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Rozdział 10 

Wznowienie postępowania 

§ 61. 1. O wznowieniu postępowania orzeka postano
wieniem sąd, który wydał orzeczenie kończące postępowa
nie. 

2. W kwestii wznowienia postępowania zakończonego 
orzeczeniem Naczelnego Sądu Lekarskiego orzeka Naczelny 
Sąd Lekarski w składzie 5 sędziów . 

3. Na postanowienie okręgowego sądu lekarskiego 
przysługuje zażalenie do Naczelnego Sądu Lekarskiego. 

4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przy
sługuje zażalenie do Sądu Najwyższego. 

5. Wznowione postępowanie toczy się na zasadach 
ogólnych. 

Rozdział 11 

Koszty postępowania 

§ 62. 1. Każde orzeczenie sądu lekarskiego powinno 
zawierać postanowienie o kosztach postępowania . 

2. Jeżeli w orzeczeniu nie określono kosztów postępo
wania, określa je przewodniczący sądu lekarskiego, w ter
minie 14 dni od wydania orzeczenia . 

3. Na zarządzenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje 
ukaranemu lekarzowi zażalenie do sądu lekarskiego. 

§ 63. 1. W razie wydania orzeczenia o ukaraniu, sąd 
lekarski obciąża ukaranego lekarza kosztami postępowania 
na rzecz izby lekarskiej. której ukarany był członkiem w czasie 
wniesienia wniosku o ukaranie. 

2. Jeżeli jednym orzeczeniem ukarano dwóch lub wię
cej obwinionych lekarzy, koszty postępowania sąd lekarski 
dzieli między nich według zasad słuszności. 

3. Sąd lekarski może zwolnić ukaranego lekarza od 
zwrotu kosztów postępowania w całości lub w części, jeśli 

uzna, że poniesienie ich byłoby dla ukaranego lub jego 
rodziny zbyt uciążliwe . 

4. W przypadku wydania orzeczenia uniewinniającego, 
umorzenia postępowania oraz nieściągalności, koszty po
stępowania ponosi Skarb Państwa. 

§ 64. 1. Koszty postępowania prowadzonego przez 
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej 
i przed okręgowym sądem lekarskim wykłada właściwa 
okręgowa izba lekarska, a koszty postępowania prowadzo
nego przez Naczelnego Rzecznika i przed Naczelnym Sądem 
Lekarskim - Naczelna Izba Lekarska. 

2. Egzekucja kosztów postępowania należy do izby 
lekarskiej. na której rzecz koszty te zostały zasądzone. 

3. Należności przypadające świadkom lub biegłym wy
płaca właściwa izba lekarska na zasadach obowiązujących 
w postępowaniu sądowym. 

§ 65. Do kosztów postępowania należą: 

1) koszty doręczenia wezwań i innych pism, 

2) należności rzeczników odpowiedzialności zawodowej 
i członków sądu lekarskiego związane z postępowa
niem, a w szczególności zwrot utraconych zarobków 
i koszty przejazdów, 

3) należności świadków i biegłych. 

Rozdział 12 

Przepisy końcowe 

§ 66. Obsługę kancelaryjną okręgowego sądu lekars
kiego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodo
wej zapewnia okręgowa rada lekarska, a Naczelnego Sądu 
Lekarskiego i Naczelnego Rzecznika - Naczelna Rada 
Lekarska . 

§ 67. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływle 14 
dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. P. Mierzewski 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 18 września 1990 r. 

w sprawie ogłoszenia jednol itego tekstu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych 
systemów wynagradzania. 

1. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 1990 r. 
o zmianie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych sys
temów wynagradzania oraz zmianie niektórych innych ustaw 
(Dz. U. Nr 55, poz. 319) ogłasza się w załączniku do 
niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 26 
stycznia 1984 r. o zasadach tworzenia zakładowych sys
temów wynagradzania (Dz. U. Nr 5, poz. 25), z uwzględ
nieniem zmian wprowadzonych: 

1) ustawą z dnia 23 października 1987 r. o zmianie nie
których ustaw regulujących zasady funkcjonowania 
gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 181) oraz 
ustawą z dnia 17 czerwca 1988 r. o zmianie ustawy 
o zasadach tworzenia zakładowych systemów wyna
gradzania (Dz. U. Nr 20, poz. 134), objętych jednolitym 
tekstem ustalonym obwieszczeniem Ministra Pracy i Po
lityki Socjalnej z dnia 15 sierpnia 1988 r. (Dz. U. Nr 28, 
poz. 196), 

2) ustawą z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie upoważnień do 
wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. Nr35, poz. 192). 

3) ustawą z dnia 31 lipca 1989 r. o podwyższaniu wyna
grodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związku 
ze zmianami cen detalicznych towarów i usług kon
sumpcyjnych w 1989 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 261), 

4) ustawą z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy o przed
siębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 99), 

5) ustawą z dnia 19 lipca 1990 r. o zmianie ustawy 
o zasadach tworzenia zakładowych systemów wyna
gradzania oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 
Nr 55, poz. 319), 

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 
wydania niniejszego jednolitego tekstu i z zastosowaniem 
ciągłej numeracji rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów. 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
jednolity tekst nie obejmuje następujących przepisów: 

1) art. 27 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach 
tworzenia zakładowych systemów wynagradzania 
(Dz. U. Nr 5, poz. 25) w brzmieniu : 
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"Art. 27 . Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia.", 

2) art. 23 ustawy z dnia 23 października 1987 r. o zmianie 
niektórych ustaw regulujących zasady funkcjonowania 
gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 33, poz. 181) 
w brzmieniu: 
"Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, 

z tym że przepisy art. 11 pkt 9 i pkt 13 lit. b) 
wchodzą w życie z dniem 31 marca 1988 r. , 
a przepisy art. 3, art. 5 pkt 5 i 6, art. 7, art. 8 pkt 
2, art. 9, 10 i 14 wchodzą w życie z dniem 
1 stycznia 1988 r.", 

3) art. 2-4 i 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1988 r. o zmianie 
ustawy o zasadach tworzenia zakładowych systemów 
wynagradzania (Dz. U. Nr 20, poz. 134) w brzmieniu: 

"Art. 2. Zakład pracy stosujący zakładowy system wy
nagradzania wprowadzony przed dniem wejś
cia w życie niniejszej ustawy jest obowiązany 
przed upływem 12 miesięcy od tej daty zawrzeć 
protokół dodatkowy do porozumienia, dosto
sowujący ten system do przepisów ustawy. 

Art. 3. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 141, z 1975 r. Nr 16, 
poz. 91, z 1981 r. Nr 6, poz. 23, z 1982 r. Nr 31 , 
poz. 214, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 35, poz. 
162, z 1986 r. Nr 42, poz. 201 oraz z 1987 r. 
Nr 21, poz. 124) wart. 241 13 dodaje się 
§ 6 w brzmieniu: 

,,§ 6. Strol1Y układu mogą postanowić, że 
w zakładach pracy objętych postanowie
niami układu nie mają zastosowania 
przepisy § 2-5; w takim wypadku stosu
je się odpowiednio art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1984 r. o zasadach 
tworzenia zakładowych systemów wy
nagradzania (Dz. U. Nr 5, poz. 25, 
z 1987 r. Nr 33, poz. 181 oraz z 1988 r. 
Nr 20, poz. 134)." 

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o planowa
niu społeczno-gospodarczym (Dz. U. z 1987 r. 
Nr 4, poz. 26 i Nr 33, poz. 181) wart. 33 pkt 2 
skreśla się . " 

"Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1988 r. " , • 

4) art. 81 ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o zmianie 
upoważnień do wydawania aktów wykonawczych 
(Dz. U. Nr 35, poz. 192) w brzmieniu: 

"Art. 81. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1989 r.", 

5) art. 11 ustawy z dnia 31 lipca 1989 r. o podwyższaniu 
wynagrodzeń za pracę i dochodów rolniczych w związ 
ku ze zmianami cen detalicznych towarów i usług 
konsumpcyjnych w 1989 r. (Dz. U. Nr 48, poz. 261) 
w brzmieniu: 

"Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma żastosowanie do ustalania przysługujące
go pracownikom wzrostu wynagrodzeń od 
dnia 1 lipca 1989 r.", 

6) art, 9 ustawy z dnia 9 marca 1990 r. o zmianie ustawy 
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. Nr 17, poz. 
99) w brzmieniu: 

"Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . " . 

