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USTAWA 

II dnia 46 stycznia 1984 f. , 
. I 

\ ,., 

o zasadach tworzenia zakład~wycb systemów, wynagr~dzanla. 
" , \, 

W celu umożliwienIa zakładom pracy samodzielnego. 
. ustalania zasad wyna~radzania pracowników oraZ ściślej

szego powiązanią wynagrodzeń i; wynikami ptacy sta- ' 
nowi się. co następuje : 

Art. 1. 1. Ustawa. z zastTzeż~niem J,lSt: 2 i 3. ' może 
być stosowana do pracowników zatrudnionych w: 

l ) przedsięt>ipr~twach państwowych. do których stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 26 lutegó 19~2 r. o gospo
darce finansowej pr.zedsi~biorstw pap~twowych (Dz. U. 
Nr 7. poz. 54. Nr 44, poz. 288. Nt 45. poz. ' 289 i ~ 
1983 r. Nr , 7l. po;z. 318), 

2) jednostkach organizacyjnych sp~łdzielczości działa
jących ,na ropachunku .gospodarczym, 

31 spÓ~kach handlowych z ,udziałem kapjJału Skarbu 
panstwa. a -także ''Współkach z udziałem kapitału jed

' nostek gospO<lal ki uspołecznione j~ 

2. Ustawy nie 'stosuje się do: 

' 1) pracowników- zakładu pracy obJętego . Postępowaniem 
, lIkwidacyjnym lub ilpadłosciowym. ' ' 

2) pracowników przyzaklado.wych szkół objętych Kartą 

nauczyciela, oraz pracowników przyzakhldowych pla
cówek upowszechniania kultury, oświatowych. szko

/ _ leniowych. wychówawczych i opiekuńczo-wychowa",-
! czych" 

3) pracowników straży przemysłowej 

pożarnictwa, 

funkcjonari uszy 

4) pracowników młodocianych zatrudnionych ,w celu 
nauki zawodu w pierwszym i drugim roku nauki lub 

' p~yuczenia do wykonywania określonej pr-acy. 
I . ,; 

3. Rada Ministrów, iN drodze rozporządzenia, może 

określ1t "zaśadykorzystania z' przepi~ów ustawy -przez 
prz~lębiorstwa przemysłu wydobywczego. energeWki 
t galownictwa, użyteczności publicznej. jak też instytuty 

' naukowo-badawc~ i inne jednostki o chalakterze nauko
' wo-badawczym nie będące jednostkami budżetowymi oraz 
"-rozcillgnąć przepisy ustawy na pracowników, o których 

mowa w ust. 2 pkt 2 1 3. " ' 

Art. z. n~roć w' -ustawie jest mowa o~ 

1) "układzje - pracy" - rozumie , się przez to objęty 
przepisami u~tawy ~akład pracy w rozumieniu a rt. ,3 -
Kodeksu pracy. 

' 2) ".najniższym wynagrodzeniu" rozumie się przez to 
obpwiązujące w dniu l stycznia danego roku , najniż
Iz,e wynagrodzenie pracowników uspołecznionych za-

" kładów pracy. określone przez Radę ' Ministrów na; 
podstavtie Kodeksu pracy, I ~ " 

3)- "dotychczasowych przepisach" - rozumie się przez' 
to . obowil\ZUjące w zakładach Psacy, , przed dniem 
wejśćia w życie porozumienia zawartego w myśl 

art. 4, postanowienia układu zbiorowego pracy, ,prze- _ 
pisy o świadczeniac'h branżowych oraz inne przepis'y 
~ wynallradzaniu, ' 

\ 

4) "organie założycielskim" rozumie się przez to 
organy zał9życielskie przedsiębiorstw państwowych, ' 
w odniesi~iu do jednostek o,rganizacyjnych sp~ł
dzielczości. oręz , innych zakładów piacy objętych 
ustawą uprawnienia organów założycielskiCh przewi
dziane w tej _.ustawie przysługują - zarządom central
nych związków , spółdzielczych oraz właściwym jed
nostkóm organizacyjnym młdrzędnymnadtymizakła
dami pracy. 

