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f) ;zasiłek naza'gClspodarowanie 1!Ha I nauczy
cieli, . jednoiazowyzasiłek na, 21,ag,ospooaro
wanie przysługujący niektórym pracowni
kOIIl służby zdrowia po raz pi er szy przy
stępującym do pracy, 

/ 

9) ryczałt przes!i.edleniowy przy 
- , niach shiżb0Wych or.azzas.iłek 

wy 'dla nauczycieli, , 

rzeniesie- ~ 

sied1enio-

h) wartość posiłkóV( profilaktyczn ch i rege
neracYJno-wzmacniających', a ta *€! innych 
środków wydawanych do spożyc a pracow
nikom b~zp'łatnie lub częsciow . odpłatnie 

' / (w części nie epłaconej), dodaŁe kalorycz
ny dla personelu 1atającego i okładowe~ 

, go "! lotnictwie cywilnym. 

i) ekwiwalent 'za przedłużenffi u ywalności 
odzieży roboczej , lub _obuwia chronne,go 
oraz za używanie odzieży włas ej zamiast ' 

. roboczej przez pra.cowników" uczniów 
i studentów, , 

j) zapomogi wypłacane ' pracowni 
nymz funduszu pozostającego dyspozy
cji ministrów (kierówIlików ur ędów cen
tralnych) oraz wojewodów {p ezydentów 
miast stopnia wojewódzkiego)., , 

kr wynagrodzenia i odszkodQw.ana przysłu
gujące pracownikom w razie - ozwiązania 

. umowy o pracę (z naruszeniem u..b bez na
ruszenia obowiązujących przep sów), 

1) odpr,awy przyprzejśdu na emeryturę, 

przyznawane na podstawie przepisów 
szczególnycn; odprawa (wynagr dzenie) 'za 
łO-letn,i st~ pracy w żegludzeiędzynaro
dQwej w razie utraty zdrowia, 

ł) inne świadczema piemęzne wypłacane 

przez zakłady pracy napodstawte Kodek.
'su pracy łub uk.ładów zbiorowych pracy. 

8) wynagrodzeń wYPłacanych poza planowanym 
fanduszempłac, oprócz ponadplanowych wy
płat .z osobowego funduszu płac realizowa
nych w przedsiębior.stwachgospodarki komu
nalnej i mieszkaniowej z tytułu wcześniejsze
go rozpoczęcia łub przedłużenia ,okresu 

, ogrzewczego, jąk również z' tytułu , przedłuże

nia czasu pracy własnych pracowników za,-
trl1,dnionych przy oqśn:ie żaruu. , 

9) ekwiwalentów pleni.ężnych . wypłacanych licz
niom zasadniczych l średnich szkół zawodo
wych dla niepracujących za praktyki zawo
dowe (wakacyjne) oraz za zaj ęcia praktyczne 
lub specjalizujące odbywane w zakładach, 

prący. a także p'rzyznawanych im ,nagród -pie
niężnych i wartości nagród rzeczówy~h. 

10) wynagrodzeń stud'entó~ szkół wyższych z ty
tułu odbyw,ańia praktyk robotniq:ych. , 

! 11) wynagrodzeń skazanych - czło.nkówzorga
. nizowanych ,grup roboczych, 

12) wartości robClcizny z tytułu zadań szkolenio- ', 
wo-produkcyjnych wykonywanych przez je<i:
nosiki wojskowe. 

13) świadczeń pieniężnychwyplacanych chorym 
za czynności wykonywane w ramach terapii ' 
zajęciowej w zakładach dla nerwowo i psy-
. chic'znie choryćh." 

. '" § 4. Rozpor,ządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1977 r.,' z wy19tkiem przepisu § ł pkt 2. który wchodzi 
w życie z dnietn ogłoszenia i stosuje się do nagród z zakła- . 
dowego funduszu nagród wypłacanych począwszy od na-
gród za rok 1976. ' - ( 
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lłOZPO ZĄDZENIE RA~Y MINISTRÓW 

z -dnia 7 grudnia 1916 r. 

zmieniające rozporządzenie wsprawłe zasad obliczania ' zasłłków 1: ubezpieczenia społecznego or.az . pokrywania ' . 
. , wydatków na te zasiłki. 

Na podstawie art. 29 ust. ·3 ,-ustawy z dnia '17 grudnia-
1974r. o św'adczeniac~ pieniężnych ~ ubezpieczenia spo
łecznegO' w razi~ choroby i macierzyństwa {Dz. U. z 1975 r,. 
Nr 34, poz:188) po porozumieniu z Centralną Radą , Związ
ków Zawodowych zarządza się, co następuj~: 

§ L W"Załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Mini
strów' z dnia 24 pa~d,ziernika 1~75 r. ,w sprawie zas.ad obli
czania zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz , pokry-

ka~ia w celu od,wiedzeniarodzin, wypłacany pra
cownikom czasowo przeniesionym oraz ' zwerbo
wanym 40 pracy. 