7) art. 2- 5 i 7 ustawy z dnia 19 lipca 1990 r. o zmia 
nie ustawy o zasadach tworzenia zakładowych 
systemów wynagradzania oraz zmianie niektórych 
innych ustaw (Dz. U. Nr 55, poz. 319) w brzmie
niu : 

"Art. 2. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 
pracy wart. 241; 
1) § 3 skreśla się, 

2) w § 5 wyrazy "obowiązujące w dniu 1 stycz
nia danego roku" skreśla się . 

Art. 3. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po
wszechnym obowiązku obrony Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej (Dz. U. z 1988 r. Nr 30, 
poz. 207, z 1989 r. Nr 20, poz. 104, Nr 29, poz. 
154 i Nr 34, poz. 178 oraz z 1990 r. Nr 30, poz. 
179 i Nr 34, poz. 198): 

1) wart. 130 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

,,4. Podstawę ustalenia wysokości zasiłków 
stanowi kwota najniższego wynagro
dzenia pracown ików za pełny miesięcz
ny wymiar czasu pracy, określonego 
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej 
na podstawie Kodeksu pracy.", 

2) wart. 131 w ust. 3 wyrazy " zasadniczego za 
pełny miesięczny wymiar czasu pracy" za 
stępuje się wyrazami " pracowników za peł
ny miesięczny wymiar czasu pracy, okreś
lonego przez Ministra Pracy i Polityki Soc
jalnej na podstawie Kodeksu pracy" . 

Art. 4. 1. Do dnia 31 grudnia 1990 r. przez najniższe 
wynagrodzenie, przyjęte w zakładowym sys
temie wynagradzania za podstawę nalicza
nia wysokości składników wynagrodze
nia oraz innych świadczeń, rozumie się naj
niższe wynagrodzenie obowiązujące w dniu 
wejśc ia w życie ustawy, z zastrzeżeniem 
ust. 2 i 3. 

2. Zakładowy system wynagradzania może 
określić kwotowo wysokość składników 
wynagrodzenia oraz innych świadczeń na'
liczanych dotychczas w relacji do najniż
szego wynagrodzenia albo przyjąć in ną pod
stawę ich wymiaru niż wymieniona w ust. 
1 lub ustalić, że podstawę ich naliczania 
stanowi najniższe wynagrodzenie określone 
przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej na 
podstawie Kodeksu pracy, z zastrzeżeniem 
ust. 3. 

3. Wysokość wynagrodzeń i świadczeń, o któ
rych mowa wart. 15, 18 i 21 ustawy wy
mienionej wart. 1, nie może być kwotowo 
niższa od wynikającej z przepisów tej 
ustawy. 

Art. 5. Przepisy wydane na podstawie dotychcza
sowego art. 30 ustawy, o której mowa wart. 1, 
mogą być stosowane w zakładowym syste
mie wynagradzania do dnia 31 grudnia 
1990 r.; przepis art. 4 stosuje się odpowied
nio." 

"Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ". 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej : J. Kuroń 
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Załączn ik do obwieszczenia M inistra 
Pracy i Pol ityk i Socjal nej z dn ia 18 wrześ
nia 1990 r. (poz. 407) 

USTAWA 

z dnia 26 stycznia 1984 r. 

o zasadach tworzenia zakładowych systemów wynagradzania 

W celu umożliwienia zakładom pracy samodzielnego 
ustalan ia zasad wynagradzania pracown ików z wykorzys
tan iem wyników wartościowan i a pracy oraz nowoczesnych 
technik i metod organizacji pracy, a także w celu ściślejszego 
powiązania wynagrodzeń z wynikami pracy oraz z j akością 
produkcji i usług stanowi się , co następuje: 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

Art . 1. 1. Ustawa, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, okr,eśla 
zasady tworzenia zakładowych systemów wynagradzania 
w zakładach pracy, do których nie stosuje się przepisów 
o kształtowa n iu środ ków na wynagrodzenia w sferze budże
towej, zwanych dalej "zakładami pracy". 

