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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia l kwietnia 1985 r. 

w sprawie lIlczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru emerytur I rent. 

Na podstawie art. 22usL l pkt 1-3 i 5 ustawy z 
' dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pra

cowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267 oraz z 
1984 r. Nr 52. poz. 268 i 270) zarządza się. co następuje: 

Rozdział 1 
f 

Pr:repfsy ogólne. 

§ I. Podstawę wymia ru emerytur i rent. 'Zwaną dalej 
"podstawą wymiaru", ust a la się od wy nagrodzenia z ty
tułu wykonywan!a prac y w ' ramach stosunku prac y, l 

uwzględnieniem wypłaconych zamiast tego . w'ynagrodze. 
nia świadczeń pieniężny ch z ubezpieczenia społecznego 
w razie choloby ( macierzyl'l stwa. 

§ 2. l. Podstawę wymiaru stanowi, z zastrzeżeniem 
f 3, przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone 
pracownikowi za okres ostatnich 12 miesięcy zatrudnie
nia albo kole jn ych 24 miesięcy zatrudnienia wybranych 
przeż zainteresowanego z ostatnich 12 lat zatrudnienia. 

2. Okres ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia pracow
nika liczy się wstecz od miesiąca. w kt.órym ustalo 
ostatnie zatrudnienie. a jeżeli zatrudnienie trwa nad al -
od miesiąca, w którym zgłoszono wnios~k o emerytur q 
lub rentę. 

3. Okres kolejnych 24 miesięcy zatrudnienia obejmu
je następujące po sobie miesiące zatrudnienia w dowol
nie wybranym przez zainteresowanego okresie z ostat
nich 12 lat zatrudnienia. 

§ 3. Za podstawę wymiaru emerytur i rent ustal.a
n ych od wynagrodzenia. które stosownie do przepisów 
o składkach na ubezpieczenie społeczne jest określane 

w wysokości zryczałtowanej ,z możliwością ,podwyźsze. 
nia. pr:zy jmuje się: 

1) kwotę ryczałtu obowiązującą w ostatnim ' mieslącu' 

zatrudnienia. 
2) przeciętne miesięcżne wynagrodzenie z okresu ostdt

nich 36 miesięcy zatrudnienia. nie niższe jednak od 
.kwoty ryczałtu określonej w pkt l. jeżeli do podstawy 
wymiaru składek na ube:z;pieczeuie społeczne prZyję4 

to wynagrodzenie inne niż ta kwota. 

Rozdział 2 .,J 

Składniki wynagrodzenia. 

. § 4. 1. W podstawie wymiaru dla pracowników uspo
łecznionych zakładów pracy lI~zgl <jdJlia się wszystkio 
składniki wynagrodzenia w gotówce i w naturze z tytlIłu 
wykonywania pracy w ramach stosunku pracy będące 

wynagrodzeniem w rozumieniu przepisów w sprawie kla
syfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospoctarki uspu· 
iecznio~ej. z wyjątkiem: 

1) wynagtodzeń osobowych wypłacanych jako no l e ż -

ności jednorazo!"e: . 

. a) gratyfikacji (nagród jubileuszowych). 
b) odp-raw przysługujących w ZWiązku z przejści ern 

na emeryturę lub rentę inwalidzką. 
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c) ekwiwalentów za nie wykorzystany url op wypo
czynkowy, ekwiwalentów za nie w ykorzystane 
dni wolne od pracy, 

d) odszkodowań przysługujących pracownikowi w 
razie niezgodnego z prawem rozwiązan i a stosun
ku pracy przez zakład ' pracy, 

e) dodatkowych świadczeń pieniężn ych bąd ·l'/~ar
tości świadczeń w naturze nie mającychcharakte
r 'u deputatu, przyznawanych na podstawie przepi
sów szczególnych (kart branżowych), np. ekwiwa· 
lentu pieniężnego z tytułu 'zwrotu kosztów prze~ 

jazdów urlopowych, świadczeń na pomoce nauko
we dla dzieci. świadczeń przyznawanych z okazji 

