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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC 

' z dnia 19 sierpnia 1968 r. 

w sprawie obliczania, podstawy wymiaru emerytu-ry lub renty, zasiłków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macie. 
rzyństwa or,az składek na .ubezpieczenia społeczne. 

Na podstawie art. 17' ust.5 i art. 125 ustawy z dnia 
23 stycznia 1968 r. o .powszechnym zaopatrzeniu emerytal

,nym pracowników i ich,'rodzin (Dz. Uo Nr 3, poz, 6) zarzą-
dza się, co następuje: ' 

Rozdział L 

' Podstawa wymiaru emerytury lub renty. 

§ l. LPodst,awęw:ymiaru emerytury lub renty, zwaną 
dalej "podstawą wymiaru", stanowi przeciętny miesięczny 
zarobek w gotówce i w naturze - zależnie od wniosku za
interesowanego: -

1) albo z osta,tnich 12 miesięcy zatrudnienia, albo 
2) z kolejnych 24 miesięcy zatrudnienia dowolnie wybra~ 

,nych przez zainteresowane(;Jo z ostatnich 12 lat zatrud
nienia. 

, 2. Okres, z którego, z~robki zostały przyjęte do obUcze
nia podstawy wymiaru, może, być zmieniony na inny okres 
zatrudnierlia wymieniony w ust. . l na wniosek rencisty zgło
szony w ciągu 3 lat od wydania decyzji przyznającej 'eme
ryturęlubrentę.UwzględnieJiie wniosku zgłoszonego po tym 
,terminie może nastąpić w uzasadnionych wypadkach za 'zgo
dą Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub osób przez ,' 

,niego upoważni-onych. 

§ 2. Za zarobek, jaki przyjmuje się do obliczenia pod
stawy wymiaru z tytułu zatrudnienia w uspołecznionym za~ 
kładzie pracy, uważa się wypłaty bez potrąceń dokonane 
na rzecz prac.ownika w gotówce i w naturze, określone w 
§§ 3 i 4, ze żród~ł wymienionych w uchwale nr 8 Rady Mi
nistrów z dnia 12 stycznia 1965 r. w sprawie składników 
funduszu pła,c i pozostałych wynagrodzeń z tytu,łu pracy w 
jednostkach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski 
z 1965 r. Nr 2. poz. 5 i z 1967 r. Nr 57, poz. 277), zwanej 
dalej ,~uchwałą". ' 

/ § 3. Za zarobek w gotówce w uspołecznionym zakładzie 
pracy uważa się: 

1) wypłaty zaliczone w myśr uchwały do osobowego fun
dm;zu plac, z wyjątkiem: 

Iij)dopła-tza rozłąkę, 

bY ' ekwl'Walentów wypłacanych rencistom 'nauczycielom 
z powodu zawieszenia prawa do renty w czasie za-
trudnienia, ' 

,c) odpraw przewidzianych w ' obowiązującychprzepi- " 
sach , ~ tytułu zwolnienia z pracy lub przeniesienia do 
innej pracy, . " 

d) _ dodatkil godzinowego wypłacanego na kolei pracow~ 
nikom drużyn lokomotywoWych i konduktorskich, 

e) zarobków z tytułu pracy n'akładczej osób nie będą
cych pracownikami w rozumieniu przepisów wyda
nych na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia ., 
23 stycznia 1968 'r:o powszechnym zaopatrzeniu eme
rytalnym pracowników i ichro-dzin(Dz. U. Nr 3, 
poz, 6) oraz 

2) wypłaty spoza osobowego hmduszu , płac ' określone w 
wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia; do
konywane na . rżecz własnych pracowników~ 

§ A. 1. Za , zarobek w naturze w uspołecznionych zakła-
-dach pracy . uważa się deputat, ulllundurowanie lub inne 
świadczenia w naturze, ' wydane pracownikowi . zgodnie z . oho
V\TiązuJącyini przepisami całkowicie lub częściowo nie odpłat
nie, albo ich ekwiwalent pieniężny i zaliczane wmyśl 
uchwały do osóbowegofunduszu płac. ' 

2. Wartość deputatu lub innych świadczeń w naturze 
(ust. 1) przyjrnuje, się do obUczenia podstawy wymiaru w 
wys-okości określonej w odpowiednich przepisach, a w ta-
zie ich braku - według norm budżetowych: ' 

1) w pełnej wysokości, jeżeli pracownik pobrał je całkowi. 
cie nieodpłatnie, 

2) w wysokości odpowiadającej części · nieodpłatnej, je
żeli pracownik pobrał je częściowo n)eodpłatnie. 