2. Przepisy ustawy nie mają zastosowania do zakładów 
pracy, dla których zasady tworzen ia zakładowych systemów 
wynagradzan ia określają przepisy szczególne. 

3. Zakład pracy objęty postępowaniem likwidacyjnym 
lub upadłościowym nie może wprowadzać zakładowego 
systemu wynagradzan ia, o którym mowa w rozdziale 2. 

4. W jednostce prowadzącej działalność gospodarczą, 
w której skład wchodzi więcej niż jeden zakład pracy, zakładowy 
system wynagradzania, o którym mowa w rozdziałach 2 i 3, może 
obejmować wszystkie lub niektóre zakłady pracy tej jednostki. 

Art. 2. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) " najniższym w ynagrodzeniu" - rozumie s ię przez to 

najn iższe wynagrodzenie określone przez M inistra Pracy 
i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy. 

2) " układzie zbiorowym pracy" - rozumie się przez to 
układ zbiorowy pracy zawarty po dniu 31 grudnia 
1986 r. , 

3) "dotychczasowym układzie zbiorowym pracy" - rozu
mie się przez to układ zbiorowy pracy zawarty przed 
dniem 1 stycznia 1987 r., 

4) "porozumieniu" - rozumie się przez to zakładowy 
system wynagradzania w zakładzie pracy nie objętym 
układem zbiorowym pracy, wprowadzony na podstawie 
przepisów rozdziału 2, . 

5) "zakładowej umowie zbiorowej" - rozumie się przez to 
zakładową umowę zbiorową zawartą w myśl przepisów 
Kodeksu pracy, 

6) "dotychczasowych przepisach" - rozumie się przez to: 
a) obowiązujące w zakładach pracy przed dniem wejś

cia w życie porozumienia postanowienia dotych
czasowego układu zbiorowego pracy, przepisy 
o świadczeniach branżowych oraz inne przepisy 
o wynagradzaniu, 

b) postanowienia porozumienia, 
7) "zakładowej organizacji związkowej" rozumie się 

przez to wszystkie organizacje związkowe działające 
w zakładzie, 

8) " pracow niku" - rozumie się przez to także osoby 
zatrudn ione w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

Art. 3 . 1. Zakład pracy nie objęty układem zbiorowym 
pracy może wprowadzić zakładowy system wynagradzania, 
o którym mowa w rozdziale 2. 

2. Zakład pracy objęty układem zbiorowym pracy wpro
w adza zakładowy system wynagradzania, o którym mowa 
w rozdziale 3. 

Art. 4. 1. Zakładowy system wynagradzania ustala wy
nagrodzenia i świadczenia związane z pracą, z uwzględnieniem 
sytuacji finansowej zakładu pracy, w tym również w zakresie 
wielkości środków na wynagrodzenia i świadczenia, wypraco
wanych zgodnie z zasadą samofinansowania. 

2. Zakładowy system wynagradzania może określić zasa
dy wynagradzan ia pracowników i przyznawania im innych 
świadczeń związanych z pracą, obowiązujące w okresie wy
stąpien ia trudnośc i f inansowych zakładu pracy, a w szczegól
ności w okresie utraty przez zakład zdolności kredytowej oraz 
w innych przypadkach ustalonych przez strony. 

Rozdział 2 
Zakładowy system wynagradzania w zakładzie pracy 

nie objętym układem zbiorowym pracy 

Art . 5. Zakład pracy może wprowadzić zakładowy system 
wynagradzan ia pod warunkiem posiadania środków na wyna
grodzenia i świadczenia , wypracowanych zgodnie z zasadą 
samofinansowania, umożliwiających sfinansowanie zobowią
zań wynikających z porozumienia zawartego w myśl art. 6. 

