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g) zasiłek na zagospodarowanie ' dla nauczycieli, 
Jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie przy
~lij,g).ljący niektórym pracownikom służby zdro
wia po raz pierwszy przystępującym do pracy. 

h)iyczałt przesiedleniowy przy przeniesieniach 
służbowych; żasiłek . osiedleniowy dla nau
czycieli, 

l) wartość posiłków ' profilaktycznych i regenera
cyjno-wzmacniających, ' a także innych środków 
,wydawanych do , spożycia pracownikom bezpłat
. nie lub czę$ciowo odpłatnie; ' dodatek kalorycz
ny dla personelu latając,a.go i pokładowego w 

, lotnictwie cywilnym, 

'j)., ekwiwalenty za przedłu±eni~ używalności odzie
ży roboczej , lub obuwia ochronnego oraz za 

. używanie odzieży własnej zamiast roboczej przez 
pracowników, ucżniów i studentów, 

k) zapomogi wypłacane pracownikom ' własnym 
z hinduszu pozostającego w dyspozycji mi
nistrów (kierowników urzędów centralnych) 
oraz wojewodów (prewdentów mi~t stopnia 
wojewó9zkiego). , . 

8. Odprawy przy przejściu na emeryturę przyznawa
ne na podstawie przepisów szczególnych; odpra
wa (wynagrodzenie) za lO-letni staż pr'acy w żeglu
dze międzynarodowej w razie utraty zdrowia. 

10. Inne świadczenia pieniężne wypłacane przez za .. ' 
kiady pracy na podstawie Kodeksu pracy lub ulda
dów żbiorowych p,racy. 

11. Nagrody: 
a) jubileuszowe, 
bl państwowe, 
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,c) konkursowe, 

d) . okolicznościowe, 

ej za współzawodnictwo pracy, 

f) za wyniki w handlu zagranicznym, 

g)' za wyniki w procesie ,inwestycyjnym, 

h) z · funduszów tworzonych na z góry określ-ony 

czas z 'przeznaczeniem do wypłaty za wykona
nie konkretnych zadań. 

i) rzeczowe . 

12. Wynagrodzenia nagrody za racjonalizację wy-
nalazczość. " 

§ 5: . L Przy ustalaniu prawa do zasiłków rodzinnych 
w wysokości podwyższonej przepisy § 3 rozporządzenia 

stosuje się do wynagrodzeń przysługujących od dnia 
1 stycznia 1977 r. ' . 

, 2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub 
renty na podstawie zarobków osiągniętych przed dniem ' 
wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy do-
tychczasowe. ' 

f 6. Traci moc rozporządzenie Przewodnic:zącego Ko
mitetu Pracy i Płac z dnia 5 kwietnia 1965 r. VI sprawie 
podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia !ijJołeczne, 

ś,wiadczeń z ubezpieczeń społecznych i rent dla pracow
ników zatrudnionych na łodziach indywidualnego rybo-
łówstwa morskiego (Dz. U. Nr 15, poz. 105). I' 

f 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1977 r. 

Minister Pracy, Płac Spraw Socjalnych: T. RudoIt 
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Z dnia 13 grudnia 1976 r. 

zmieniające rozp,orządzenle w sprawie świadczeń z funduszU alimentacyjnego. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
:1974 r. o funduszu alimentacyjnym (Dz. U. Ni 27, poz. 151) 
la~.zl\dza się, co następuje: . 

f 1. ' W rozporządzeniu Ministrów Pracy, Płac i Spraw 
locjal~ych oraz Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 1974 r. 

,,' ' .:w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dl. U. 
J'lr 49, l>!?z.~08) wprowadza się następujące zmiany: 

1) f 1 otrzymuje brzmienie: 

Hł 1. 1. Przy ustalaniu sytuacjI materialnej os'oby ubie
gającej się o świadczenia z , funduszu alimenta
cyjnego za dochód, o którym mowa wart. 5' 
ust. 1 pkt 2 ustawy, uważa , się : 

1) ~agrodzenl.ez tytułu zatruanienia, 

,, 2).;docpody z tytulu' pracy nąkł!ldczej, pracy 
wykonywanej na pod~tawie u,mowy. ageIl~ 

cyjnej lub unio wy zlecenia, wykonywania 
wolnego zawodu oraz stałej działalności 

twórczej lub artystycznej, po potrąceniu po
datku i składki na ubezpieczenie społeczne, 

opłacanych przez ubezpieczoJlego; 

3) dochody . z wykonywania rzemiosła, po po
trąceniu podatku lub opłaty skarboNej 
i składki na ubezpiec~enie społeczne, 