3. Wartość deputatu lub innego świadczenia w naturze, ' 
która nie została określona od'powiednimi przepisami lub 
normami budżetowymi, ustala się ,według cen detalicznych, 
a produktów rolnych -'" według przeciętnych cen skupu w 
dostawach ponadobowiązkowych z okresów, z któr~h za
robki przyjmuje się' d,o podstawy wymiaru. 

4. Roczną wartość użytkowania działki przez! pracowni
~a ' określa się w wysokości: 

1) 1.130 zł za 25 arów ziemi. pod okgpowe wraz z pracami 
sprzężajnymi lub za W/lItość ziemniaków wydanych za
miast ziemi - dla pracowników państwowych gos·po-
dan;lwtolnych" , " 

2) równowartości 2 kwintali żyta według cen w dostawach 
ponadobo-wiązkowych za 1 hektar użytkowanej działki
w wypadkach nie wymienionych w pkt 1. 

§ 5. Do obliczenia podstawy wymiaru przyjrnuje sig 
również: . 

1) dochody z tytułuosoblstejpracy w rolniczej spółdziel
ni produkcyjnej osiągnięte za dni pl'acy podlegające za- . 
-liczeniu do okresu zatrudnienia na zasadach okreś,lonych 
w przepisach wydanych na podstawie art. 32 ustawy 
z dnia 28 czerwca 1962 r. Qzaopah'zeniuemerytalnym 
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, ich do
mowników .oraz ich rodzin (Dz. U. z 1966 r. Nr l, poz. 1); 

2) t\posażenieosiągnięte z tytułu służby wqjskowej zawo~ 
dowej lub na:dterminowej; 

~) zarobki osiągnięte przez 09ywateli polskich zatrudnio-, 
nych w przedstawicielstwach lub misjach państw obcych 
na obszarze Państwa PolSkiego w wysokości, od której 
opłatanabyła' skł,adka mi cele emerytalne; 

4) zarobki adwokata z:, tytułu pracy w zespole adwokackim 
określone w/ rozporZądzeniu Rady Ministrów z dnie 
4 marca 1964 r. w sprawie ubezpieczenia społecznegc 
adwokatów - członków zespołów adwokackich i ichro~ 
dzin (Dz. U. Nr 10, poz. (2). 

I 
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§ 6. Do obliczenia podstawy wymiaru nie przyjmuje się: 2. Najniższą podstawę wymiaru określoną w ust. 1 
1) warŁości. świadczeń. w natqrzewyni.kających z przepi- przyjml!je się, gdy przeciętny miesięczny zarobek w gotów-

sów D bezpieczeństwie i higienie pracy lub ekwiwa- ee i w ·naturze jest ,niższy od kwot, D których m()wa w ust. 1. 
lentów tych świadqeń, jak odzieży ochronnej, posiłków 3. Jeżeli najniższa podstawa wymiaru składek na ubez-
lub środków odżywczych, środków piorących, ekwiwa- pieczenia społeczne została określona w odrębnych~ przepi-
lentu za pranie odzieży ochronnej itp.: sac'1, najniższą podstawę wymiarll emerytury lub rentysta~ ' 

2) korzyści materialnych zapewnionych ' pra cownikom w nowią kwoty określone w tych przepisach. 
układzie zbiorowym pracy lub w umowie indywidualnej, 
a polegających w szczególności na uprawnieniu do: § 12. 1. Za miesiąc zatrudnienia objęty okresem ostat-
a) zakupywania po ceri'ach niższych niż detaliczne nie~ nich 12 miesięcy lub kolejnych 24 miesięcy zatrudnienIa, 

z których zat·obki przyjmuJe się do obliczenia podstawy wy
których artykułów Jub przedmiotów, 

. miaru, uważa się, z zas:trzeżeniem ust. 2, miesiąc kalendarzo-
b) korzystania z bezpłatnych iub częściowo odpłatnych "Wy, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy 

przejazdów środkami lokomocji, z.biletów teatralnych, i osiągnął z tego tytułu zarobek. 
kino\vych itp. 