. uroczystych dni, jak tradycyjne "barbórkowe", 
korzyści materialnych zapewnionych pracownikom 
w układach zbiorowych pracy llib w umowach 
indywidualnych, a polegających na uprawnieniu 
do zakupu po cenach niższych niż deta liczne nie
k,tóqich artykułów lub przedmiotów, korzystania 
z bezpłatnych lub CZęSCIOWO odpłatnych prze
jazdów środkami lokomocji. z biletów t..eat ralnych, 
kinowych itp., 

f) nagród okolicznościowych wypłacanych w . związ
ku z uroczystym dniEm1 l\lb leż nal€żąc ych dkl 
sfery praw honorowych, 

g) nagród za . wyniki w procesie inwe.stycyjn ym, 
h) nagród za współzawodnictwo pracy, 
i) nagród za wyniki w handlu zagranicznym, 
j) nagród rzeczowych, 

2) nagród z zakładowego funduszu nagród: od których · 
nie opłacono składek na ubezpieczenie społeczne , 

3) wypłat z zysku do podziału w przedsiębiorstwach 
państwowych i nadwyżki bilansowej w spółdziel

niach, od których nie opłacono składek na ubezpie
czenie społeczne. 

2. Do obliczenia podstawy wymiaru przyjmuje. się, 

również honoraria w rozumieniu ' przepisów w sp,awie 
klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospoda rki uspo-
łecznionej, wypłacane : . 

1) dziennikarzom za prCtcę dziennikarską przez macie
rz.ystą redakcję, z tym że w Komitecie do Spraw 
Radia i Telewizji "Połskie Radio i Telewiz ja" przez 
redakcję macierzystą rozumie się w Warszawie Ze
spół Polskiego Radia albo Zespół Telewizji Polskiej, 
a w terenie - rozgłośnię regionalną albo ośrodek 

telewizyjny (z uwzględnieniem programu ogółnopol~ 
skiego), 

2) pracownikom własnym za prace związane z przygo
towaniem. realizacją i organizacją programu radio
wego i telewizyjnego w Komitecie do Spraw Radia 
i Telewizji .,Polsk ie Radio i Telewizja", w o<irodku 
teJewizyjnyr \ albo rozgłoś ni regionalnej oraz wyna · 
grodzenia '; I pracę dl a .tery toria lnie w l<lściwego 

ośrodka teL wizyjnego i p rogramu ogólnopolskiego, 

3) pracowI)ikon za re ali zaC ję i opracowanie filmów w 
jednostkach ,.1 0 tego upra wni onych. 

w wysok ości r. ·e przek r i~ c za j-ące} t rzykrotnej średniej 

płacy w gospe<.: J rce uspołecznionej" bez uwzgJ<.. dnii:;nia 
przemysłu wyd'obywczego, usl alonej na podstawie da
nych statystycznych za. rok poprzedzający zgłoszenie 

wniosku o świadczenie i ogi0szpnej prlez . Prezesa ia
kładu Ubezpieczeń Społecznych w uzgodnieńiu z .Prez8· 
.em Głównego Urzędu Statystycznego. 

\ 

3. Rekompensatę wypłaconą pfilcownikowi przed 
przejściem na emeryturę lub rentę obok wynagrod zenia 
lub zasiłków z ubezpieczenia s.połecznego doliCZa s i ę do 
wynagrodzeń z miesięcy, z których wynagrodzeni a zo
stały przyjęte do ustalenia podstawy wymi aru, z wyjąt

kiem miesięcy, w których wynagrodzerlle obejm ...tj e włą
czoną rekompensatę . 

§ 5. 1. Wynagrodzenie obejmujące wartość świad
ezen w naturze ok reśla się w wysokości ekwiwalentu 

. pienięznego ustal onego we właściwych przepisach branżo

wych lub normach budżetowych, w razie ich braku - na 
podstaWie cen detalicznych artykułów obejmu i ących 
świadczenia w na turze, d jeżeli świadczenia w naturze 
stańowią produkty rolne":'" wedłlig cen kontraktacy jnych ' 
ich skupu z okresów, z których wynagrodzenie przy jmuje 
&ię <lo podstawy wymiaru. . . . ! 