4) przychody szacunkowe z gospodarstwa rol
nego,ustalone dla celów podatku grunto
wego, 

5) emerytury i renty wraz ze wzrostami i do
datkami, z wyjątkiem dodatku rodzinnego, 

6) zasiłki z ubezpieczenia społecznego, z wy
jątkiem zasiłków rodzinnych oraz zasiłku 
porodowego i pogrzebowego~ 

,'/ 
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2. Za wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia W uspo
łecznionym - zakładzie pracy uważa się , wypła
cone w danym roku kalendarzowym ~kładniki 
wynagrodzenia zaliczane do osobowego fundu
szu ' płac, z wyjątkiem składników wymienio
nych w załączniku do rozporządzenia. , 

3. Za wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w nie 
uspołecznionym zakładzie pracy uważa się wy
nagrodzenie zgłaszane bieżąco ' do wymiaru 
składek na ubezpieczenie społeczne, z wyłącze
niem wynagrodzenia za pracę w godzinach nad-

, liczbowych. 

4. Od wynagrodzenia podlegającego podatkowi od 
wynagrodzeń i składce mi cele emerytalne , od-' 
licza się kwotę tego podatku l składki." I 

2) w ' § 2 ust. 1 dodaje się ..drugie zdanie w brzmieniu: 

3) 

4) 

"Przy ustalaniu przeciętnego miesięcznego dochodu 
, nie uwzględnia się ' dochodów ze żródeł utraconych 

przez osobę uprawnioną lub człollka jej rodziny 'w cią
gu roku, z którego ustala sję dochód.", 

w § 7' dotych~zasową treść tego przepisu oznacza się 
jako ust:. 1 i dodaje się ust. 2- w brzmieniu: , 
,,2. Zło'żenie do właściwego organu egzekucyjnego 

naieżycie sporządzonego wniosku o świadczenia ' 
z funduszu alimentacyjnego jest równoznaczne 
ze złożeniem go w oddziale Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych." i 

dodaje się , załącznik do rozporządzenia W następuj~
cym brzmieniu: 

, "Składni~i wynagrodzenia zaliczane do osobowego ; 
funduszu pł,ac, których nie uwzględnia się przy usta
laniu dochodu w rodzinie osoby ' ubiegającej ' się 

o świadczenie z f.unduszu alimentacyjnego: 

1) wynagrodzenia za pracę -w godzinach ,nadliczbo
wych, 

2) wypłaty z funduszu mistrza (majstra, kierownika 
budowy), 

,3) nagrody za działalność podstawową, wynikając~e ze 
stosowanych zasad wynagradzania" 

,4) nagrody i premie wypłacane z funduszu w wyso
kości ,do O,50f0 funduszu płac tworzonego w ramach , 
planówanego osobowego funduszu płac lub w ra
mach dyspozycyjnego funduszu płac, 

5) nagrody jubileuszowe, 

6) gratyfikacje dla członków personelu latającego , 
.i pokładowego, 

7) dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych 
. i świątecznych, w ,godzin!lch nocnych oraz za pra
cę na drugiej zmianie, za pracę rozdzieloną 

przerwami, 

8) wynagrodzenia uzupełniające przysługujące pra
cownikom powołanym do pracy przy zwalczaniu 
epidemii, w tym wynagrodzenia pracowników me
dycznych za odbYwanie dodatkowo poza godzina-
mi pracy wizyt domowych, . 

9) wynagrodzenia za pracę ' w przedłużonym czasie 
pracy i za dyżury niezbędne ze względu na ciągłość 

' procesu badawczego , w instytutach, 

lO) dodatk:C, z~" 'czas ' p~ł~i~nego pogotowIa . technicz-, 
nego (doIllQwego). ,za , dyżury domowe, wyna9ro~ 

, dzen-ia za dy;ąry -zakładowe oraz za gotowość . do 

f \ 

pracy, wyna-grodzenia za ,czas pełnienia dyżuru 

przy przedłużonym czasie pracy w okresie eks-
, ploatacyjnym na statkach w żegludze śródlądowej , 

przy systemie pracy jednozmianowej, dodatek za 
zgłoszenie się na wezwanie łączności, dodatek za 
dyżury nocne dla cenzorów Głównego Urzędu 
Kontroli Prasy, P;ublikacji i Widowisk, 

' 11) jednorazowe .wynagrodzenia (wyrównania) wypła
cane w związku ze zgłoszeniem i przyjęciem pro
jektu wynalazczego, 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), 

12) dodatkowe wynagrodzenie dla oblatywaczy samo
lotów i za sprawdzanie spadochronów, 