2. Nie uważa się za miesiąc . zatrudnienia miesiącaka~ 
§ 7. Za zarobek, który przyjmuje się do. podstawy wy- lendarzowego, w którym pracownik pozostawał w stosunku 

miar u z t,tułu zatrudnienia w nie uspołecznionym zakładzie pracy lec prz k dł . ' . 1" 5 d . , . , z . ez o res uzszy .n z Ul: 
pracy, uważa się całkowity zarobek w gotówce i w naturze 
bez potrąceń, który był zgłaszany bieżąco do wymiaru skIa- 1) pobierał . zasiłki z libezpieczenia!jpołecznego na wypa-
dek na ubeżpieczenia społeczne. dek choroby i macierzyństwa, 

§ 8. 1. Wartość utrzymania, i. którego praco'wnik ko- 2) nie wykonywał zatrudnienia w~kutek podjęcia lub za-
P· rzestania. p' racy w ciągurniesiąca, . . rzystał w nie uspołecznionym ząkładzie pracy, przyjmuje się 

do obliczenia podstawy wymiaru w wysokości: 3) odbywał zasadniczą służbę wojskową lub ćwiczenia wJoj- ' 
1) miesięcznie - 450 zł za całkowite wyżywienie wraz .sko,we i ' nie pobierał całkowiteg·o wynagrbd~enia. 

z mieszkaniem, 350 złżacałkowire wyżywienie bez mie-, 3. Zarobki z miesięcy, o których mowa w ust. 2,. przyj-
szkania i 200 zł za ' częściowe wyżywienie; muje się jegnak do obliczenia podstawy wymiaru, leżeli Jest 

. 2) diiennie - l/2so.dpowiedniej kwoty wymienionej w to korzystne· dla zainteresowanego. . . 
pkt r. . 

§ 13. 1. Okres ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia liczy 
2. Do określeilia wartości świadczeft w naturze, innych się wstecz od miesiąca, w którym ustało . .ostatnie zatrudnie

nIZ wymięni'one w ust. 1, wydanych pracownikowi w·, nie nie, a jeżeli zatrudnienie trwa nadal, oa miesiąca: .. 
uspołecznionym zakładzie · pracy, s~osuje się odpowiednio l} w którym zgłoszono wniosek o el}leryturę lub o rentę, 
przepisy§ 4 ust. 3 i ust; 4 pkt 2; albo 

§ 9. 1. Przy równoczesnym zatrudnieniu pracDwnika w 2) późniejszego, wskazanego przez osobę zainteresowaną, 
więcej niż je;dnymzakładzie pracy do obliczenia podstawy poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje prawo 
wyrniaru przyjmuje' się łączny zarobek przysługujący z tytu- 00 pobierania emerytury lub renty.' 
lu wszystkich równoczesnych zatrudnień. 

2. Zarobki pobierane w odstępach czasu dłuższych niż 2. Okres kolejnych ' 24 miesięcy zatrudnienia obejmuje 
jeden miesiąc oblicza się w stosunku miesięcznym i dolicza . kolejno następujące 24 mies:ące zatrudnienia, o których mo-

wa w § 12 usI.. 1 i 3, w dowolnie wybranym przez żaintere
się dozar,obków z tych miesięcy zatru,dnienia, za które za-
f.obki te 'Przysługują; dodatkowe wy'nagrddzenie wypłacane sowanego okresie z ostatnich 12 lat zatrudni~nia. 
za .pracę wykonaną przy sporządzaniu sprawozdania rachun- 3. Ustalenie p'odstawy wymiaru z kolejny'ch 24 miesię-
kowe!Jo za okres ,poprzedni (premia bilansowa) dolicza się cy zatrudnienia może ' nas'tąpić tylko wtedy, gdy istnieją do
do za~bbku za miesiąc, w ktorymzostało wypłacone. wody stwierdzające wysokość zarobków za wszystkie te 

