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P9'L. 193) w częśc'i , dotyczącej- pomocy na budownictwo 
mieszkaniowe udzielanej osobom uprawnionym do osobnej 
kwatery stałej, określonym w ,art. 9, 11 i 12 ustawy z dnia 
20 maja 1976 r. o z.akwatero~waniu sił zbrojnych (Dz. U. z 
1976 r. Nr 19, poz, 121 i z 1983 r.. Nr 16, poz. 78). 

§ 9. Do czasu wydani'a przepisów przewidzian~ch w 
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rozporządzeniu zachowują moc przepisy dotychczasow'e ze 
zmianami wynikającymi z rozporządzenia. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi wżycię z dniem ogło.
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: gen; armii W. Jaruzelski 

iWZPORZĄDZEN1E RADY MINISTRÓW 

z dnia 9 marca 1984 r. 

w sprawie okre~ów za,trudnlenla za granicą, ' i zaśad udzielania świa,dc'zeó emerytalno~rentowy(;h ,.l; tytułu tego 
zatrudnienia. 

Na podstawie ar t. 10 ust. 2 i art. 22 ust. l pkt 4 usta
wy z dnia 14 grudnia 1982 r. o źaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267) zarzą

dzasię, co następuje: 

§ 1. , Przy ustalani\. prawa do świadczeil i.ich wyso
kości na podstawie ustawy z dnia 1,4 ' grudnia 1982 r. o 

. zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin 
iDz. U. Nr. 40, poz. 267), zwanej dalej ,)ustawą", w r,azie 
zatrudni enia pracownika za granicą stosuje się przepisy 
rozporządzenia, chyba że umowa międzynarodowa prze-

.. widuje korzystniejsze z'asady. 

§ 2. 1\ Przy u,stalaniu prawa do świadczeń przewi
dzianych w ustawie uwzględnia si'ę, poza okresallli wy
mienionymi wart. 10 ust. I ustawy, również okresy za-o 
trudnienia' obywateli polskich za granicą w organizacjach 
międzynarodowych, zagranicznych instytucjach i zakła

dach, ~o których zostali skierowani w ramachwspół

pracy międzynarodowej lub w których byli zatrudnieni 
za zgodą właściwych władz p,olskich; zgoda nie jest wy
magana, od pracowników, którzy , wyjechali za ' granicę 
przed dniem 9 maja 1945 r. 

2. Przy ustalaniu prawa do świadczeń przewidżianych 
w ustawie 'uwzględnia się również okresy zatrudnienia za 
granicą osób, które w okresie tego zatrudnienia nie były 
obywatelam1 polskimi, jeżeli osoby te 'powróciły do kraju 
p~ dniu 22 lipca 1944 r. i zostały uznane za repatriantów, 

3. Okresy zatrudnienia za granicą przypadające po 
dniu 22 lipca 1944 r. uwzględnia / się również przy usta
laniu zwiększenia św~adczeń z tytułu zatrudnienia w Polsce 
Ludowej. ' . , 

, § 3. L Jeżeli p;acownik był zatrudniony zarówno na 
obs~arze Panstwa Polskiego, jak i za granicą, sumuje się 
t. okresy zatrudnięnia. 

2. Uwzględnienie ' okresów, o których mowa w § 2, 
następuje pod warunkiem stałego zamieszkania zaintereso
wanego pracownika na obszarze Państwa Polskiego. 
, 3. W razie ,wyjazdu emeryta ' lub rencisty za gra picę 
na pobyt stały, prawo do świadcz,eń ustalonych z uwzględ- " 
nieniem okresów, (, których mowa w § 2, ustala się po
nownie bez , uwzględ'nienia tych okresów. 

ł 4. L, Podstawę wymiaru świadczeń ustalonych z 
, uwzględnieIiiem okresów ' zatrudnienia za granicą .. o któ
ryCh mowa w ' art. 10 ust. 1 ustawy oraz w § 2. ust. I i 2 
'rozporządzenia, oblicza' się na zasadach określonych w 
ustawie, z tym że ' za ,każdy ' miesiąc tego zatrudnienia 
przyjmuje się -, z uwzględnieniem § 5 - wynagrodzenie 
zastępcze, które w zależności od wyboru zainteresowanego 
może stanowić: 

1) przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika ż 

okres II ostatnich 6 miesięcy zatrudnienia przed wy~ 

jazdem za granicę lub , pierwszych 6 miesięcy IpO ~ 
wrocie 'z zagraniCy , CI jev.eli okres zatrudnienia pc4 
powrocie do kraju był krótszy - Rrzeciętne' miesięczt 
ne wynagrodzenie z tego okresu albo 

2\ prze~iętne miesięczne wynagrodzenie osiągane w kra
ju w ok resie zatrudnienia pracownika 7;a granic" 