2. Roczną wartość użytkowania działki przez nauczy
cieli określa się -....w -wysokości f9wnowartości 2 q żyta 

według cen. obowiązujących w okresie, z · którego wy
nagrodzenie przyjmuje się do . podstawy . wymiaru, za 
l hekta~ użytkowanej działki. 

3. Wynagrodzenie obejmujące wartość świadczeń w 
natu~ze (ust. I) uwzględnia się: 

l) w pełnej wysoko~ci, jeżeli ·pracownik pobrał je cał
kowicie w naturze nieodpłatnie, 

2) w wysokości odpowiadającej części świadczenia w 
. naturze pobranej nieodpłatnie. 
4. Przy ustalaniu podstawy wymiaru ~i e uwzglqdnia 

się tej części wynagrodzenia w naturze lub jego ekwi
walentu, do których emeryt Jrencista) zachowuje nadal 
prawo po uzyskaniu emerytury lub renty. 

§ 6. Składniki wynagrodzenia pobierane w odstępach 
czasu dłuższych niż miesiąc obUcza się w stosunku mie- . 
sięcznym i dolicza do wynagrodzenia z tych miesięcy za
trudnienia , za które wynagrodzenie to plZysługuje. 

§ 7. I. Do obliczenia podstawy wymiaru emerytur 
i rent dla pracowników zatrudnionych w nie uspołecznio
nych zakładach pracy lub przez osoby fizyczne· przyjmuje 
się skla:1niki wynagrodzenia , od których zostały ustalone 
składki ria ubezpieczenie społeczne. 

2. Przepis liSt 1 stosuje się także do obywateli 
polskich zatrudnionych w obcych przedstawicie lstwach 
,dyplomatycznych, urzędach konsularnych, obc ych mi
sjach, misjach specjalnych lub międzynarodowych insty
tucjach działając ych w Polskiej Rzeczypospolitej l.udowej. 

Rozdział 3 

Szczegółowe zasady obliczania podstawy wymłaru. 

§ 8. W razie inwaIid 2.twa lub śmiercL pracownika za
. trudnionego na podstawie umowy o pracę w celu pn:ygo
towania zawodowego (nauki zawodu) przy ustalaniu pod
stawy wymiaru przyjmuj~ się : 

1) z tytułu zatrudnienia w uspołecznionym za'kIćld:iie 
pracy - kwotę odpowiadającą najniższemu miesięcz

nemu wynagrodzeniu. jakie przysługuje w tym zakła
dzie pracy pracownikom wykonującym pracę w tym 
samym zawodzie· bezpośrednio po ukończeniu przy
gotowania żawodowego (r:duki zawodu). 

2) z tytuluzatrudnieI).ia.w _nie uspołecznionym zakładzie 
pracy - kwotę odpowiadającą najniższej podstawie 
wymiaru składek na · ubezpieczenie społeczne w da
nym zakładzie pracy" ustalonej pracownikom bezplr 
średnio po ukończeniu przygotowania zawodowego 
(nauki zawodu). 
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§ 9: 1. , Do / podstawy wymiaru nie przyjmuje się wy
~agrodzenia z miesięcy ,- w których pracownik przez okres 
dłuższy niż 5 dni w miesiącu nie wykonywał zatrud'nie
nia wskutek podjęcia lub zaprzestania prdcy, a przyjmuje:: 
Się wynagrodzenie z kolejnycQ miesięcy poprzednich. 

2. Wynagrodzeni~ z miesięcy podlegających wyłą

czeniu w myśl ust. 1 przyjmuje się jednak do obliczenia 
pooStdWy wymiaru na wniosek zainteresowanego" jeżeli 

jest 'to' d la niego korzystniejsze, ' 

3. W razie pobierania przez pracownika wynagro
dzenia zmniejszol1ego w związku z odbywanIem czynnej 
służby wojskowej l'lb ze spełnianiem Lastępczo obowiąz
ku tCj służby, do obliczenia podstawy wymiaru przyjmuje 
Się \v ynagrodzenie w 'pełnej' wysokości. 