Art. , 3. Zakład pracy, m'oże wprowadzić prą:~wiQziany 
W ustawie system w ynagradzania pod warunkiem: 

1) prowadzenia efek' ywnej działalności ' gospodarczej 
umożliwiającej sfin1msQwanie zobQWiąz:ań wynika'ją
cych z porozumienia za\;Vartego w myśl art. 4. 

2) dostoSowania norm praćy do wym~6w' wy'nikających 
z art. 83 § 2 Kodeksu ' pracy. przy ' uwzg l ędnIeniu wy- , 
sokości' , uslalorlyt:h staweK wynagrodzenia ,zasatl ni- ' 
czego, 

3) ust'aIenia norm obsad W wyniku uprzednio przepro
wadzonego przdglądu struktury zatrudnienia, 

4) dokonania zmian w strukturze wynagrodzeń zmierza-
, jących do przeznaczen(a na wynagrodzenia związane , 
z wynik~i pracy środków uzyskanych w wyniku 
tych _ zmian. " ' 

5) włączenią do wynagrodzeń rekompensat pracowni- \ 
czych wypłacanych na podstawie dotychczasowych \ 
przepisów. ,. -' 

_ Art. 4.1. Wprowadzenie przewidzianego w ustawie 
systemu wynagradzania na'stępuje na podstawie porozu
mienia. zwanego dalej "porozumieniem". 

2.~ Porożumienie przygotowuje kierownik zakładu 'pra
, cy z właściwym organem zakładowej ot:ganizacji związ

kowej. 

3. ' Porozumienie podpisują , włilśCiwy organ zakład~ , 
wej organizacji związkowej -'-, z jednej strony I kierow
nik 7;akładu pracy po zasięgnięciu. opinii , rady ' pra<;,owni
czej przedsiębiorstwa , i uzyskan iu - pozytywnej opinii 
ogólńego zebrania pracowników (delegatów) -,-z drugiej 
strony. / 

4. Sposób uzyskania opinii, o której mowa w ust. 3, 
mogą określić strony poroo:umienia wraz z radą ptaćow-
niczą· : .•. -, 

5. W zakładzie ' pracy, w którym nie dzj~łają organy 
samorządu. porozumienie ' za\yieraj'ą organy wymienione... 
w ust.. 3 , po uzyskaniu p0zytywnejopinii większości za- , 
logi.. Przepis ust. 4. stosuje . się odpowiednio. 

- 6. Zmiany do pOf0zumieni.a- wprowadza.' się w drodze 
protokołów dodatkoWych do ,. porozumie~ia, . w trybie prze-
widzianym dla zawarcia. 'porozumienia. '" ' ~" 

Art. 5. 1. Porozumienie okreś1a zasady w)lUćigraclza
nla pracowników zak ładu pracy, na' warunkac(J okreś lo-
nych w ustawie. ' ~;-

2; Porozumienie obOWiązuje wszystkfchpracownik6w 
zatrudnionych w zakładzie prac y, do' których mają zasto-
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so.wanie przepisy ustawy, chyba że stro.ny w po.ro.zumie
niu po.stano.wiłY' inaczej. 

Art. 6: t. Poro.zumienie mo.że być rozwiązane ze 
skutkiem na koniec;: ro.ku kalendarzo.wego.: 

1) za ~go.dą stron, 
2) n?,! skutek wypo.wiedzenia ~ d@<k'onaMgo. przez ' jedną 

ze stron w fo rmie pisemnej, Co. najmniej z trzymie
sięcznym wyprzedzeniem., 

" 2. . Przed ro.związaniem po.rozumienia kiero.wnikza· 
. kładu pracy jest o.bo.wiązańy zasięgnąć o.Pinii rady pra;. 
' co.wniczej i uzyskać pozytywną ' o.pinię' o.gólnego . zebrania 
pracowników (delega~ów). ' . 

3. W zakładiie pracy. w którym ,tlie działają organy 
samorządu; kiero.wnik zakładu przed rozwiązariiem po.ro.
zumienia " jest 'o.bo.wiązany · " uzyskać Po.zytywnąópinią 
większo.ści , załogi. ' . 