, przez innych pracowników z tytułu ich zatrudnienia 
w tym ' samym lub podobnym charakterze, ' w jii'kim 
pracownik był żatrudniony przed wyjazdem za gra
nicę· ' . ' \ 

' 2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do , 
pracowników, którzy byli zatrudrtieni wylączni/,! za gra~ 

nicą · , 
§ 5. L Przy obliczaniu podsta,wy wymiaru świadczeń 

. dla pracowników slderowan ych do pracy za granicą w 
polskich przedstawicielstwach · dyplomatycznych i w urzę
dach konsularnych przyjmuje się za każdy miesiąc tego 
zatrudl)ienia kwoty ryczałtowe w zaleiności od grupy 
wynagrodzenia, dó jakiej pracownik został zaszeregowanYJ 
kwoty te wynoszą: 

dla grupy dla 
/ 

grupy 
zaszerego- zł zaszerego- zł 

wania wania 

I 26800 VI 14900 , ' 

II 22800 VII 13600, 
III 20400 VIII 12400 
IV 18100 IX 11 400 
V , 16400 

_ 2. ,Przepis ust. 1 stosu~ się równięż do innych pra
cowników skierowanych do pracy ia ' granicą, ' któr.:r.y :& 

tytułu tej pracy otrzymywali wynagrodzenie na podstawie 
przepisów o wynagrodzeniu pracowników wymienionych ' 
w · ust. I. ' 

3. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio również do 
członków rodziny pracowników wymienio'nych w ust': 'l 
i 2, jeżeli z tytułu pracy w okresie pobytu z tymi pra
cownikami zagranicą byli wynagradzani na podstawie 
przepisów o wynagrodzeniu pracowników, o' których mowa 

' w ust. I. 

4. Na wniosek ' osób, o których mowa w ust. 1~3, 

podstawę wymiaru świadczeń oblicza się według § 4. 
§ 6, ' Jeżeli z tytułu zatrudnienia za granicą, o któ

rym mowa w § 2, przysługuje również świadczenie z insty
tucji zagranicznej, świadczenie należne na podstawie usta
wy wypłaca się na zasadaCh określonych w przepisach 
rozporządzenia wydanego na podstawie art. 73 ustawy. 
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ł ,7. 1. Osobo,m, które nJe . nabyły uprawnień dOi 
świadczeń emerytalno-rentowych na podstawie przepisów 
polskich, a ' p.obierają świadczenia Q charakterze rentowym 
:z instytucji zagranicznych za pośrednictwem Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, przyznaje się następujące świad
czenia na zasadach określonych w ustawie i w niniejszym 

- rozporządzeniu: 

1) 

2) 

3) 

4) 

świadl;.zenia w nat\}rze, 

dodatki rodzinne, jeżeli nie pobierają z instytucji za
granicznych świadczeń o charakterze takich dOdatków, 

dodatek pielęgnacyjny, jeżeli kwota świadczenia -;a
granicznego nie przekracza najniższej kwoty emery-
tury lub renty określonej w ustawie, . 

dodatek dla sierot ' zupełnych, jeżeli kwota świadcze
nia zagranicznego przysługująca każdej sierocie nie 
przekracza najniższej .kwoty renty rodzinriej ' określ 0-

n,ej -IN ustawie, . ' 

" 5) uzupełnierue pobieranych, świadczeń zagranicznych
z wyjątkiem niepełnych zaopalrzeń z tytułu ~łużby 

. wqjskowej - do wysokości najniżs.zej emerytury lub 
renty określonej w ustawie; < przy ustalaniu uZ\lpeł
nienia u~zgJędnia się wysok.ość · emerytury lub renty 
wraz z ,dodatkami określ6nym~ w pkt' 2-4, 

6) zasiłek pogrzebowy)' jeżeli instytucja zagraniczna nie 

wypłaciła takiego zasiłku, a j eżeli wypłacony przez 
tę instytucję zasilek był niższy od kwoty zasjku okre
ślonej w ustawie. ' - uzupełnienie da tej kwoty, 

2. $wiadczeń- określanych w ust. 1 nie przyznaje się, 
jeżeli: 

l) osaba pabierająca świadczenie zagraniczne .osiąga wy
nagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub inne dachody 
uzasadniające w myśl ustawy zawieszenie lub zmniej
szenie świadczen emery ta lno-ren tawych, ' 

2) pabieranvm świadczeniem zagranicznym jest wyłącz
nie rent\!' z dadatkowega ubezpieczenia z instytucji za
granicznej alba zwrot skłndek w formie renty z insty
tucji francuskiej lu'b be lgijskiej. 