4, W razie zmniejszenia pacownikowi wynagrodze
nia w związku z pobytem w areszcIe tymczasciwy,m, do 
obliczenia podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodze
nie w pełnej wysokości. 

§ I U, l. Jeżeli w okresie, z którego wynagrodzenie 
przy JmuJe się do obliczenia podstawy wymiaru, pracow
nik 'pobierał zasiłek chorobowy, podstawę wymiaru ustala 
sięna zasadach określonych w ust. 2 i :;, 

2. Jeżeli pracownik pobierał zasiłek chorobowy prze'l 
część: miesiąca, podstawę wymiaru stanowi wynagrodze
nie, które otrzymałby, gdybypracowal pełny miesiąc ka
lendarzqwy, a mianowicie : 

1) wynagrodzenieokreśI.one w umowie o pracę lub w 
innym akcie będącym podstawą nawiązania stosunku 
pracy. jeżeli wynagrodzenie to ustalone było W stałej 
miesięcznej wysokości. albo 

2) 'wynagrodzenie obliczone. plZez podzielenie wynagro
dzenia osiągniętego ,w tym miesiącu przez liczbę dni 
przepracowanych i pomnożone przez liczbę dni,które 
pracownik~ był obowiązany w tym miesiącu przepra
cować. 

3: Jeżeli pracownik ' pobierał zasiłek chorobowy 
przez pe1ny miesiąc ' kalendarzowy, do podstawy wymiaru 
przy jmuje się ,~ na jego wniosek - kwotę miesięczne
go zasiłku chorobowego za ten miesiąc lub wynagrodze
nie z kolejnego miesiąca poprzedniego. 

4: Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w razie ' 
pobierania zasiłku macierzyńskiego, opiEkuńczego i świad~ 
ezen'ia reha bilitacy jnego: 

S, . W tazie pobierania przez pracownika zasiłku ''Wy
równawczego, świadczenia wyiównawczego lub dodatku 
wyrównawczego w okresie, z którego wynagrodzenie 

, , przyjęto do ustalenia' podstawy wymiaru, wynagrodzenie 
wypłacone za te miesiące uzupełnia się O kwotą tyćh 

, świadczen. 

§ Ił. 1. Jeżeli pracownik był zatrudniony przez okres 
krótszy niż 12 miesięcy,. nie mniej jednak niż przez mie· 
siąc, podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie uzyskane 
w miesiącach faktycznie przepracowanych, podzielone 
przez liczbę tych miesięcy. 

2. Jeżeli pracownik. był zatrudniony przez okres 
krótszy niż miesiąc, stosuje się odpowiednio przepis § lO. 

, / 
ust. 2. , ' 

§ ' 12. Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi: 
1) w razie 'smferci pracownika, który nie 'miał ustalo

nego prawa do emerytufyłub renty inwalidzkiej -
przeciętne miesi ęczne wynagrodzenie zmarłego pra
cownika obUczone według ptzepisow§ ' -1-11. 

2) w ' razie 'Sulie rci emeryta ' (rencisty); który nie był za
trudn'iony pO ' przyznaniu emerytluy ,lub tenty inwa-

" . r ", 

Iidzkiej ~ podstaw'l wymiaru tej emerytury lub 
renty, 

3) w wzie sn1Jerci emeryta (rcnci5t'y) zatrudnionego po 
przyznaniu emerytury lub renty inwalidzkiej - pod
stawa wymiaru tej emerytury lub renty albo prze
ciętne , miesięczne w,rnag; odzenie 'emeryta (renCist y) 
ustalone wed!ugzasad określonych w pkt l •. jeżel! 
jest to korzystniejsze 
§ 13, l. Jeżeli wsk utek likwidacji zakład 11 pracy 

albo zniszczenia lub zaginh:cia dokumentów płdCOWyct~ 
znajdujących się w ,zak/~Idzie 'pracy,_jak kart w-ynagro
dzeń lub list 'plac, potwierdzonego ,przez jednostkę nad
rzędną nad zakładem pracy, ' w którY)Jl, pracownik był 