13) zryczałtowane dodatki , piemęzne w przemyśle 

drzewnym za dodatkowe czynności wykonywane 
poza normalnymi godzinami pracy, ryczałt dzien
ny ,dla robotników w lasach pallstwowych za uży
wanie własnego środka lokomocji' przy dostarcza
niu sprzętu mechani'Cznego na zrąb, ' 

_ 14) dodatek dla dróżników leśnych za konserwację 
i przechowywanie oraz za · używanie własnyc,h , ro
werów do objazdu ' służbowego po,Wierzonego od
cinka robót; ryczałt miesięczny dla nadleśniczych, 

' adiunktów, ' leśniczych i gajowych za utrzymanie 
własnych środków lokomocji, 

15) dodatek dla lekarzy za pracę dodatkową .w ,sta
cjach pogotowia rahmkowego i ' oddziałach , pomo
cy dorażnej oraz dla pracowników - medycznych 
zatrudnionych w lotnictwie sanitarnym i sprawu
jących opiekę nad chorymi w sanlOlotach sanitar-
nych, -

16) wynagrodzenia ryczałtowe za. wykonywanie do
datkowych zadali nie wchodzących w zakres oba
wiąZ;ków wynikających z umowy o pracę, wypła

cane pracownikom medycznym przez macierzysty 
zakład pracy, w tym za pełnienie dyżurów , ńa 
wezwanie przy telefonie, 

17) wynagrodzenia kierowców autobusów używanych 
do przewozu wycieczek, 

18) wynagrodzenia za cząs ćwiczeń {prób) i, występów ' 
orkiestr zakładowych, 

19) ekwiwalent za pranie i reperację odzieży roboczej, 
wykonywane we własnym za~esie przez pracow
nij{.ów, 

20) dodatek za dyżur i za udział w 'wyprawach ratun
kowych Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratun~ ' 
kowego; 

21) ekwiwalent za nie wykorzystany urlop, 

22) . dodatki (ryczałty) za rozłąkę; strawne oraz dewi
zowe wypłacane ' w żegludze i rybołówstwie mor~ 
śkim, odpowiednio przeliczone, 

23) dodatki godzinowe wypłacane na, kolei pracownl~ 
kom drużyn lokomotywowych i konduktorskich, 

2~) · zwrot kosztów przejazdów do miejsca zamieszka~ 
nia w (:elu odwiedzenia rodzin, wypłacany 'pracow

,nikom CZdSO\.VO przeniesionym oraz zwerbowanym 
do pracy, 

2S) ękwiwalent za , przejazdy koleją, wypłacany na ; -
podstawie Karty gprnika, , . 

'. 

/,' 
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~6) • ryczałt za, noclegi za koszty wynajęcia kwater 

.27) 

'prywatnych , (opłacane przez zakład pracy) dla pra
cowrukÓw czasowo przeniesionych, 

zasiłek na zagpspodarowanie qla 'nauczycieli; jed
norazowy zasiłe;k na zagospodę,rowanie przysługu
jący niektórym pra~ownikom służby zdrowia po, 
raz pierw,szy przystępującym do 'pracy, 

28) ryczałt przesiedleniowy przy' przeniesieniach służ

bowych; za'siłek , osiedleniowy dla nauczycieli, 

29) 

30) 

31) 

32) 

, , 

, " r 

wę.rtość posiłków profilaktycznych i regeneracyj
no-wzmacniających, a ,także innych środków wy
dawanych do spożycia pracownikom bezpłatnie .lub 
częściowo odpłatnie (w czt=:ści' nie opłaconej); do
datek kaloryczny dla personelu latającego i pokła
dowego w lotnictwie cywilnym, 

ekwiWalent za przedłużenie używalności op,zieży 
robqczej lub obuwia ochronnego oraz za używanie ' 
odzieży własnej, zamiast roboczej przez ' pracow
ników, uczniów i studentów, 

zapomogi , wypłacane dla pracowników własnych 
z funduszu pozostającego w dyspozycji ministrów 
(kierowników urzędów centralnych) oraz wojewo
dów (prezydentów miast stopnia wojewódzkiego), 

/ , 

odprawy przy przejściu na emeryturę, przyznawa-
ne na podstawie , prze~isów szczególnych; odprawa 
(wynagrodzenie) 'za IQ-letni staż pracy w żegludze 
międzynarodowej w razie ,utraty zdrowia, ' -

" 
\. 

