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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

-z dnia 20 }J.ltego 1968r. 

w sprawie podstawy wymiaru l wysokości składkI na cele emerytalne. 

Na podstawie ' art. 3 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 23 stycznia 
'1968 r. o funduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 3, poz. 7) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. 1. Podstawą wymiaru składki na cele emerytalne, 
zwanej dalej "składką", są 'wynagrodzenia stanowiące pod
stawę obliczenia ' podatku od wynagrodzeń otrzymywane 
·przez: 

1) pracownIków z tytułu stosunku pracy, 
2) osoby zatrudnione na podstawie umowy o naukę zawo

du, o . przy.uczenie do określonej pracy lub o odbycia 
wstępnego stażu pracy, , 

ą 3) osoby wykonujące pracę nakładcz'ą, użnane za' pracow
nikó~ w rozumieniu, przepisów o powszechnym zaopa- : 
trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin; 

4) 'ad\vokatów z tytułu pracy 'w zespołach adwokackich. 

2. Za pierwszego płatnika uważa się tego płatnika, któ
ry został wskazany jako pierwszy Vi oświadczeniu do obli-
czenia podatku od wynagrodzeń. . 

§ 3. 1. Jeżeli podstawa wymiaru składki przekracza 
kwoty określone w §2, składkę od wynagrodzeń otrzymywa
nych od pierwszego płatnika opłaca się w wysokości okre
ślonej w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia. 

2 .. ' Składka wynosi 3% podstawy -wymiaiu składki bez 
względu na wysokość wynagrodzenia otrzymywanego: 

1) .równocześnie od drugiego lub dalszych płatników, 
2) od tego samego płatnika, jeżeli wynagrodzenIe to trak

. to.wane jest przy obliczaniu podatku od wynagrodzeń ja
ko()trzymywane od drugiego lub dalszych płatników. 

3. Jeżeli osobie opłacającej składkę prżysługiwałaby na 
podstawie przepisów o . ~odatku od wynagrodzeń: 

2. jeżeli wynagrodzenie jest wolne od podatku od wy
nagrodzeń ze względu na wysokość wynagrodzenia, a prze
kracza ' kwoty określone w § 2 ust. l,podstawę wymiaru 
składki stanowią te składniki wynagrodzenia, które byłyby 
.podstawą obliczenia podatku od wynagrodzeń. 

1) zniżka 'rodzinna - zniżkę taką stosuje się przy oblicza-o 
niu składki, 

2) zniżka w podatku z . tytułu sezonowości zatrudnienia --
składkę , obniża się o jedną trzecią . 

4. Przy ustalaniu : wysokości składki stosuje srę zaokrą
glenią. obowiązujące przy obliczaniu ' podatku od wynam:.o
dzeń. 

3,. Podstawę wymiaru składki obywateli polskich dele
gowanychi kierowanych do pracy za granicę stanowi kwota 
wynagrodzenia złotowego. 

4. Jezeli podatek od wynagrodzeń został ustalony w for
mie ryczałtu, podstawę wymiaru składki stanowi podstawa . 
wymiaru składki na · ubezpieczenia społeczne. 

. § 2.1. Zwolnione są od obowiązku płacenia składki 
. wynagrod*enia otrzymywane · od pierws1;ego płatnika, jeżeli 
. podstawa wymiaru składki nie przekracza l.boo zł iniesięcz~, 
nie, 230 zł tygodniowo, 40 zł dziennie, 500 zł półmiesięcznie,' 

. 160 zł dwutygodniowo lub 400 zł dziesię,ciodniówo. 

~ I 

§ 4. L Składkę pobierają zakłady pracy potrącając ją 
przy wypłacie wyriagrodzenią. i .. przekazują łącznie . ze skład
ką na ubezpieczenIa społeczne w terminie i ·na zasadach 
określonych dla tej s~ładki. 