Art. 6. 1. Wprowadzenie przewidzianego w ustawie 
zakładowego systemu wynagradzan ia następuje na pod
stawie porozumienia . 

2. Porozumienie zawierają właśc iwy organ zakładowej 
organizacji związkowej - z jednej strony i kierownik zakładu 
pracy po zasięgn ięciu opinii rady pracowniczej (rady załogi) 
i uzyskaniu pozytywnej opinii ogólnego zebrania pracow
ników (delegatów) - z drugiej strony. 

3. Sposób uzyskania opinii , o której mowa w ust. 2, 
mogą określić strony porozumienia wraz z radą pracown iczą . 

4. W zakładzie pracy, w którym nie działają organy 
samorządu, porozumienie zawierają organy wymienione 
w ust. 2 po uzyskaniu pozytywnej opinii większości załogi . 
Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

5. Zmiany do porozumienia wprowadza się w drodze 
protokołów dodatkowych do porozumienia, w trybie przewi
dzianym dla zawarcia porozumienia . 

6. Porozumienie może ustalić , że wprowadzanie w za
kładowym systemie wynagradzania zmian polegających na 
podwyższeniu wysokości ustalonych w porozumieniu skład
ników wynagrodzenia nie wymaga uzyskania opinii przewi
dzianej w ust. 2 i 4. 

Art. 7. 1. Porozumienie określa zasady wynagradzania 
pracowników zakładu pracy na warunkach określonych w usta
wie; zakres przedmiotowy porozumienia może być rozszerzony 
na inne elementy dotyczące prowadzonej przez zakład pracy 
działalności, a także na warunki pracy, bytu i życia kulturalnego 
załogi, z uwzględnieniem odrębnych przepisów obowiązujących 
w tym zakresie oraz postanowień układu zbiorowego pracy. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, porozumienie obowiązuje 
wszystkich pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, 
chyba że strony w porozumieniu postanowiły inaczej . 

3. Porozumieniem, w części dotyczącej zasad wyna 
gradzania, nie mogą być objęci: 

1) pracownicy przyzakładowych szkół oraz pracownicy 
przyzakładowych placówek oświatowych, szkolenio
wych, wychowawczych i opiekuńczo-wychowaw
czych, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, 
poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, poz. 214, z 1983 r. 
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Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. 
Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, 
poz. 197 i Nr 36, poz. 206 ). 

2) funkcjonariusze pożarni ctwa, 

3) pracown icy młodocian i zatrudn ieni w zakładach pracy 
w ce lu nauki zawodu , w pierwszym i drugim roku nauki 
lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. 

4. Pracownicy przyzakładowych placówek upowszech
niania kultury, zatrudnieni w zakładach pracy, mogą być 
objęc i porozumieniem w wypadku określonym w odrębnych 
przepisach. 

5. Zasady wynagradzania kierownika zakładu pracy 
i tymczasowego kierownika zakładu pracy określa organ 
powołujący tego kierownika, z zastrzeżeniem ust. 6. 

6 . Zasady wynagradzania dyrektora przedsiębiorstwa 
państwowego, powołanego przed dniem 21 marca 1990 r., 
do którego mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 25 
września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. 
z 1987 r. Nr 35, poz. 201, z 1989 r. Nr 1 O, poz. 57 i Nr 20, poz. 
107 oraz z 1990 r. Nr 17, poz. 99 i Nr 51, poz. 298), określają 
odrębne przepisy. 

Art. 8. 1. Porozumienie może być rozwiązane: 
1) za zgodą stron, 
2) na skutek wypowiedzenia dokonanego przez jedną ze 

stron w formie pisemnej, co najmniej z trzymiesięcznym 
wyprzedzen iem. 

2. Przed rozwiązaniem porozumienia kierownik zakładu 
pracy jest obowiązany zasięgnąć opinii rady pracowniczej 
(rady załogi) i uzyskać pozytywną opinię ogólnego zebrania 
pracowników (delegatów) . 