§10. Do obliczenia podstawy wymiaru przyjmuje się miesiące(§ 16). 
w razie inwalidztwa lub śmierci: §, 14._1. Jeżeli pracQwnik był zat! udniony przez okres 

. . 1) wczasie zatrudnienia wykonywanego na .podstawie dłuższy niż 12 miesięcy, lecz z przyczyn obiektywnych po
umowy o naukę zawodu, o przyuczenie do określonej twierdzonych przez zakład pracy lub jednostkę nadrzędną 
pracy lub o odbyc:ie , wstępnego stażu pracy"":'" przecięt- nad zakładem pracy nie mogą ' być pTledłpżone dowody 
ny zarobek, jaki .otrzymują w tym zakładzie pracy pra- o wysokości zarobków za wszystkie ostatnie 12 miesięcy ~za
cowniCybezpośi:ednio po ukończeniu nauki lub przy- . ' trudnienia, do obliczenia podstawy wymiaru przyjmuje się 
uczenia do pracy 'i po odbyciu wstępnego stpżti pracy, zarobkiz tych miesięcy, na które istnieją dówodyokreślo-

. jeżeli po odbyciu nauki wymagany jest taki staż. pracy: ne w § 16. 

2) 'W czasie uczęszczania do szkoły związków zawodowY'ch 2. Dla pracowrrikazatrudnionegoprzez okres ' krótszy 
lub d·o szkoły partyjnej""': przeciętny zarobek z okt:esu niż 12 miesięcy, ale co najmniej przez 1 miesiąc, do oblicze
,zatrudnienia (§ l ust. 1) przed skierowaniem . do ' szkoły. nia podstawy wymiaru przyjmuje się zarobki z faktyc~nej , 
§ 11. 1. Najniższą podst\iwę wymiaru z tytułu zatrud- liczby "miesięcy zatrudnienia. '. , 

nienia w. uspoiecznionym i nie uspolecznionymzakładzie pra-3. Dla p~acownika, który był zatrudniony przezokrE!s 
ty stanowi: . krótszy niż miesiąc ka:endaTzowy, do obliczenia podstawy 

1) wynagrodzenię ustalone w gospodarce uspołecznionej "dla wymiaru przyjmuje się: 
najniżej zarabiających w okresie, z którego zarobki 1) zarobek, jaki p~acownik osiągn'lłbyna. podstawie umo-
przyjmuje się d'0' obliczenia podstawy . wymiaru, . ,przy wy o pracę, gdyby pracował przez pełny rniesiąc,albo 
cżym w '" razie wykonywaniarównocźeśnie dwóch lub 2) zarObek, jaki. otrzymywali inni pracownicy tego zakla-
więcej zatrudnień bierze się pod uwagę lącznyzarobek; du pracy, zatrudr..ieni w tym sam.ymlub podobny~ cpa-

2) odpowiednia częsc wynagrodzenia wymienionego w rakterze i o pod·obnych kwalifikacjach w tym miesiącu 
pkt 1, jeżeli zatrudnienie wykonywane : było ' w niepeł- zatrudnienia, w którym pracownik przerwał pracę. jeżeli 

. nym wymiarze "czasu' pracy,' na podstawie umowy o pracę nie .można ustalić zarobku. 

( . . 
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§ 15. Do , obliczenia podstawy wymiaru renty rodzinnej 
prz:yjmujesię w razie śmierci: 

1) pracownika, który nie miał ustalonego prawa do eme
' rytury lub renty inwąli,dzkiej - przeciętny miesięcz
ny zarobek zmarłego obliczony odpowiednio " według 
§§ 1-14; ' , 

2) rencisty, ,który nie był2;atrudniony po przyznaniu eme
rytury lub renty - podstawę wymiaru emerytury 19b 
renty' inwalidzkiej zmarłego; 

3) rencisty zptrudnionego po przyznaniu emerytury lub 
renty inwalidzkiej - -albo podstawę wymiam emerytu
IY lub rent y inwalidzkiej, albo przeciętny zarobek ren
cisty (pkt 1), jeżeli jest to korzystniejsze. 