/ 

. 14) ekwiwalent za przejazdy, koleją, wypłacany na ' 
podstawie Karty górnika, 

15) ryczałty za noclegi i za 'koszt wyna4ęcia kwater 
pryw,atnych , (opłacane przez zakład praćy) dla 

I. wania wydatków na ,te zasiłki {Dz. U. Nr 35, poz. 193) 
wprowadz.a si.ę nast'ępujące zmiany: - 16) 

pracov:ników czasowo przehIesionych, , 
dodatki mieszkaniowe dla nauczycieU; zryczałto
wany ekwiwalent z tytułu najmu mieszkania , , 

1) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 
,,12) ' ekwiwalent za pranie i reperację odzieży robo

~ cz1!j. wykonywane we własnym zakresie przez 
pracowni~ów", 

2) po pkt 12 dqdaje się pk(13-'"'48 w~brzmieniu: 

,,13) zwrot kosztów . przejil.ldów do miejsca za.miesz-

" 

u osoby prywatnej, przysługujący pracownikom ', 
medycznym, ekwiwalent pieniężny dla nauczy- , ·' 
cieli z tytułuzrzeczeriiii się· prawa do ' bezpłatne
go mieszkania, 

17) zasiłek na _ zagospodarowanie dla nauczycieji.I{~1 

j'ednora'zowy ząs;łek na zagospodarowanie 
, ) 1 ' 
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sługujący niektórym pracownikom służby zdro
wia po raz pierwszy przystępującym do pracy, 

_ 18) ryczałt przesiedleniowy przy przeniesieniach 
służbowych oraz zasiłek osiedleniowy dla nau
czycieli, 

19), wartość posiłków profilaktycznych i regenera
cyjno-wzmacniających, a także innych środków 
wydawanych do spożycia pracownikom bezpłat
nie lub częściowo odpłatnie (w części nie opłaco
nej); dodatek kaloryczny dla personelu latające

-§o i pokładowego w lotnictwie cywilnym, . 

20) ekwiwalent za prżedłużenie używalności odzieży 
roboczej lub obuwia ochronnego oraz za używa
nie -odzieży własnej zamias t roboczej ' przez pra
cowników, ucznióW: i studentów, 

21) zapomogi wypłacane pracownikom własnym 
z fUł1duszu . pozostającego w dyspozycji mini
strów (kierowników urzęddw centralnych) oraz 
wojewodów (prezydentów miast stopnia woje
wódzkiego), 

22) świ'adczenia wyrównawcze przysługujące od za
kładów pracy pracownikom, którzy wskutek wy-

padku przy pracy lub choroby zawodowej do
znali stałego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu, 

,- 23) odszkodowanie przysługujące , pracownikom w 
razie rozwiązania umowy o pracę (z narusze
niem lub bez naruszenia obowiązujących prze

_pisów), 
24) stypendia pracownicze, 
25) premie dla autorów 1 hodowców odmian roślin, 

26) wynagrodzenia za racjonalizację i wynalazczość, 
27) jednorazowe odszkodowanie z tytułu stałego lub 

długotrwałego uszczerbku na zdrowiu oraz od
szkodowanie za przedmioty utracone . lub , uszko
dzone wskutek wypadku przy pracy, przysługują
ce od zakładu pracy, 

28) wynagrodzenia za ' zble-ranie, sortowanie, pako
'wanie . i przekazywanie odpadów użytkowych 

z termoplastycznych tworzyw sztucznych." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
' nia 1977 r. i stosuje się do składników wynagrodzeń na
leżnych po tym dniu. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY, PtAC I SPRAW SOCJALNYCH 

' z dnia 13 grudnia 1976 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie w sprawie 
obliczania wynagrodzenia za , czas niewykonywania pracy. ods~kodowań. dodatków wyrównawczych oraz..nlektórych 

innych należności ze stosunku pracy. 

Na podstawie art. 173 § l pkt 1 i art. 297 Kodeksu 
pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, poz. 141 i , z 1975 r. Nr 16, 
poz. 91) po porozumieniu z Centralną Radą Związków Za-
wodowych zarządza się, co następuje: ' 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych z dnia 21 października 1974 r. w sprawie pra
cowniczych urlopów wypoczynkowych (Dz. U. Nr 43, 
poz. 259) wprowadza się następujące zmiany: 

i) § 6 otrzY!lluje brzmienie: 
,,§ 6. 1. W wynagrodzeniu za czas urlopu uwzględ

nia się składniki wynagrodzenia zaliczane 
do osobowego funduszu płilC. ,z ' wyłąc~eriiem : 

l) składników wynagrodzenia o charakterze 
nieperiodycznym, to jest składników, któ
re w przepisach o ich przyznawaniu nie 
zostały związane z żadnym okresem (go
dzina, miesiąc, kwartał itp.), lecz są przy
znawane albo na podstawie oceny cał o 

kształtu pracy pracown ika, albo po speł

nieniu przez niego określonych warun
ków ' stanowiących podstawę 'dokonalli'l 
wypłaty, takich jak: 
a) nagrody i gratyfikacje. 
b) wypłaty z fundl,lszu mistrza (majstra, 

kierownika budowy), 
c) jednorązowe wynagrodzenia (wyrów- . 

nania) wypłacane w związku ze zgł o 

szeniem i -przyjęciem projektu wyna-

. / 

,lazczego, określone w § 23 ust. 4 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
grudnia 1972 r. w sprawie projektów 
wynalazczych (Dz. U. Nr 54, poz. 351), 

d) jednorazowa premia przysługująca 
pracownikowi szkolącemu z tytułu po
myślnego złożenia egzaminu przez 
szkolonego, 

e) ekwiwalenŁ. ża nie wykorzystany urlop, 

f) zapomogi i odprawy, 

2) świadczeń pienię~nych i w naturze _ nie 
stanowiących bezpośrednio wynagrodze'
nia za wykonywaną przez pracownika 
pracę, takich jak: 
a) ryczałty, dodatki i ekwiwalenty za · 

używanie i utrzymanie własnych środ
ków lokomocji. za przedłużenie uży

.walnosci odzieży roboczej lub obuwia 
ochronnego oraz używanie odzieży 

własnej. zamiast roboczej, 
b) ekwiwalent za pranie i reperację 

odzieży rob0czej, wykonywane we 
własnym zakresie przez pracow!1ika, 

c) stypendia pracownicze, 
d) wartość posiłków profilaktycznych, 

regeneracyjno-wzmacniających, a tak
że innych środków wydawanych do 
spożycia pracownik~ bezpłatnie lub 