' 4. Opinia. o kfórej mo.wa w ust. 2 I · 3. nie jest 
wymagana; ' 'jeżeli w trybie o.kreśio.n,ym o.drębną ustaWił 
wszczęte zostało postępo.wanie maj<;}ce na celu po.prawę 
gospo.darki przed.srębio.rstwa państwowego.. ' 

·5. Do. eza'su za:warciano.wegó· p,orozumłEi~ia stosuje 
się, go.tychczaso..we po.ro.zumienie. 

. 6. PrŹep~su ust. 5 nie sto.suje się, jeżeli strony stwier- · 
dzą, że nie zamierzają :!*wfEeć no.wego. porozumienia. 

. I. W wypadkach, Q których mowa f w ust., 6, stosuje 
, się do.tychczaso.we przepisy, z uwzględnieniem zmian . .w 

zasadach w:ynagradzania wpro.wadzo.nychprzez Radę· Mi

nistrQw na podstawie Ko.deksu pracy. Przepis ,art. 21 sto. 
,.8uj€ się odpo.wiednio.. /, 

\ Art: '1. t. Zakład pracy w granicach po.siadanych . 
środków na wynagrodzenia, two.rzonych nązasadach 
określo.nych yv o.drębnych przepisach, '" w ramach p.orozu
mienia , samddzielnie pro.wadzi zakładcwą po.litykę płac, 

, ustalając w szczególncści składniki ,wynagrodzenia,> for
my wynagradzania o.raz zasady prżyz.nąwania wyn'agw
dzeń lich wys~,koŚĆ. 

2. Zasady 'wynag-radzania' I wysoko.Ść wynagrcdzeń 
poWinny być ' cdpowiednie do rcdzaju pracy, jej- ilcści 
i jakości, a fcrmy wynagn{dzania - ,do. rcdzaju d:ziałal
ncści' ptow?dzonej przez zakład pracy crilz ' warunków 
wykon ywaniapracy. 

Art. S" . Pracownikcwi przysługuje , za pracę wynagrc
dzenie zasadnicze wynikająće' z przyznanej katego.,rii.- za
szerego.wania i stawki Wynagro.dzenia oraz przewidziana 

. vi ustawie składniki wynagrodzenia,' a także inne skład-
niki wynagrodzenia ustalcne · w pcro.zumieniu. • 

" . Art: 9. 1. Stawki wynagrodzenia 'zasadniczego., o.dpc
wiagające ' kategcrlcm zaszeregcwania, ckreślają tabele 

,zakładow~.Stawkf te mogą być ustalane, w sposób wi-
dełkowYf: ' 

2. ' Stawka wynagrodzenia zasadniczego. w najniższej 
kategcrii 'Zaszeregowania nie mo.że być niższa·' o.d ,na j. 
niższego wyn?grodzenia. ' . 

3. RczpiętoŚć . stawek . wynagrodzenia zasadn'iczeqo 
WYIażcna .»csunkiem stawki ' w najniższej ka'tegcrii ża

:szeregowania wynikającej ' znajniższego - wynagwdzenia 
,do. stawki w' najwyiszej kategcrii .zaszereJLcwania nie 
mcże byt . mniejsza \niż : '. 
/ 1) 'W .· tąbelachstawek wynagrodzenia zas5dniczegc dla 
. stąH6-l/Jiskrobotn!czych -I : 1 ... 6 . . 
. '2) w Łabelach stawek ' wynag'rorlzcnia zasadniczego dla: 

.. ·itdnQ.wis~ ·rliE!robctnitżych ;;;"'" '1:2,2. 

4., Rada Ministrów, w droqze ro.zpcrządzenia : 

1),. ustala stawki wynagrodzenia zasadniczego. dla kie
rownikówzakładów pracy, z cdpcwiednimuwzgięd
nieniem kategorii zakładów, c których mo.waw 
art. W us?-.... ". i 6, '. , 

2}.' może zwiększać rozpiętcść stawek określ cną w ust. 3 
.' oraz ustalać ich największą dopuszczalną 'rozpiętośc. 