3. W zakładzie pracy, w którym nie działają organy samo
rządu , kierownik zakładu przed rozwiązaniem porozumienia jest 
obowiązany uzyskać pozytywną opi nię większości załogi . 

4. Opinia, o której mowa w ust. 2 i 3, nie jest wymagana, 
jeżeli w trybie określonym odrębną ustawą wszczęte zostało 
postępowanie mające na celu poprawę gospodarki zakładu 
pracy. 

5. Do czasu zawarcia nowego porozumienia stosuje się 
dotychczasowe porozumienie. 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się, jeżeli strony stwierdzą, 
że nie zamierzają zawrzeć nowego porozumienia . 

7. W wypadkach, o których mowa w ust. 6, stosuje się 
dotychczasowe przepisy, z uwzględnieniem zmian w zasa
dach wynagradzania wprowadzonych przez Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy. Przepis art. 
21 stosuje się odpowiednio. 

Art. 9. 1. Zakład pracy, z uwzględnieniem przepisów 
art. 4, w ramach porozumienia samodzielnie prowadzi zakłado
wą politykę płac, a także ustala taryfikator kwalifikacyjny, 
z uwzględnieniem przepisów w sprawie zasad wartościowania 
pracy, ustala składniki wynagrodzenia, formy wynagradzania 
oraz zasady przyznawania wynagrodzeń i ich wysokość . 

2. Zasady wynagradzania i wysokość wynagrodzeń po
winny być odpowiednie do rodzaju pracy, jej ilości i jakości , 
a formy wynagradzania - do rodzaju działalności prowadzo 
nej przez zakład pracy oraz warunków wykonywania pracy. 

Art. 10. 1. Pracownikowi przysługuje za pracę wyna
grodzenie zasadnicze wynikające z przyznanej kategorii za 
szeregowania i stawki wynagrodzen ia oraz przewidziane 
w ustawie składniki wynagrodzenia, a także inne składniki 
wynagrodzenia ustalone w porozumieniu . 

2. Wynagrodzenie pracownika za pełny miesięczny wymiar 
czasu pracy nie może być niższe od najniższego wynagrodzenia. 

Art. 11. 1. Stawki wynagrodzenia zasadniczego, odpo
wiadające kategoriom zaszeregowania, określają tabele za 
kładowe . Stawki te mogą być ustalane w sposób widełkowy . 

2. Rozpiętość stawek wynagrodzenia zasadniczego 
wyrażona stosunkiem stawki w najniższej kategori i zaszere 
gowania do stawki w najwyższej kategorii zaszeregowania 
nie może być mniejsza niż : 

1) w tabelach stawek wynagrodzenia zasadniczego dla 
stanowisk robotniczych - 1:1,6, 

2) w tabelach stawek wynagrodzenia zasadn iczego dla 
stanowisk nierobotniczych - 1 :3,0. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w razie ustalenia 
stawek wynagrodzenia zasadniczego w sposób widełkowy albo 
określenia w inny sposób więcej niż jednej stawki tego wyna
grodzenia w poszczególnych kategoriach zaszeregow ania. 

4. Przepisy ust. 1- 3 nie mają zastosowan ia w razie 
wprowadzenia w zakładzie pracy tabel stawek wynagrodze
nia zasadniczego, opartych na wynikach wartościowa ni a 
pracy, określonych w odrębnych przepisach. 

Art. 12. Porozumienie może wprowadzić dodatek fu n
kcyjny z tytułu pełnienia funkcji kierowniczej. określaj ąc jego 
wysokość oraz zasady przyznawania. 

Art. 13. 1. W wypadkach i na warunkach określonyc h 
w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem ust. 2, pracow
nikowi przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za pracę : 

1) w godzinach nadliczbowych, 
2) w porze nocnej, 
3) w warunkach szkodliwych dla zdrowia, szczególnie 

uciążliwych lub niebezpiecznych. 

2. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia, o którym mo
wa w ust. 1, ustala porozumienie, z uwzględnieniem art. 14. 