zatrudniony, nie jest możliwe " przedstawienie z~~wiad

czenia o wysoko~ci wynagrodzenia pracownika z ostat
nich 12 miesięcy zatrudnienia, przy ustalaniu podstawy 
wymiaru uwzględnia ,sie wynagrodzenie przypądające za 
te mieSIące, ' na które istnieją inne jakiekolwiek doku-
menty stwierdzające wysokość wynagrodzenia. Jeżeh 
brak jest takich dowodów, organ rentowy ustala pod
stawę wymiarU' według danych stwierdzonych przez jed
nostkę nadrzędną , nad zakładem pracy, wynikających z 
przepisów płacowych, przy uwzględnienil;l kwalifikacji 
pracownika oraz zajmowanego stanowiska l~b rodzaju 
wykonywanej pracy. ' 

2. W braku , dowodów stwierdzających wysokość 
wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia w 
nie uspo.lecznionym zakładzie pracy, do obliczenia świad
czenia za miesiące, na które brak dowodów, przyjmuje 
się najniższą ,miesięczną podstawę wymiaru składek nd 
ubezpieczenie społeczne, jaka by laby ustalona dla daneg? 
pracownika w okresie, z którego wynagrodzenie przyj
muje się do obliczenia podsta~y wymiaru. 

3. Jeżel i nie jest możliwe ustalenie wysokości wy
nagrodzenia w sposób określony w ust. 1. za podstawą 
wymiaru emerytury lub renty należy przyjąć najniższe 

wynagrodzenie obowiązujące w jednostkach gospodarki 
uspołecznionej w dniu zgłoszenia wniosku O przyznanie 
świadczenia. ' , 

§ 14. 1. Pr.zy ustalimiu podstawy wymiaru dla osób, 
o których mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia :14 grudnIa 
1982 r. O zaopatrzeniu emerytalnym 'pracowników i ich 
rodzin (Dz. U, Nr 40, poz, 267 oraz ,2; 1984 r. Nr 52, poz. 2G8 
i 270), uwzględnia się' odpowiednio składniki uposażenia 
i inne należności przyjmowane do podstawy wymiaru 
według prz, pisów odrębnych, dotyczących zaopatrzenia 
emerytalnego tych osób. 

2. Dla osób, o których mowa w ust. 1. pobierających 
w zamian uposażenia wynagrodzenie według .zasad i sta
wek przewidzianych dla pracowników, do podstawy, wy
miaru przyj muj!? się to wynagrodzenie. 

Rozdział 4 

Przepisy przejściowe I końcowe. 

§ 15. r. Przepisy rozporządzenia stosuje 'się przy 
uśtalaniu podstawy wymiaru ' emerytur i rent,: o których 
przyznanie zgłoszono wni oski paczą wszy od dn ia 1 lipca 
1985 r. 

2. Podstawa wymiaru emerytur i rent przyznanych 
od dnia I stycznia 1983 r. do dnia wej~cia w życie rozpo
rządzenia. ustalona bez uwzględnienia żasąd dotyczących 
honorariów (§ 4 ust. 2) graz zasiłków zubezpiec.zenia 
społecznego (§ 10), ulega ponownemu ustahmiu - ' nCl 
wniosek ' zainteresowanego - z uwzględnieniem tycn 
źa.sad. ' 
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3. Wypłata świadczeń ustalonych w myśl ust. 2 na. 
atępuje za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzed za 
jących miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o ponowne 
ustalenie podstawy wymiaru świadczenia, nie wcześ picj 
jednak niż od dnia wejścia w życie rozporządze n! a. 

§ 16. Traci moc rozporządzenie F'rzew cdniczącego 
Komitetu Pracy i Płac z dnia 19 sierpnia 1968 r. w sp ra 
wie obliczania podstawy wymiaru emerytury lub renty, 

zasiłków z ubezpieczer;ia na wypadek choroby i macie
rZyllstwa oraz składek na ubezFieczenie społeczne (Dz. U. 
Nr 35, poz. 246, z 1972 r. Nr 27, poz. 196 i z 1976 r. 
Nr 40,. poz. 239). 
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§ 17. ' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
lipca 1985 r. 