:' . \' 

Art. ,10. L W wypadkach i na warunkachokreś].o-
nych 1CJ ' dotychczaŚcwych przepisach, 'z uwzględnieniem 
ust. 2-6,praccwników~ , przysługuje dodatek funkcyjn y ' 

, z tytułu pełnienia funkcji kiero.wni'czej. 

2. Dodatki hlllkcyjnE! ustala się dla 10 szczebli. Do· 
' datki te. mcgą być ustal cne w sposób ~idełko.wy. 

,' 3. Rczpięto.ś<:stawek dodatku funkcyj nego wy;ażo.na 
stQsunkiem' stawki dla . pierwsze-gc , szczebla. do.datku do. 
stawki dla dzi~siątegc szczebla ' dóElą.tku nie może "'być' . 
mniejsza . nU 1:'10.. / ' 

,4. Miesięczna ' stawka dddatku fupkcyjnego. ńi'e mo.że 
być , niższa niż 10% najniższeg:c wynagrodzenia ; ł nie 
mo.że przekraczaĆ, z ' zastrzeżeniem ust. : 5 i 6, 100% tego 
'Wy~agródzenia. . '" 

5. Właś'ciwi ministro.wie (kiercwnicy" urzędów cen~ 
fralny~h) or.az zarządy centralnych związków , spółdzlel- , 
czy-ch, w porczumieniu z Ministren;t Pracy, Płac J Spraw 
Socjalnych, usta!ają kryteria zaliczania zakładów ' pracy 
Qo. kategcrii zakla~ow, w których miesięczną" śtawka do
,datku funkcyjnegc . mcże być wyższa cd ' najniższego wy- . 
nag,ro.dzenia i nie może przekraczać dwukrotnej wyscko.ścl 
tego. wynagrcdzenia. 

6. Minister Pracy, Plac i Spraw Socjalnyćh ustala ' 
kryteria zaliczania ,zakładów pracy do. 'kategcrii zakładów,. 
w .którY9h miesięczna . stawka dodatku funkcyjnego. mcże 
być wyższa niż 'dwukrotna wyso.koŚć najniższego. wyna
grodzenia i nie mcże przekraczać trzykrotnej wysckcścl 
tego. wyńagrcdzenia. . . 

Art. 11 . W wypadkach i na warunkach-ckreślo.nych 
w do.tychczasowych przepisach, z uwzględnieniem , art. 
12-14, praccwnikcwi przysługuje dcd.atkcwe · wł"nagrc-
dzenie za pracę: . 

1) • . w~ gcdzinach nadliczbo.wych, 
2), ' w pcrze , nccnej, . . 
3) w warunkach szkcdliwych I dla zdrowia, szczeg2!W'e 

. uciążliwych lub niebezpiecznych. 

Art. 12. Dcdatkcwe wynagro.c:lzenie za prac'ę ,'w go~ 
dzinach nadliczbowych nie moie być kwotcwc ' niższe. niż; 

1) 50% stawki gcdzincwej wynikającej z najni~szeg(/ 
wynagrodzenia za pracę · w dwóch pieJwszych godzi-
nach ,nad liczbcwychna dcbę, ..' 

2) , 100% stawki gcdzinowej wynikającej znajniższego . 
wynagro.dzenia za pracę w ' dalszych g,9dzinach nad
liczbowych oraz w gcdzin'ach nadliczbcwych prtypa
dających w purze' nocne j" w . niedziele, święta oraz 

. w doda-tkowyc'h dn i ąch wolnych od pracy wprow,a~ 
dionych przepisami wydanymi przez Radę Ministrów / 
na . podsta wie Kudeksu pracy,. " . , , 
Art. 13. DodatkoWe wynagrodzeńie za pracę w po.rze 

nocnej nie mcże ., by.ć kwotowo .. niższe niż 300/ 0 stawki 
godzinow ej wynika jące jz ' najniższegc wynagrod,zenia. 