Art. 14. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzi
nach nadliczbowych nie może być kwotowo niższe niż: 
1) 50% stawki godzinowej wynikającej z najniższego wy

nagrodzenia za pracę w dwóch pierwszych godzinach 
nadliczbowych na dobę, 

2) 100% stawki godzinowej wynikającej znajniższego 
wynagrodzenia za pracę w dalszych godzinach nadlicz
bowych oraz w godzinach nadliczbowych przypadają
cych w porze nocnej, w niedziele, święta oraz w dodat
kowych dniach wolnych od pracy wprowadzonych 
przepisami wydanymi przez Radę Ministrów na pod
stawie Kodeksu pracy. 

Art. 15. Porozumienie może przyjąć za podstawę ob
liczania wynagrodzenia za czas niezawinionego przez praco
wnika przestoju wynagrodzenie niższe od przewidzianego 
wart. 81 § 2-4 Kodeksu pracy, nie niższe jednak od 
najniższego wynagrodzenia. 

Art. 16. Porozumienie może wprowadzić dodatek za 
staż pracy, określając jego wysokość oraz zasady ustalan ia 
okresów pracy i innych okresów uprawniających do nabyc ia 
prawa do tego dodatku, a także zasady jego obliczania 
i wypłacania . 

Art. 17. 1. Porozumienie może wprowadzić nagrodę 
jubileuszową, określając jej wysokość oraz zasady ustalania 
okresów pracy i innych okresów uprawniających do tej 
nagrody, a także zasady jej obliczania i wypłacania . 

2. Jeżeli porozumienie nie określi zasad ustalania okre
sów pracy i innych okresów uprawniających do nagrody 
jubileuszowej oraz zasad jej obliczania i wypłacania , stosuje 
się powszechnie obowiązujące w tym zakres ie przep isy. 

Art. 18. 1. Pracownikowi przysługuje jednorazowa 
odprawa pieniężna , zwana dalej "odprawą", w razie roz
wiązania stosunku pracy w związku z nabyciem przez tego 
pracownika prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej; 
zasady przyznawania odprawy oraz jej wysokość okreś l a 
porozumienie, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Emeryci i renciści ponownie zatrudnieni nie nabywa
ją prawa do odprawy. 
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3. Odprawa przysługująca pracownikowi zatrudnionemu 
w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być kwotowo niższa 
od najniższego wynagrodzenia obowiązującego w dniu roz
wiązania stosunku pracy w związku z nabyciem przez tego 
pracownika prawa do emerytury lub renty inwalidzkiej. 

Art. 19. 1. Porozumienie nie może wprowadzać in
nych świadczen związanych z pracą niż określone w dotych
czasowych przepisach, a także rozszerzać zakresu ich stoso
wania. Dotyczy to w szczególności deputatów i innych 
świadczeń w naturze oraz ekwiwalentów pieniężnych w za
mian za te deputaty i świadczenia. Świadczenia mogą być 
wydawane lub wypłacane wyłącznie w wysokości i na 
zasadach określonych w dotychczasowych przepisach. 

2. Porozumienie może odstąpić w całości lub w części 
od stosowania deputatów i innych świadczeń w naturze oraz 
ekwiwalentów pieniężnych w zamian za te deputaty i świad
czenia albo w inny sposób ograniczyć uprawnienia do tych 
deputatów, ekwiwalentów i świadczeń oraz przeznaczyć 
uzyskane z tego tytułu środki na wzrost wynagrodzeń zwią
zanych z wynikami pracy. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą posiłków regeneracyj
nych oraz wyżywienia wydawanego pracownikowi bezpłat
nie lub częściowo odpłatnie , jeżeli zgodnie z odrębnymi 
przepisami charakter pracy lub warunki jej wykonywania 
wymagają zapewnienia takich posiłków lub wyżywienia. 

Art. 20. Porozumienie zastępuje - w zakresie okreś
lonym w ustawie - odpowiednie przepisy o wynagradzaniu, 
w tym także przepisy art. 81 § 2-4 i art. 134 § 1 Kodeksu 
pracy, oraz postanowienia dotychczasowych układów zbio
rowych pracy i przepisy o świadczeniach branżowych . 