§ 16. 1. Wysokość zarobków ustala się na ,poostawie do
wodów, którymi są dla zarobków: 

1) w uspołecznionych zakładach pracy - zaświadczenia 
tych zakładów, wystawione 'według wzoni ustalonego 

, przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 

stosuje się odpowiednio przepisy §§ 2-8 i 11, z tym]ed~ 
nak że: 

1) do obliczenia podstawy ,wymiaru zasiłku chorobowego. 
domowego, szpitalnego, Ć sanatoryjnego i pOłogowego ni~ 
przyjmuje śię wartości świadczeń w naturze lub icł{ . 
ekwiwalentu, z których pracownik korzysta w okreSie 
pobieranią tych zasiłków: 

2) podstawę wymiaru zasiłków dla osób wykonującycIt 
pracę na podstawie umowy o naukę zawodu, o przy~ 

uczenie do określonej pracy lub o odbycie wstępnego 
stażu pracy stanowi pobierane wynagrodzenie wraz, 
II premią; '. . 

3) podstawę wymiaru zasiłków dla <>sóbpobie'rających emeĆ. " 
rytury lub renty inwalidzkie i wykonujących zatrudnieo( 
nie stanowi pobierane wynagrodzenie' wraz z premią. 

R o 2i d zi a ł 3; 

Podstawa wymiaru składek . na ubezpieczenia . społeczne. 
2) W. nie uspołecznionych zakładach pracy - stwierdzenia 

_ właściwych ' organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych § 18. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia Spt'J.oł 
'0- wysokości zarobków zgłaszanych bieżąco do wymiaru lecznęstanowią w uspołecznionych zakładach pracy: 
śkładek na ubezpieczenia społeczne; 1) zarobki w gotpwce określone w ,§3 pkt 1, z wyłącze"! 

3) obywateli polskich zalrudnlonych w przedstawicielstwach niem 'ponadto wynagrodzeń wypłacanych żołnierzom; 
. i misjach państw obcych - ,stwierdzenia organów wy- 2) zaTotbki' w naturze zaliczane w myśl uchwały do osobó~ 

mienionych w pkt 2 o wysokości podstawy wymiaru , wegó funduszu płac; 
składki ' na cele . emerytalne łub zaświadczenia, jak w ' 3) dodatkowe zarobki wypłacane z funduszu prowizji wla .. 
pkt 1 , jeżeli _składka opłacana by la przez przedstawiciel- snym pracownikom. j ' 

stwo lub misję, , , § 19. 1. P-edstawę wymiaru składek na ubezpieczenia 
4) adwokata, - c. złonka zespołu adwokackiego - zaświad- . ' - społeczne w nie uspołecznionych zakładach pi,!'cy stanowią 

, cZ.enie zespołu adwokackiego. przysługujące pracownikom z tytułu zatrudnienia całkowite 
2. W zaświadczeniaćh, o których mowa w ust. 1, wy~ bez potrąceń zarobki w golówce iw naturze: 

kazuje się ·oddzielnie zal każdy miesiąe zatrudnienia wyso- 2. Za zarobek w gotówce (ust. 11 .,uważa się rów.nieżwy .. 
kość zarobku bez potrącenia i po potrąceniu podatku ód' wy- nagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatki 
nagrodzeń i składki na cele ~merytalne. _ i dopłaty do wynagrodzenia'oraz premie. 