Art. 14. J. Do.datkowe wynagrodzenie . za . pracę w 
warunkach szkodliwych dla .zdrowia. szczególnie . uciążli~ 

, 
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'wych lub niebezpfecznych nie . może być kwotcwo niższe .". ,.'1 
bi{ 50f0: stawki gcdzinowej wynikającej z · najniższego wy-
nagrodzenia~ 
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2. DodatkO;we wynagrodzenie, o którym mowa w 
ust. 1, ustala się z zachewa:rl1em określonych:!, dotych
czasowych .przepisach podziałów na grupy (stopnie) szkod;
liwości.. uciążliwości i niebezpieczeństwa oraz proporcji 
między stawkami tego wynagrod.zeniadlaodpowiednich 
g.rup (stopni). 

, Art. l5.. Podstawę: obliczania wynag,rodzeaia za czas 
niezawtnionegoPFez pracó-wnika p:rozestoju, o ktÓrym 
mowa. wart. 81 § 2-4 Kodeksu pracy, u~tala się w wy
sokoś.ci nie niis.z~ · od najniższego wynagrodzenia. 

Art. 16 .. ' t. W '
I 
wypad,kaltlil ,{ na wa.ł'I:l1Jkach okreś.ło

Eych w d<iltyd\lczasowym przetnłsa~h, z uwzgłędmieniem 
ust. ~5, pnacownik"Jwi przysłliguje dodatek za staz 
pracy. 

1.. Pedstawawymi:aru do(hd~ktl za staż' pracy nie może 
byćntższa od. naJniższe.go wynag:rodzenią i wyżs-za,: 

l) dla pracownika, który podjął zatrudnierri'e w zakła
dzie pracy prze<} dniem wejścia w życie !}orozumie
nia: - od stawki wynawodxenitt za'Sadn4czego, jaką 
otrxyl'nywał' na podstawie d'Cltychczasowydł prze· 
pisów, 

2) d'la pracownika, . który: p'odjął zatrudnienie' w zakła
dzie pl'acy w dniu wejścia w życie porozumienia 
hl'b pa tym dniu - od określ'on.ej w ' dotyclilczas.owy€:h 
przepisach najwyŻ'Szej stawki wyoo!J'l'odzeni,a zasadni
cz~go odpowiadającej kategorii zaszeregowania, jakll 
pIlICoWllik otrzymałby na podsta.wie tych przepisów. 

3. Do> .esu 7la.tJ:uG1nienicr wymaganeg.o d<'.l nahycia 
upraiWinieJi1 do dodatku 7!a stail: pracy za.l:i.<i:za, sj'ę €Ilues.y 
poprzedniego zatTulilnrenia.: ~ 

l) w uśpołecznicnych zakładacn pracy; . 
2) w prywatnych zakladac;:h pracy, któr~ zostały upań

st~wicille lub prze}ę~e przez , uspołecznione zakłady 
pracy, 

7: wyłllczen;iem gkresów zatrudnienia zakończonych wy· 
. gaśnięciem stosunku pracy wskutek porzucenia pracy lub 
jegó rozwiązaniem bez wypowiedzenia z winy pracownika. 

4. W grankach określonych w ust. 2 p0rozumieni.e 
" może , ustalać, " że z tytułu stażu pracy w zakładzie pIlicy , 
objętym tym porozumieniem pracownikowi przysługuje 
zwiększony ' dodatek za staż pracy. ' 

5. Porozumienie mO'Że , ustalB!Ć:, że wohec ,wszystkie h 
pracowników nbjętych jeg.o posta,nowieniami st0suje się 
jednolite zasady przyznawania d'odatku za staż pracy. 

Art. 17. l. W wypadkach l na warunkach określa" 
nych w dotychczasowych przepisach, z uwzględnieniem 
liSt. 2-5, pracownikowi przysługuje nagroda ju biłeuszo
wa. ' któi~j podstawę wymiaru stanowi najniższe wyna-
grodzenie. '/ 

f·WysokoŚć nagrody jubileuszowej po 1(\ latach 
pracy wynosi 1009 /0 najniższego wyu<ł9fodzenia i zwiększa 
się po każdym następnym 5-letnim okresie pracy o 50"/0, 
ił począ\Vszy od 25 iat pracy - o 100% tego wynagro· 
dzenia. z tym że nagroda przysługu je po przepracowaniu 
okreśu ustalonego w dotychdasowych przepi~ach. Pod
stawę wymiaru nagrody , jubileuszowe.i stanowi najniższe 
wynagrodzenie obowią2!ujące w dniu nabycia prawa do 
nagrody. 