§ 8, Da spraw wszczętych na· ,p,adstawie wniosków 
-zgłoszonyCh ' przed dniem wej.i;cia w życie rozporządzenia 

stosuje się przepisy dotychczdsowe, z tym że wysokość 

. świadczen przyznanych począwszy od dnia 'l stycznia 
1983 L ulega ,- na wniosek zainteresoWanego - ponoW
nemu ustaleniu z zastosowaniem przepisów § 5, jeżeli 

-świadczenia te zośtały wymierzon~ od niższych kwot 
' ryczałtowych niż określone 'w tych przepisach. 
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§ 9. Rozporządzenie wchodźi w żyCie z dniem 
kwietnia 1984 L 

·p'rezes Rady Ministrów: w z. Z. Me.ssner 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 marca- 1984 r. 

w sprawie .$zczególnych zasad obliCzania I uiszczania - podatku dochodowego przez przedsiębiorstwa obrete 
rachunkiem wyrównawczym cen wewnętrznych, nadzorowane p1'Zez Ministra Górnictwa i Energetyki. 

Na podstawie art. 43 pkt 3 ustawy z dnia 26 lutega 
1982 r. o ' opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecz
nianej (Dz. U. z l 984' L Nr 16, paz. 75) .oraz art. 3 ust. 6 

:{ art. 38 ust. l pkt 5 ustawy z dnia 26 lutega 1982 L ' 

o " gospadarce finansowej przedsię'biorstw państwowych 

(Dz. U. z 1984 r. Nr 16', poż. 74) zarządza się, co następuje: 

§ 1. L Nadzorowane przez Ministra Górnictwa i Ener
getyki przedsiębiorstwa stosujące ceny wewnętrzne obli
CZd~ą swój przychód według ustalonych~la nich cen we
wnętrznych wyrobów objętych rachunkiem wyrównaw
czym cen wewnętrznych i wpłacają należny podatek do
chodowy do właściwej ' jednostki organizacyjnej , prowa
dzącej rachunek wyrównawczy, w następujących termi 
nach: 

1) za .okres miesię~zny - w terminie da dnia 28 każde
go miesiąca za miesiąc ubiegły, 

2) za okres roczny ; 
a) )Wstępnie - w ' teqninie określonym do zlożenia 

bilansu, 

bl ostatecznie w terminie 10 dni licząc od daty 
zweryfikawania ?ilansu. 

2. Jednostka organizacyjna prowadząca rachun,ek 
wyrQwnawczy 'cen wewnętrznych .oblicza podatek docho
dowy od sumy zw:,eryfikowanych zysków bilansowych 
przedsiębiorstw objętych rachunkiem, wyrównawczym, 
pomme]SZbnej o ewentualne ujemne wyniki finansowe 
tych plzedsiębio'rstw, i uiszcza należny pada tek do budże
tu pań.stwa :, 

J) zaliczkowo - w terminach , o 10 dni dłuższych od 
'określonych w ust. 1 pkt · 1 i 2 lit. a), 

2) ostatecznie ża okres roClJly - w termini'e 15 ani; 
licząc od daty zweryfikowania bilansu ostatniego 
przedsiębiarstwa objętega rachunkiem wyrównaw
czym, jednak nie póżniej niż do 30. czerwca danego' 
roku. 

3. W razie uiszczaria przez jednostkę prowadzącą 

rachunek wyrównawczy , cen wewnętrznych podatku , do- ' 
chodowego nie podlegającego podwyższeniu lub obniżeniu 
stosownie do pl zeplsow art. 49-52 ustawy z dni.a 
26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednoste~ gospodarki 
uspołecznionej (Dz. U. z 19R4 r. Nr 16, poz. 75), również 
podatek ' dachado\vy uiszczan y przez przedsiębiarstwa obję
te tym rachunkiem nie pod lega padwyższeniu lub obni-

, :Żeniu. 

§ 2. Z padstawy opadatkowania jednostek, ' o których · 
mawa w ' § l. wyłącza się zysk ze sprzedaży wyrabów 
dotowanych z budżetu , .osiągnięty w wysokości adpowia-. 
dającej: 

l) 4% kosztu własnega sprzedaży wyrobów dotowanych, 
stanowiącega podstawę do ustalenia ceny wewnętrz

_ nei dla dan ega przedsięhiorstw~ - w odni'esieniu do 
przedsiębiarstw w ymienionych w § l ust. 1. 

2) kwocie zysku wkalkulowanego w dotację określaną 

. w lista wie budżetowe .i - w odniesieniu da jednostki 
organizacyjnej wymienionej w § 1 ust. 2. 

§ 3, Saldo rachunku wyrównawczego cen wewnętrz
nych istniejące na dzien 31 qrunnia pocllega przekazaniu 
na .ra chunek scentralizowanego funrluszu rozwoju branży, 
której rachuneK wylównawczy dotyczy. 
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