3.Wysokosćzarobkówpodawana w zaświadczeniach 3. Wartość zarobku w naturze (ust. 1) ustala się według' 
(ust. 1 pkt 1 i 4) powinna opierać się na dokumentach pła- zasad określonych w § 8. . , . 
cowych znajdujących się VI zakładzie pracy, jak karty wy-4. · Do określenia naj niższej podstawy wymiaru składeK: 
nagrodzeń lub listy płac; zgodność wys()k,..ości zarobków ze za pracowników nie uspołecznionych zakładów pracy stosu
stanemfaktycznym ~ potwierazapracownik zakładu pracy je się przepisy § 11 .z " uwzględnieniem prze.pisów ' § 17 
upoważniony do podpisywania dokumentów kasowych. pkt 2 i 3. 

4. W razie niemożności ' przedłożenip zaświadczenia, 
o którym mowa w ust. 1. pkt 1, wskutek likwidacji zakładu 
pracy albo zniszczenia lub zagubienia dokumentów placo
wych, ' c'o powinno być potwierdzone przez jednostkę nad-. 
rzędną nad zakładem pra~y, w którym pracownik był za
trudniony, -ustalenie podstawy wymiaru następuje na pod
stawie wpisów w legitymacji ' ubezpieczeniowej o wysokości 
zarobków za ostatni rok zatrudp.ienia; a W razie ich braku -
na podstawiejnnychpisemnych dowodów. Jeżeli brak jest 
takic;łl dowodów, organ rentowy ustala podstawę wym'iaru 
według danych stwierdzonych przez jednostkę nadrzędną nad 
zakładem .pracy, · wynikających z przepisów płacowych przy 
uwzględnieniu kwalifikacji pracownika oraz zajmowanego 
stanowiska lub rodzaju wykonywanych prac. 
., " i{ , Organ rentowy bada i ' ocenia przedłożone zaświad~ 

czenia , id0o/0dy i w razie wątpliwości' przeprowadza post~-
powan1e wyjaŚńiające. ' ' 

.. 6.W razie br.aku dowodów stwierdzających wysókość 
'z~r'obków li tytułu zatrudnienia w nie uspołecznionym za- . 
kładzie pracy do obliczania świadczenia przyjmuje się naj
niższą podstawę wymiaru określoną w § 11 ust. 1 lub 3. 

7. Wysokości zarobków nie ustala się na , podstawie ze
znań ,!ul? oświadczeń świadków. ' 

R o z d z i. a I 1. 

Podstawa wymia~u zasiłków z, ubezpieczenia społecznego. 

§ 17. Do obliczania podstawy wymiaru zasiłków z ubez
pieczenia społecznego na wypadek choroby i lllacie~.zyńst~a 

R o z d z ia ł 4. 

. Przepisy końcowe. 

§20. Podstawę wymiaru emerytury lub renty z tytułu 
zatrudnienia za granicą regulują 9drębne przepisy. 

§ 21. Tracą moc: 
1) . rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1959 r, 

. w spraWie wysokości zarobku stanowiącego najniższq 
podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne 
oraz świadczeń z ubezpieczenia na wypadek choroby 
i macierzyństWa (Dz. U. Nr 17, 'poz. 96), 

2) rozporządzenie Ministra Pracy i Opie'ki ' Społecznej 
z dnia 22 listopada 1956' r. w sprawie obliczania podsta
wy wymiani renty (Dz. U. z 1956 r. Nr 59, poz. 286 
i z 1958 r. Nr 26, poz . . .1l3), 

.3) zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 
15 czerwca 1954 r. w sprawie ustalania podstawy wy
miaruskładek i . świadczeń przy ubezpieczeniu pracow: .. 
ników rolnych (Monitor Polski Nr -A-64, poz. 834), ' 

4) zarządzenie Przewodniczącego Komitetu ' Pracy i Płać 
z dnia 8 lutego 1961 r. w sprawie określenia składników 
funduszu płac stanowiących podstawę do obliczania 
składek na ubezpieczenia społeczne VI uspołecznionych 
zakładach .,pracy (Mpnitor Polski z 1961 r. Ńr 12, poz. 67 
iz 1966r. Nr 18, ' po;!:. 103). 