3., PoroXumien,ie może ustalać, że jeżeli nagroda 
jubileuszowa przysługująca napocllSta,wie porozumien.id 
jest, niższa od naglO(}:Y, jaka przysługiwałaby na pudsta
wie dotychczasowych. p:r~epi~ów. prll'CowR.ik. który pt"Zee 
dniem . wejścia, w życi~, porozumj.enia nabyłp.rawOIGo 
nągrod'y jubH(Hl:szowej. otrzyma z tegp tytułu odpowiednie 

Paz: 2.5 

wyrównanie. Pod5tawę wymiaru nagrody ,jubileuszow~j. 

jaka przysługiwałąby na podstawie dotychcżasowycłl 
przepisów, stano..yi wynagrodzenie wypłacone pracowni
'kowi przed dniem wejścia w życie porozumienia, obli

' czone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy . . 

. 4. Zasadyustala<!lil"ł okresó,w praEjY i innych okresów 
uprawniających do nagrody jubileuszowej. oraz ; zasady 
jej .obliczania i wypłacania określają powszechnie obo
wiązujące prze'L'lisy. 

5. P0To~W'l'lieni:e mai e usta,lać~ że wobec wszystkich 
pracowników objętych. j.ego postanowieniami stosuje lift 
jednolite zasady przyznawania nagrody jubileusz,9-wej. 

Art. 18. l: Pracownikowi przysluguje jednorazowa 
, olill~rawa pieniężna w związku z przęjściem .na emerytu~ 

lub rentę, której pódstawę wymiaru stanQwi najniżsll.. 
wyn~rod?Jenie" 

2. Odprawa pieni'ężna przysługuj.e po -przepracowanhl 
okresu ustal'oneg,o w porozumieniu. dkres ten ustala si , .. 
'lako wi.el<ik.rotność .5 lat p.racy, z. tym, że Iilinima lny okre. 
zatrudnienia. wymagany dG nabycia uprawnień do odpra-
wy pieniężnej nie- może . być krótszy 'niż 10 lat. .' 

3. Porozumienie może ustalać, że minimalny okres 
zatrudnienia wymagany do nabyCia uprawnień do odpra
wy,pienł:ę:tnej jest krótszy ' nii 10 lat, . Jeżeli dotychcza
s.oweprzepisy przewidują odprawy po przeprac:Owaniu 
takieg'o okresu. Wtyni" wypadku prze'pis ust. 2 - stosuje 
się. odpowiednio, t tym że następny okres zatrudQlenia 
nie może- być krótszy ni:ilO l'at. 

4. Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów 
uprawniających do odprawy pieniężnej oraz ząsad' jej 

~ oblfczaniit i wypłacania stosuje się odp6wrednio przepis 
ut. 17 ust. 4. ' 

5. Wysokość odprawy pieniężnej po 10 latach pracy 
. wynosi 100% najniższego wynagrodzenia i zWiększa Si" 

po każdym następnym S-letnim okresie pracy o 50~/ .. 
li por.ząwszy od 25 lat prac.y - o 100% tego , wYD.agro
dzenia. W wypadku, o którym mowa w ust. 3, wysokoś(: 
odprawy pieniężnej w'ynosi 100010 najniższego wy nagro
dzenia., 

6. Pracownikowi przysługuje jedu.orazowa -odprawa 
pieniężna w wysokości 100% najniższego wynagrodzenia 
mimo nteprzepracowania minimalnego okrESU wymaga- . 
nego do' nabyCIa uprawnieR do odprawy, jeżeli przejście 
na rentę nast.śl'Piło wskutek .wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej: 

