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417
USTAWA
z dnia 14

września

1990 r.

o zmianie ustawy budżetowej na rok 1990 oraz ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w sferze
budżetowej.

Art. 1. W ustawie budżetowej na rok 1990 z dnia
23 lutego 1990 r. (Dz. U. Nr 13, poz. 82) wprowadza się
następujące zmiany:
1) wart. 1:
a) w ust. 1 kwotę" 196166713,2 mln zł" zastępuje się
kwotą ,,196241429.4 mln zł" ,
b) w ust. 1 w pkt 4 kwotę ,,960473,8 mln zł" zastępuje
się kwotą" 1 035190,0 mln zł",
c) w ust. 2 kwotę" 196166713,2 mln zł" zastępuje się
kwotą ,,196241429.4 mln zł",
d) w ust. 2 w pkt 4 kwotę ,,110 31 5375,1 mln zł"
zastępuje się kwotą" 110 390 091,3 mln zł", a kwotę
,,1 171 054,0 mln zł" dotyczącą wymiaru sprawiedliwości i prokuratury kwotą" 1 245770,2 mln zł";
2) wart. 2 w ust. 1 kwoty ,,159179632,2 mln zł"
i ,,159179632,2 mln zł" zastępuje się odpowiednio
kwotami ,,159254348.4 mln zł" i ,,159254348.4
mln zł" ;

3) w załączniku nr 1 do ustawy bud żetowej na rok 1990,
w tabeli dotyczącej Ministerstwa Sprawiedliwości i zawierającej szczeg610wy podział cz. 36 budżetu centralnego, pozycje lp. 1, 2 i 4 otrzymują brzmienie:

SUMA OGÓLNA

,,92

277983,2

1265600,3

2

277983,2

1070777,2

4

217 733,1

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI
Sądownictwo

po-

wszechne

4)

1

załącznik

nr 4 do ustawy
otrzymuje brzmienie:

budżetowej

409300.4"

na rok 1990

"TABELA ETATÓW TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO,
WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI I PROKURATURY
Etaty na dzień
31 grudnia 1990 r.

Treść

311

Sąd Najwyższy
Trybunał

Ministerstwo
Sądy

strowi

46

Konstytucyjny

472

Spraw i edliw ości

oraz jednostki

podległe

Sprawiedliwości

Mini-

69490"
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Art. 2. W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. o kształ 
towaniu środków na wynagrodzenia w sferze budżetowej
(Dz. U. Nr 4, poz. 24, Nr 48, poz. 261 i Nr 64, poz. 389)
wart. 1 w ust. 2 po wyrazie "do" dodaje się wyrazy
"Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta,
Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Najwyższej Izby Kontroli, Sądu Najwyższego, Państwowej

Poz. 417 i 418

Inspekcji Pracy, Naczelnego
do".

Sądu

Administracyjnego oraz

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ,
że art. 1 z mocą od dnia 1 lipca 1990 r., a art. 2
obowiązuje od dnia 1 stycznia 1991 r.

z tym

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: W. Jaruzelski
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z dnia 5
zmieniające

października

1990 r.

niektóre przepisy w sprawie ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268
i 270, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192
oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 58 i 61 , Nr 36, poz. 206 i Nr 66,
poz. 390). art. 26 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 4 marca 1976 r.
o ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzie 
lni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135, z 1989 r. Nr 35,
poz. 190 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206). art. 20 ust. 2 ustawy
z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadkówprzy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 1983 r. Nr 30,
poz. 144, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206)
oraz art. 33 ust. 2 . ustawy z dnia 25 listopada 1986 r.
o organizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz.
U. z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441 oraz z 1990 r.
Nr 36, poz. 206) zarządza się, co następuje:

z którego wynagrodzenie przyjęto do ustalenia
podstawy wymiaru, wynagrodzenie wypłaco
ne za te miesiące uzupełnia się o kwotę tych
świadczeń.