§ 22. Rozporządzenie ' wchodzi w życie po upływie mie
siąca od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac: A. BUISkf 

' / 
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Załącznik doi'ozporządzenia .Prze
wodniczącego Komitetu Pracy i P'lac 
' z . dnia 19 sierpnia 1968 r. (poz. 246): 

, WYKAZ WYNAGRODZEŃ SPOZA OSOBOWEGO FUNDUSZU PŁAC 

A. Z b~zosobowego fu.nduszu płac: 
1) wynagrbdzenieza zbiórkę i dostawęmakuiatury, wy

płącane na podstawie uchwały nr 114 Rady Ministrów 
'l driia30 marca 1962 t. w sprawie gospodarki maku
laturą . oraz zwiększenia . wykorzyśtania tego surowca 
przez przemysł papierniczy (Monitor Pols_ki Nr 33, 
poz. 154), 

2) wyrra.g.rodzenie .. za , zbiórkę i dostawę . surowców wtór
nych; wypłacane wed;!ug przepisów' wydanych ; na , pod~ 
stawie uchwały nr 62 Racly Ministrów z dnia 24 marca . 
1965r. w sprawie zasad gospOdarowania surowcami 
wtórnymi (Monitor Polski Nr 19, poz. 81), 

. 3) dodatkowe wynagrodzenie . za odprzedaż dostawcom .. 
towarów opakowań l!żywanych nadających się do po
nownego użytku, wypłacane ,na podstawie uchwały 

nr 180 Komitetu Ekonomicztiego . Rady ,Ministrów 
. z dnia 13 lipca 1965 'r. w sprawie dodatkowego wy
nagradzania za odprzeQaż opakowań używanych 
wkalkulowanych w cenę towaru, nada'jących się do 
ponownego użytku, odprzedawanych nćr. podstawie 
umów dostawcom towarów lub wskazanym przez nich ' 
jednostkom, 

4) wynagrodzenie' za dodatkowe wykonywanie czynności , 
inkasa wypłacane pracowniko,m prezydiów rad naro
dowych, 

5). dodatkowe wynagrodzenie dla . pełnomocników Głów
nego Urzędu Kontroli Prasy, PubliKacji i Widowisk, 
wypłacane na podstawie uchwały nr 290 Rady Mini
strów z dnia 19 sierpnia 1960 r . .w SPrawie dodatkowe
gowynagrodzenia . pracowników , prezydiów powiato
~ychractnarodowych wykonująCych funkcję powia
tbwegopełnomocnika Głównego Urzędu Kontroli ' Pra-
sy, Publikacji rWidowisk, ; 

,6) dodatkowe wynagrotlzenie wypłacane z budżetu Za
kładu Ubezpieczeń Społecźnych lekarzom przemysł-o
wej służby zdrowia oraz lekarzom'. ośrodków i punk
tów zdrowia przy rolnych zakładach pracy na podsta
wie przepisów przewidzianyCh w art. 10 ust ' 1 usta
wy z dnia 6 czerwca 1958 r. o zwalczaniu nadużyć w 
zakresie wykorzystywari'ia zaświadczeń o czasowej 
niezdolno$ci do pracy (Dz. U.z 1968 r. Nr 7, poz. 43), ~. 

' 1) wynagrodzenie pracowników Zakładu ' Ubezpieczeń 
Społecznych za ~odatlfową pracę w komisjach lekar
skich do spraw łnwalidzt~a i zatrudnienia wypłacane 

' na podstawie przepisów, o .których mowa wart. 13 
'ust. ,4 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszech

nym zaopatrzeniuernerytaliiym pracowników i tch ro-
dzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6). 

B.Z funduszuhonotariów: 

E. Z innych wynagrodzeń: 
l) dodatkowe wynagrodzenie za wykrycie nielegalnego 

poboru energii elektrycznej i gazu wypłacaneJnka~en
tom na podstawie uchwały nr 23 ,Rady Ministrów 
z dnia 28 stycznia 1958 r. w. sprawie zasad wynagra
dzania inkasentów naleŻnbściza gaz i ' energię elek-