7. Porozumienie może listalać. że jeżeli' odprawa pie
ńiężna przysługująca na Jego, podstawie Jestniisza od 
odprawy, ja·ka PI'zysłu!i}'i'walcvby na "podstawie dotyehcza- ' 
sawych przepisów, prac@wnik zatruclni.ony w zakladzi t' 
pracy w dniu wejścia w życie porozumienia otrzyma ,~ 

tego tytułu odpowiednie wyrównanie. Przy ustalaniu wy· 
sokośc i odprawy pieniężnej, jaka przysługiwałaby nA 
pod stawie dotychczasowych przepisew, uwzględnia się: 

1) wynagrodzenie wypłacone pracownikowi przed dniem 
wejścia w życie porozumienia, óbliczone według za
'sad określonych w tych przepisach, lub 

12) kwotę odprawy określopą w tych prZepisai:;Jl . 

Art. 19.· t. POf<ilzumieoti!e n,temoże wprowadzać innycQ 
świadczeń ,związanych z pracą niż. określonewel:otyeh

czasowych' przepisach, a także rozszerzać zakresu ,ich 
stosowania. Dotyczy to w s:zczególnosci ,.deputatów 
i innych świadczeń w naturze . oraz e}ywLwalenfpw pie
niężnych w ,zamian za tę deputaty i świadczeńia.Swiad
u~lli:a mQgą być wydawane lub :wypłacane wyłącznie w 
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wysokości i na zasadach określQnych w dotychczaso
wych przepisaCh. ' 

2. Porozuniiep.ie może odstąpić w całości lub w części 
od stosowahia świadczeń, o których _mowa w ust. 1 .. prze" 
znaczając uzyskane z tego tytułu środki na wzrost wy· 

. nagrodzeń związanych z wynikami pracy. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą posiłków rege
neracyjnych oraz wyżywienia wydawanego pracównikowl 
bezpłatnie lub częściowo odpłatnie" jeżeli ' zgodnie z od
rębnymi przepisami charakter pracy, 1ub warunki jej wy-' 
kon ywania wymagają zapewnienia takich posiłków lub 
wyżywienia. 

Art. 2.0 . . PorozumiEmie zastępuje - 'IV zakresie okre
ślonym w ustawie ~ odpowiednie przepisy o wynagra- ' 
dzaniu . w tym, także przepisy art. 81 § 2-4 i art. 134: 
§ 1 Kodeksu pracy, o.raz postanowienia układów zbior.o
wych pracy i przepisy o , świadczeniach branżowych. 

* • . \ 

Art. 21. Porozumienie zastępuje z dniem jego wejścia. 
w życie wynikające z dotychczasQwych przepisów odpo
wiednie warunki umów. o pracę , I innych aktów stano
wiących podstawę nawiązania stosunku pracy: 

Art. 22. 1. Porozumienie wchodzi w żyCie po zare
jestrowaniu. Re jestracji porozumienia..A:lokonuje Minister 

. Pracy. Płac L Spraw Socjalnych na wniosek kierownika 
ltakładu pracy, po stwierdzeniu zg8dności porozumienia 
I 'przepisami ustawy. ' 

2, Od wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy do
łlłczyĆ' 

1) oryginał porozumienld, 
2) opi'nię organu założycielskiego. zawierającą oceną 

spełnienia przez zakład pracy warunków wprowadze
ni a przewidzianego. w ustawie systemu wynagra-
dz'ania. .... 

3. Organ założycielski jest abowiązany, ona wniosek 
kierownika zakładu pracy, wydać opinię, o której mowa 

. w ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni. W razie niewydania 
~pinii w tym terminie kierownik żakładu pracy może 

wystąpić da MinIstra- Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 
wnioskiem, o którym mowa w ust L, ... mlma braku stan'o
wlska organuzalożycielskiego w sprawach wym.ienionych 
.., ust. 2 pkt 2. 

4. Minister Pracy, Plac i Spraw Socjalnych, w ter
minie nie p'rzekraćzającym 3 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku. o. którym mowa w ust. 1. informuje strony 
porozUl~ienia oraz organ założycielski a rejestracji poro· 
zumienIa I u Q.... C!dmowie jego zarejestrowania. 