Art. 21. Porozumienie zastępuje z dniem jego wejścia 
w życie wynikające z dotychczasowych przepisów odpowie
dnie warunki umów o pracę i innych aktów stanowiących 
podstawę nawiązania stosunku pracy. 

Art. 22. 1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem 
ustalonym w tym porozumieniu, nie wcześniej jednak niż 
z dniem jego podpisania. 

2. Treść porozumienia wyjaśniają wspólnie strony, które 
porozumienie zawarły . 

3. Zakład pracy jest obowiązany udostępnić pracow
nikowi tekst porozumienia i wyjaśnić jego treść . 

Art. 23. 1. W zakładzie pracy, w którym nie działa 
zakładowa organizacja związkowa, przewidziany w ustawie 
system wynagradzania może wprowadzić kierownik tego 
zakładu w formie regulaminu. Do regulaminu mają od
powiednie zastosowanie przepisy dotyczące porozumienia. 

2. Z dniem rozpoczęcia działalności przez zakładową or
ganizację związkową regulamin, o którym mowa w ust. 1, ulega 
z mocy prawa przekształceniu w porozumienie, a właściwy organ 
zakładowej organizacji związkowej wchodzi w prawa strony. 

Rozdział 3 

Zakładowy system wynagradzania w zakładzie pracy 
objętym układem zbiorowym pracy 

Art. 24. Zakład pracy objęty układem zbiorowym pra
cy, po dniu wejścia w życie tego układu, wprowadza 
zakładowy system wynagradzania w drodze zakładowej 
umowy zbiorowej po spełnieniu warunków określonych 
w ustawie, Kodeksie pracy i układzie zbiorowym prący. 

Art . 25. 1. Zakład pracy, z uwzględnieniem przepisów 
art. 4, samodzielnie prowadzi zakładową politykę płac na 
podstawie układu zbiorowego pracy oraz zakładowej umowy 
zbiorowej . 

2. Zakładowa umowa zbiorowa określa zakładowy sys
tem wynagradzania, uwzględniając przepisy art. 6 ust. 6, art. 
7 ust. 3-6, art. 9 i 10 ust. 2, art. 11 oraz art. 18 ust. 2 i 3. 

Art. 26. 1. Zakładowy system wynagradzania obejmu
je przewidziane w układzie zbiorowym pracy wynagrodzenia 
oraz inne świadczenia związane z pracą. 

2. Zakładowy system wynagradzania może dodatkowo 
wprowadzać wynagrodzenia inne niż w układzie zbiorowym 
pracy, pod warunkiem że będą one powiązane z wynikami 
pracy. 

3. Zakładowy system wynagradzania może przyjąć za 
podstawę obliczania dodatkowego wynagrodzenia za pracę 
w dodatkowych dniach wolnych od pracy, wprowadzonych 
w przepisach wydanych przez Radę Ministrów na podstawie 
Kodeksu pracy, wynagrodzenie niższe niż określone w prze
pisach ustalających wynagrodzenie za dni wolne od pracy, 
nie niższe jednak niż wynagrodzenie, o którym mowa wart. 
241 § 5 Kodeksu pracy. 

Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 27. Przepisy ustawy dotyczące zakładowych sys
temów wynagradzania, o których mowa w rozdziale 2, nie 
mają zastosowania w zakładach pracy, w których została 
zawarta zakładowa umowa zbiorowa - z dniem wejścia 
w życie tej umowy. 

Art. 28. Po dniu wejścia w życie układu zbiorowego 
pracy zmian zakładowego systemu wynagradzania wVprowa
dzonego przed tą datą dokonuje się, z zastrzeżeniem art. 29, 
w drodze zakładowej umowy zbiorowej . 

Art. 29. Przedsiębiorstwo państwowe, którego organy 
- stosownie do przepisów art. 241 2 § 2 pkt 1 Kodeksu pracy 
- nie wyraziły pozytywnej opinii w sprawie układu zbioro-
wego pracy, może wprowadzić zakładowy system wyna
gradzania w drodze porozumienia na zasadach określonych 
w rozdziale 2. 
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