Prezes Rudy Ministrów; w z. Z. -'1essJler 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 19 kwietnia 1985 r. 

lmienlające rozporządzenia w sprawie podatku wyrównawczego. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 pkt 2 i art. 14 pkt l us tawy 
s dnia 28 lipca 1983 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. 
Nr 42, poz. 188 i z 1984 r. Nr 52, poz. 268) zarządza się, 
co następuje; 

§ 1. W § 2 rozporządzenia Rady lv1inistrów z dnia 
28 lipca 1983 r. w sprawie podatku wyrównawczego (Dz. 
U. Nr 42, poz. 189 oraz z 1984 r. Nr 28, poz. 145 i Nr 58, 
poz. 294) pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

.. ,12) wynagrodzenie za pracę w godzinach ' nadliczbowyc h 
oraz dodatki funkcyjne albo dodatki specjalne wy· 
płacanew tych zakładach prac y, w których obowią· 
zujące zasady wynagradzania nie przewidują dodat
ków funkcyjnych - w przypadkach gdy pracowni
kom pobierającym te dodatki nie przysługuje do
datkowe wynagrodzenie za pracę w god zin" ch nad· 
liczbowych; zwolnienie nie dotyczy dodatków po· 

Dochód podlegający opodatkowanIu rocznie w zł 

408.000- 432.000 _. 

432.000- 456.000 
456.000- 480.000 
480.000- 516.000 
516.000- 552.000 
552.000- 600.000 
600.000- 648.000 
648.000- 720.000 
720.000- 792.000 
792.000- 888.000 
888.000- 984.000 
984.000-1.080.000 

1.080.000-1.200.000 
1.200.000-1.320.000 
l .320,000-1.4'40.000 
J .440.000-1 . .560.000 
1.560.000 i więc ej 

i , 

bieran ych przez pracowników nie uspołecznion ych 

zakładów pracy w częsci pJzekraczającej 206/ .. wy
nagrodzenia zasadniczego otrzymywańego p rzez pra
cowriika." 

§ 2. Załąc:łnik do rozporządzenia Rady Minist,ów 
z dnia 18 maja 1984 r. w sprawie zmian w podatku "wy
równawczym (Dz. U. Nr 28, poz. 145) otrzymuje brzmienie . 
ustalone w załączniku do niniejszego rozporządzenia . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie . z dniem ogło· 
szenia i ma zastosowanie do podatku wyrównawr::zego 
przypadającego od dochodów osiągniętych od dnia l maja 
J985 r .. z wyjątkiem przepisu § 2. który ma zastosowanie 
do cochodów osiągniętych od dnia l stycznia 1985 r. 

, 

Prezes Rddy Ministrów; w z. Z. J\,je,~nel 

1.200 zł + 
3.120 zł + 
5.760 zł + 

10.800 zł + 
17.280 zł + 

·27 .840 zł + 
40.320 zł + 
61.920 zł + 
87.120 zł + 

125.520 zł , + 
168.720 zł + 
216.720 zł + 
282.720 zł + 
354720 'M + 
432720 zł + 
5J6.720 zł + 

Załąr.znik do rozporząd zenia ' Rady 
Ministrów z dnia 19,. kw ietnia 
1985 r. (poz. 781 

Pod a tek wynosi 

5% od kwoty ponad 468.000 zł 

8% od kwo~y ponad 432.000 zl 
11% od kwoty ponad 456.000 zł 
14% od kwoty pon ad 480.000 zł 

1811 /0 od kwoty ponad 516.000 zł 
22% od kwoty ponad 552.000 zł 

26% od kwoty ponad 600.000 zł 
30% od kwoty ponad 648.000 zł 

35% od kwoty ponad 720.000 zł 
40% od kwoty ponad . 792.000 zł 
45% od kwoty ponad 888.000 zł 

50% od kwoty ponad 984.000 zł 

55% od kwoty ponad 1.080.000 zł 
60% od kwoty ponad 1.200.000 zł 

65010 od kwoty ponnd 1.320.000 zl 
70% od kWllty ponMI 1.440.000 zł 

75% od kwoty ponad 1.560.000 zł 