2. Obywatele polscy zatrudnieni w przedstawicielstwach 
lub misjach· państw obcych na obszarze Państwa Polskiego 
obowiązani są obliczać sami należną składkę odotrzymywa
nych wynagrodzeń iwpłilcać ją do właściwego odc:lziału Za
kładu llbezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni po upływie 
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, miesiąca, w którym nastąpiła wypłata wynagrodzenia, jeżeli 
przedstjiwicielstwa lub misje nie wykonują tych czynności. ' 

3. Ptet es Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi spo
sób dokonywania, w legitymacjach ubezpieczeniowych wpi
sów o opłocie składki przez osoby, o których mowa w ust. 2. 

l 

Poz. 29 i ~O 

2. Minister Finansów rozliczy globalnie za okres od dnia 
1 stycznia do dnia 31 marca 1968 r. kwoty składek z wpły
wów podatku od wynagrodzeń i przekaże je na rzecz fun-
duszu emerytalnego. ' --

§ 5.1. Zakłady pracy pobierają składkę od wynagro
dzeń wypłacanych od dnia 1 kwietnia 1968 r. bez względu -

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r. ' 

/ 
na okres, za który należy się wynagrodzenie. ' Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

ZałącznIk do , rozporządzenIa Rady 
Ministrów z dnia 20 lutego 1968 r, 
(poz. 29). 

TABELA SKŁADEK NA CELE EMERYTALNE OD WYNAGRODZEŃ OTRZYMYWANYCH OD PIERWSZEGO PŁATNIKA 

Wynagrodzenia stanowiące ' podstawę wymiaru składki z okresami wypłaty: , 
i Składka 

I I I I 
I dziesięciodniowym npesięcznym tygodniowym dziennym półmiesięcznym dwutygodniowym w procentach 

I I I I I ponad I do ponad do ponad do ponad do pon,ad do ponad do 

1.000 1.050 230 240 40 42 500 520 460 480 400 420 0,5 
, ~ 

--
1.050 1.150 240 270 42 46 520 570 480 530 420 460 1,2 

'-
1.150 1.250 270 290 46 50 570 620 530 580 460 500 1,8 

---- , \ 

1.250 1.350 290 310 50 54 620 670 580 620 500 540 2,4 

1.350 - 310 - 54 , - 670 - 620 - -- 540 - 3,0 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANS.OW 

.z dnia 20 lutego 1968 r. 

wiprawie podwyiszenla kwot wynagrodzenia wolnego od podatku od wynagrodze6'oraz obnlłenla skal 
w podatku od wynagrodzetJ. 

') 

--

Na podstawie art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 
ioos r. o funduszu emerytalnym (Dz. U. Nr 3, poz. 7) oraz 
art. 10 ,05t. 5 i 8 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o podatku 
od wynagrodzeń (Dz. U. Nr 7, poz. 41 z późniejszymi zmia
nami) zarządza się, co następuje: 

A. Od wynagrodzeń z okresem wypłaty miesięcznym: 

§ l. Podwyższa się wolne od "podatku kwoty wynagro
dzeń . otrzymywanych od pierwszego płatnika prze'zdsoby 
obowiązane do opłacania od tych wynagrodzeń składki na 
~ele emerytalne: , ' 

1) z tytułu stosunku służbowego 'ub umowy o pracę, 
2) przez członków spółdzielni -pracy ' z tytułu umowy o pra-

cę zawartej ze spółdziehlią, , 
' 3) pq:ęz adwokatów-członków zespołów adwQkackichz ty

tulu kierownictwa tych zespołów, i ucześtnictwa w nich, 
4) z tytułu pracy nakładczej wykonywanej w warunkach 

powodujących uznanie osoby wykonującej tę pracę za 
• pracownika w rozumieniu prtepisówo powszechnym za-

opatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, 
do 1450 zł. rriie,sięc'znie, 330 zł tygodniowo, 58' zł dziennie,( 
720 zł półmiesięcznie, .670 zł dwutygodniowo i 580 zł dziesię
ciodniowo. 

§ 2., Dla wynagrodzeń otrzymywanych od pierwszego 
płatnika ,z tytułów wymienionych w § L ustala się następu-
jące skale: ' 

. W,..ko"~_m w o~ wWa'Yj Stopa PfOuntowa , w złotych , .' 
J'0datku 

ponad l ' do . 

1450 ISSO 0,6 
1550 1650 ;1,1 
1650 1750 1,7 
1750 , 18S0 %.2 
18S0 1950 2,7 
1950 2050 3,3 
2050 2150 3,8 
2150 2250 4,4 
2250 2350 4,9 
2350 2450 5.4 
2450 2550 5,9 
2550 2650 6,5 
2650 2750- 6,9 

-- 2750 2850 7,4 
~850 2950 , B,O 
2950 8050 M 
3050 3150 , 8.8 
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