest ustalona w sposób wymierny, oraz zrycza∏towane ekwiwalenty z tytu∏u zrzeczenia si´ prawa do bezp∏atnego mieszkania, dodatki
mieszkaniowe zrycza∏towane, ekwiwalenty z tytu∏u najmu mieszkania u osoby prywatnej, Êwiadczenia w postaci remontu mieszkania.
14)
Podstawowe wynagrodzenia za sta˝ pracy stanowiàce jedyny lub podstawowy
element wynagrodzenia z tego tytu∏u klasyfikuje si´ w pozycji o symbolu 133.
15)
Zatrudnionym w polskich misjach dyplomatycznych, urz´dach konsularnych
i przedstawicielstwach, w organach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej, organizacjach powo∏anych z inicjatywy RWPG i innych organizacji mi´dzynarodowych, przy re-
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alizacji budów (us∏ug eksportowych) oraz skierowanych za granic´ w celach szkoleniowych i naukowo-badawczych.
16)
Które w przepisach o ich przyznawaniu nie zosta∏y zwiàzane z okresem pracy
(godzina, miesiàc, kwarta∏), lecz sà przyznawane albo na podstawie oceny ca∏okszta∏tu
pracy pracowników, albo po spe∏nieniu dodatkowych warunków stanowiàcych podstaw´ dokonania wyp∏aty.
17)
Wyp∏acane na podstawie uchwa∏y nr 258 Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1982 r.
w sprawie wzorcowego statusu mistrza w paƒstwowym zak∏adzie pracy (M.P. nr 32,
poz. 277).
18)
Wyp∏acone niezale˝nie od premii periodycznych na podstawowe zadania pracownicze, które zosta∏y przewidziane w przepisach o wynagrodzeniu (np.: jednorazowe
premie przys∏ugujàce pracownikom szkolàcym z tytu∏u pomyÊlnie zdanego egzaminu
przez szkolonego).
19)
M.in. Wyp∏aty z funduszu nagród w spó∏dzielniach mieszkaniowych i zak∏adach
gospodarczych zwiàzków spó∏dzielni mieszkaniowych.
20)
Stanowiàce udzia∏ ÊciÊle okreÊlonych grup pracowników w korzyÊciach zak∏adu
pracy w postaci uzyskanych w procesie pracy oszcz´dnoÊci lub w postaci dodatkowych
wp∏ywów.
21)
Wyp∏acane ze Êrodków na wynagrodzenia osobowe (w ci´˝ar kosztów).
22)
Z wy∏àczeniem wyp∏at z funduszu za∏ogi i z nadwy˝ki bilansowej w spó∏dzielniach, przekazywanych z innych jednostek, które to wyp∏aty klasyfikuje si´ odpowiednio
w pozycjach 81 i 82.
23)
Nale˝ne z tytu∏u umowy o prac´ nak∏adczà.
24)
Przekazywana w∏aÊciwym jednostkom.
25)
Uczestników OHP (z wyjàtkiem uczniów, których wynagrodzenia klasyfikuje si´
w pozycji 31), junaków obrony cywilnej, osób odbywajàcych zasadniczà s∏u˝b´ poborowych.
26)
Nie b´dàce wyodr´bnionymi honorariami.
27)
Np. bieg∏ym w post´powaniu dochodzeniowym, sàdowym, administracyjnym.
28)
Niezale˝nie od sposobu powo∏ywania.
29)
Dotyczy to w szczególnoÊci:
— honorariów stanowiàcych wynagrodzenia za materia∏ redakcyjny przekraczajàcy równowartoÊç obowiàzujàcego materia∏u dziennikarskiego okreÊlonego w indywidualnej umowie o prac´,
— honorariów stanowiàcych wynagrodzenia realizatorów programów radiowych
i telewizyjnych za prac´ wynikajàcà z ich sta∏ej funkcji, a wykonywanà ponad obowiàzujàcà norm´,
— honorariów stanowiàcych wynagrodzenia za dzie∏a lub us∏ugi wykonywane
w ramach zawartej z pracownikiem umowy o dzie∏o zlecenia na realizacj´ lub opracowanie filmów.