. tryczną, . 
· 2}- p,r,zejściowy dodatek ' mieszkaniowy pobier~ny na ' poc;l~ 

stawie uchwały nr 181 Rady Ministrów z dnia 20 lipca ' 
1965 ,F ' w' sprawie .. wprowadzenia przejściowego dodat
ku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43; poz. 239); 
dodatek ten przyjmuje się do podstawy wymiaru -we-
dług następującychzasac:i: . . 
a) podstawę wymiaru zwiększa się o·· kwotę przejścio, 

wegb. dodatku mieszkaniowego ' wypłaćonego ' w 
-ostatnim miesiącu , zatrudnienia przed zgłoszeniem 
wnioliku o emeryturę lub rentę, . 

b) jeżeli po zgłoszeniu wnios~u, o którym mo"{a pod 
lit. a), praCownik jest nadal zatrudniony i p'obiera 
przejściowy dodatek mieszkaniowy, podstawę wy
miaru zwiększa się na jego wniosek dopiero po za
przestaniu zatrudnienia o kwotę dodatku wypłaco-

• nego w ostatnim miesiącu zatrudnienia, 
. c)pódstawa wymiaru ulega zwiększeniu zgodnie 

z lit. a) lub b) tylko w wypadku, gdy z rencistąnfe 
zamieszkują osoby pracujące, które upra,wnionE\ 

'-. były do pobierania przejściowego dodatku miesz
kanJowego w dniu l października 1965 r., 

d) jeżeli opuści mieszkanie osoba · pobierająca przej
ściowy dodatek mieszkaniowy, która zamieszkiwała 
z. rencistą pobierającyntemeryturę lub rentę ' pTzy~ ' 
znaną na podstawie wniosku zgłoszonego po dniu 
31 grudnia 1961 r., to pobierany przez nią ostatnio 
dodatek mteszka~ibwy wlicza się do ,pods~awywy-) ' 
miaru, gdy w mieszkanill nie pozostały , inne osoby 
pracujące, które uprawnióne' były do pobierania (1-0> 
datku w dniu l pażdziernika 1965 r., , ',' 

! 3) nagrody pieniężne wypłacone własnym pracownikom,~" 
z wyjątkiem nagrÓd: . , " 
a) jubileuszowych, ' 

.. ':/-:. 

b) państwowych, . 

c) konkursowych, '" 
.) d) okolicznościowych, I 

e) za racJonalizację i wynalazczość, . , " 
f) -za ws,półzawodnictwo pracy, ,:'\ 
g) ~ funduszu postępu techniczno-ekonomicznego, '-' 
hl z funduszu aktywizacji eksportu, 
i) za efektYWność eksportu, . 
j) za te,rminowe wykonanie inwestycji prioryŁet0-

wych lub za oddawanie określonych-obiektó;w d'o l) wynagrodzenie za materiał redakcyjny (dziennikarski) 
dostarc,ony przez dzieńnikarza macierzystej redakcji, 

2) d-oda.tkowe wynagrodzenie ' wypłacane własnym stałym 
pracownikom realizacji programów radiowych i tele
wizyjnych za wykonywanie zadań ponadobowiązko
wych. 

użytku, ' -:: 

C. Z funduszu prowizji: 

k) wszelkich nagród z funduszów tworzonych na 
z góry określony .czas z przeznaczeniem do wypła
ty za wykonanie konkretnych zadań, 

l) wypłacanych pracownikom administracji centralnej 

l) wynagroozenie pracownikówzatfudnionych u agen
tów prowadzących zakładygastronbmiczne, 

i terenowej oraz wymiaru spra\ViedHwości i pro
kuratu·ry. z trzyprocentowego lub czteroprocentowe
go fund1fszu , nagród, przewidzianego w przepisach 

2) do!iatkowe wynagrodzenie pro wizyjne wypłacane pra-
cownikomwłasnym. . 

o .uposazeniu tych pracowników, a w terenowych 
-organach finansowych, nie wyłączając pracowni
k6w podatkowych biur gromadzkich rad narodo- : 'w 

wych - z dwuprocentowego fundus.zu nagród. 
D, Dodatkowe wynag~odzegie w spółdzielczości z.a pełnienie 

funkcji członka zarządu spółdzielni. . 
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