5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa 
Izczegółowe zasad y i tryb reiestracji porozumień, argan 

\ 
właściwy w sprawach rozpatrywania sporów związani'ch / 
z odmową zarejestrowaniapofozL1ljlienia oraz tryb rozpa.- I 

trywania ' tych s'porów. "' 

Art. 23. 1. Nadzór nad realizacją porozumień spra
wują organy załozyci~lskie. W ramach tegó nadzoru orga
ny założycielskie dokanują kontroli i oceny realiza.cji. 
przez zakłady pracy porozumień, a w szczególności speł
niania przez zakłady warunków akreślonych' wart. ,3 i 1. 

2. W razie stwierdzenia prf:ez organ założycielski 
niepra\'"idfoyvości w zakresie realizacji porozumi~nia., 
organ ten stosuje śrQ.dki prawne przewidziane w odręb
nych przepisach, a jeżeli uzasadnLa to ocena, o której 
mowa w ust. 1 /" może zobowiązać kierownika zakładu 
pracy do wypawiedzenia porozumienia. 

3. Da wypowiedzenia, o którym mowa w ust. 2, nie 
, mają zastosowania przepisy art 6 ust l w części do· ' 
tyczącej warunku rozwiązania porozumienia ze skutkiem 
na kOniec roku kalendarzawego oraz' art. 6 ust. 2 i30 

4. Kierownikowi zakładu pracy', I radzie 'pracowniczej 
służy prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do decyzji 
o wypoWiedzeniu porozumienia. W tym wypadku stosu je 
się odpowiednio przepisy art. 57 ust. 2 i 3u'stawy z dnia 
25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych 
(Dz. U. Nr 24, poz. 122, z 1982. r. Nr 45, paz. 289 oraz 
z 1983r. Nr 36, poz. 165 l Nr 39, poz. 176) . 

Art. 24. Zakład pracy, który wprowadzi zasady wy
nagradzania w oparciu a przepisy, niniejszej ustawy, w 
ciągu pierwszego roku iC'h . stosowania uiszcza ad sumy 
lekompensat pracowniczycb włączonych do' wynagrodzeń 
połowę obowiązującego. podatku od płac. . 

. Art. 25. 1. . W zakładzi~ pracy, w którym nie d\ia ła 
zakładowa organizacja związkowa, przewidziany w usta
wie. system wynagradzania może wprowadzić kierownik 
tego zakładu w formie regulaminu. Do regtllaminumaJą 
odpowiednie zastosowa'nię przepisy dotyczące porozu-
mienia. , 

2. Z dniem rozpoczęcia ~ziałalności przez -z;akladową 
orgańizację zwią-y,kową regulamin', o którym mowa ,,-w 
usL 1. ulega z mocy prawa przekształceniu w porozu'
mienie, a właściwy organ zakładowej organiza~ji związko
wej wchodzi w prawa' strony . 

Art. 26. Rada Ministrów, przed upływem dwóch lat 
obowiązywania ustawy, przedstawi Sejmowi ocenę 
funkcjonowania w zakładach pracy wprowadzonych po-
rozumieniami systemów wynagradzania. -

\ 
Art. 27. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. juhlońskl 
Sekretarz Rad-y Państwa: 1: SzymaIl~k 

26 
USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1984 r. 

o nadaniu . Akadernłl Medycznej w Poznaniu łmlenla Ka rota l MarCinkowsklego. 

Art. 1. Akademii Medycznej w Poznaniu nada je sią 

nażwę: "Akademia Me~yczna im. Karala ,M~Tcink~wskiego 
w Poznaniu". 

Art. 2. Ustawa .wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodńiczący' Rady Państwa: ~H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: J. Szymanek 

Tłoczono z polecenia P~zesa !łady Ministrów 
wlaklaliach' Graficznych "Tal{!ka",-Zakład ,nr 1, "Warszawa" uL Tamka' 3. 

Zam. ~ 065cr300-84. ,CeDa 24,00. zI 
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