• / oJ' 

33) inne świadczenia pieniężńe wypłaca.!le przez za
kłady pracy na podstawie Kodeksu pracy lub ukła
dów zbiorowych pracy, , 

34) ' wynagrodzenia pieniężne z funduszu premiowego 
' w państwowych przedsiębiorstwach gospodarki '- ' 
rolnej, 

35) wynagrodzenia wypłacane pra,cownikom własnym 
na , podstawie uchwały' nr 157 Rady Ministrów 
z dnia 7 grudnia i 1976 r. w sprawie wynagrodzeń 
wypłacanych poza planowanym funduszem nłac' 
(Monitor Polski Nr 43', poz. 211), 

36) nagro'cty wypłacane z zysku." 

§ 2. i. Przeciętne mIesięczne wynagrodzenie z tytułu 
zatrudnienia w uspołecznionym zakładzie pracy przed 
dniem 1 stycznia 1977 r. oblicza się według przepisów do
tychczasowych. Przy obliczaniu tego wynagrodzenia nie 
ąwzględ~iasię wynagrodzenia za pracę w g6dzinach nad- " 
liczbowych. 

2. Przy ocenie w roku 1977 prawa do świadczeń 

z funduszu alimentacyjnego oddział Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych może za podctawę obliczenia przeciętnego 

miesięcznego wynagr.odzenia z tytułu zatrudnienia przy
jąć wynagrodzenie uzyskane w tym roku. . 

§ 3. Rozporządzenie wchodżi w życie ,z dniem 1 'stycz- . 
ma 1977 r. 

- " 

Minister Pracy, Płac l Spraw Socjalnych: T. RudolI 
Minis!er Spraw!edliwo~c!:J. Balia 
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Opłata za prenumeratę Dziennik:!I US,ta~ wy:no~ l: rocznie 180,- ił, pół rocmle 10.0,- ·d . 
I' Opłata zl\ , prenumeratę zał.,cznika do Dziennika Ustaw wynosi rocznie 100,- zł. 

\ 
- Prenumeratę na rok następny (rocznIC lub półroczn.,) przyjmuje się do dnia 30 I\sto-
' pada. Prenumeratę można l- zgłaszlić za I półrocze ' bieżącego roku do ,' dnia 31 marca, 
n II półrocze bądź za cały bleż.,cy . rok - do dnia 30 września. Do abonentów, kt6rzy 
opłacą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów dokonana zosta.
nie z. opóżnieniem, 'a ponadto zostaną poUczone koszty przesyłki. ,Oplata za prenume
ratę powinna \byćdokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym 
na konło Ad,mfnistracjt Wydawnictw Urzędu Rad+ Mlnls,trów w . Na~odowyin. Banku 
Polskim IV Oddzlll·' MIelski, Waruawa nr 1049-3157-222. Rachunków za prenumeratę 
nie ,wystawia ~I ę, Na odcjnku wpłaty należy podać dokładn., nazwę Instytucji (bez' 
skrótów). dokładny adres z numerem kodu pocztowego oraz liczbę zamawianych 

egzemplarzy Dziennika ~staw • 

Pojedyncze egzemplar~e Dzlennl~a Ustaw nabywać można. w punktach sprzedaży 
w ' War.szawie: al. I Armii Wojska PolsItlego 2/4, ,;Dom Książki" - ; Księgarnia 
Prawno-Ekonąmiczna - '. ul. Zurawla 1, klosk ",Domu Książki" w gmachu sądów -
al. Gen. SWlerczewsklego , 127 I Vi kasach S.,dów w Białymstoku, Bydgoszc,zy, BytOlhlu, 

. CIesłynie, Częstochowie, Gdańsku, ,Gdynl\ 'Gliwicach, KalIsozu, Katowicach, ' i<oszalinie, 
Kra.ko-wle. lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, ' 0st rowie ' Wlelkopols.klm, Poznaniu, Ra

dornhi. Rzeszowie, ~zczeclnle; Tarnpwle, ToruniU, Wrocławiu i Zielone! Gó~ze, 

.. Redakcja: Urząd, ,Rady Ministrów' - (lluro Prawne,' Warszawa'f Al. "Uja.zdowskle ,1/3. , 
Adinlnl~tr,ilcl a, Ad mi nistracja Wyda1VYllctw Urzędu Rady Mlnlstrów;ul. PO'wslńska 8!m·t 

.00-1)79 Warszawa (skrytka pocztowa 81), tel 28-90-01 w. 608 I 42-14-78. -

Tloezono z pol~cenla prezesa Rady MlhlsŁrów 
w Zakłaqlacb ' Graflczn~ch "Tamka", Zakład nr l. '~arsiawa. ut Tamka 3. 
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