30)
Nale˝àce do podstawowej statutowej dzia∏alnoÊci jednostek gospodarki uspo∏ecznionej wyp∏acajàcych te wynagrodzenia za prace zwiàzane z:
— przygotowaniem, realizacjà i rozpowszechnianiem filmów,
— przygotowaniem, realizacjà i organizacjà imprez artystycznych, teatralnych, muzycznych, audycji radiowych i telewizyjnych, nagraƒ p∏ytowych,
— przygotowaniem i edycjà ksià˝ek oraz innych wydawnictw nieperiodycznych,
czasopism, wydawnictw prasowych i opracowaƒ graficznych, druków akcydensowych
i opakowaƒ, projektowaniem i wykonywaniem us∏ug artystycznych z zakresu plastyki,
przygotowaniem Êrodków reklamy,
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— przygotowaniem materia∏ów instrukta˝owych i szkoleniowych,
— korespondencjà redakcji z czytelnikami (publikowanà w prasie),
— twórczoÊcià kompozytorskà,
z wy∏àczeniem wynagrodzeƒ zaliczanych do podgrupy o symbolu 51.
31)
Nie dotyczy wynagrodzeƒ przekazywanych przez jednostki gospodarki uspo∏ecznionej stowarzyszeniom na konta poszczególnych twórców z tytu∏u prac wykonywanych
bezpoÊrednio przez nich na rzecz tych jednostek, wynagrodzenia powy˝sze klasyfikuje
si´ w pozycji o symbolu 52.
32)
Wykonywane przez pracowników placówek naukowych i szkó∏ wy˝szych poza
obowiàzujàcym ich czasem pracy lub poza obowiàzujàcym wymiarem zaj´ç.
33)
Obejmujà wynagrodzenia za wykonywane na podstawie umowy agencyjnej zlecone czynnoÊci, op∏acane od dokonywanych transakcji kupna lub sprzeda˝y oraz wykonywanych us∏ug wed∏ug okreÊlonej wysokoÊci stawki prowizyjnej.
34)
¸àcznie z wyp∏atami z funduszu za∏ogi i z nadwy˝ki bilansowej przekazanych
z innych jednostek.
35)
Oraz wyp∏aty z funduszu premiowego tworzonego z tych Êrodków w przedsi´biorstwach gospodarki rolnej; ∏àcznie z wyp∏atami z funduszu za∏ogi przekazanego z innych jednostek.
36)
Stanowiàce premie i nagrody dla cz∏onków b´dàcych pracownikami i pracowników spó∏dzielni, a w spó∏dzielniach pracy -tak˝e wyp∏aty dla cz∏onków z tytu∏u wk∏adu
pracy, ∏àcznie z wyp∏atami z nadwy˝ki bilansowej przekazanej z innych jednostek.
37)
Dotyczy wy∏àcznie uczniów, którzy w ostatnim roku nauki zawodu sà wynagradzani na podstawie stawki wynagrodzenia okreÊlonej dla I (najni˝szej) kategorii zaszeregowania robotników.

***
KSW jest klasyfikacjà 4-szczeblowà. Nazwy i oznaczenia poszczególnych szczebli sà
nast´pujàce:
— szczebel I – g∏ówne grupy sk∏adników wynagrodzeƒ, ich symbole sk∏adajà si´
z jednej cyfry (w przypadku pierwszej grupy g∏ównej wyst´puje agregat 1-3);
— szczebel II – grupy sk∏adników wynagrodzeƒ (wyst´pujàce tylko w g∏ównej grupie wynagrodzeƒ osobowych), sà agregatami podgrup oznaczonymi na zasadzie od-do,
sà to grupy 11-28 i 11-15;
— szczebel III – podgrupy sk∏adników wynagrodzeƒ, ich symbole sk∏adajà si´
z dwóch cyfr (w dwóch przypadkach, gdy w podgrupie jest wi´cej ni˝ 9 sk∏adników, sà
to dwie kolejne liczby sk∏adajàce si´ z dwóch cyfr, sà to podgrupy 21-22 i 27-28);
— szczebel IV – sk∏adniki wynagrodzeƒ, ich symbole sà 3-cyfrowe bez zastosowania zer.