1. Do ustalenia podstawy wymiaru dla pracowników uspołecznionych zakładów pracy nie
przyjmuje się tych składników wynagrodzenia
w gotówce i w naturze z tytułu wykonywania
pracy w ramach stosunku pracy, od których nie
ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, z uwzględnieniem ust. 2-5.
obowiązek opłaca
składek na ubezpieczenie społeczne od
określonych składników wynagrodzeń, stosuje
się przepisy obowiązujące w okresie, z którego
wynagrodzenie jest uwzględniane w podsta-

2. Przy ustalaniu, czy istnieje
nia

wie wymiaru .

1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania pod stawy wymiaru emerytur i rent (Dz. U. z 1989 r. Nr 11,
poz. 63) wprowadza się następujące zmiany:
§

1) § 2-4 otrzymują brzmienie:
,,§ 2. Przy ustalaniu okresu ostatnich 4 kwartałów kalendarzowych albo kolejnych 3 lat kalendarzowych, z których wynagrodzenie przyjmuje się do
obliczenia podstawy wymiaru, z uwzględnieniem
§ 9 ust. 1, przyjmuje się kwartały lub lata kalen darzowe następujące bezpośrednio po sobie, chociażby w niektórych z tych kwartałów lub lat albo
w części z nich pracownik nie osiągał wynagrodzenia lub nie był zatrudniony.
§

3. 1.

Jeżeli

w okresie, z którego wynagrodzenie
przyjmuje się do obliczenia podstawy wymiaru,
pracownik pobierał zasiłek chorobowy, podstawę wymiaru ustala się z uwzględnieniem
ust. 2.
2. Jeżeli pracownik pobierał zasiłek chorobowy
przez część miesiąca, do ustalenia podstawy
wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie wypła
cone za ten miesiąc, uzupełnione o kwotę
zasiłku. Jeżeli pracownik pobierał w miesiącu
kalendarzowym wyłącznie zasiłek chorobowy,
do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się
kwotę zasiłku chorobowego za ten miesiąc.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio
w razie pobierania zasiłku macierzyńskiego,
opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego.
4. W razie pobierania przez pracownika zasiłku
wyrównawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku wyrównawczego w okresie,

się
również honoraria do wysokości objętej obowiązkiem opłacania składek na ubezpieczenie
społeczne, z tym że honoraria wypłacone
w okresie, w którym obowiązek taki nie istniał,
przyjmuje się w wysokości, w jakiej wówczas
byłyby przyjęte do obliczenia podstawy wy-

3. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje

miaru.
Rekompensatę wypłaconą pracownikowi obok
wynagrodzenia lub zasiłków z ubezpieczenia
społecznego dolicza się do wynagrodzeń (zasiłków) przyjmowanych do podstawy wymiaru.
5. Równowartość dodatku dewizowego, wypła
canego do dnia 31 grudnia 1990 r. obok
wynagrodzenia na podstawie uchwały nr 60
Rady Ministrów z dnia 25 lutego 1972 r.
w sprawie ujednolicenia wysokości i zasad
stosowania dodatku dewizowego dla człon
ków załóg ·polskich morskich statków handlowych w żegludze międzynarodowej i statków
rybołówstwa morskiego - w wysokości okreś
lonej w tej uchwale, przeliczonej według kursu
walut obowiązującego w dniu wypłaty tego
dodatku, dolicza się do wynagrodzeń przyjmowanych do podstawy wymiaru.",

4.

2) § 8--11 otrzymują brzmienie:
,,§ 8. Do ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się
wynagrodzenie w wysokości, w jakiej zostało
wypłacone, jednak w razie pobierania przez pracownika wynagrodzenia zmniejszonego w związ
ku z odbywaniem czynnej służby wojskowej lub
spełnianiem zastępczo obowiązku tej służby, do
ustalenia podstawy wymiaru przyjmuje się wynagrodzenie w pełnej wysokości.

