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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 5 lutego 1991 r. 

w sprawie zasad przyznawania prowizji od zysku przedsiębiorstwa państwowego za rok 1990. 

Na podstawie art. 39 8 ust. 5 ustawy z dnia 25 września 
1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1987 r. 
Nr 35, poz. 201 , z 1989 r. Nr 10, poz. 57 i Nr 20, poz. 107, 
z 1990 r. Nr 17, poz. 99 i Nr 51 , poz. 298 oraz z 1991 r. Nr 2, 
poz. 6) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Do prowizji od zysku przedsiębiorstwa państ
wowego, zwanego dalej "przedsiębiorstwem", za rok 1990 
mają prawo: dyrektor przedsiębiorstwa, jego zastępcy, główny 
księgowy, osoby zatrudnione na stanowiskach równorzęd
nych oraz członkowie rady pracowniczej przedsiębiorstwa . 

2. Przez osoby zatrudnione na stanowiskach równo
rzędnych , o których mowa w ust. 1, rozumie się osoby 
zatrudn ione na stanowiskach podległych bezpośrednio dyre
ktorowi przedsiębiorstwa i kierujące zespołem komórek or
gan izacyjnych (pionem organizacyjnym) oraz tymczasowe
go kierown ika. 

§ 2. 1. Kwotę prowizji rocznej dla dyrektora przedsię
biorstwa ustala się jako sumę kwot naliczonych procentem 
udziału w określonych przedziałach zysku bilansowego roku 
obliczeniowego, pomniejszonego o podatek od wzrostu 
wynagrodzeń. 

2. Przedziały zysku bilansowego i procenty udziału , 
o których mowa w ust. 1, ustala się w następujący sposób: 

Kwota zysku bilansowego po-
mniejszona o podatek od wzrostu Udział w % 

wynagrodzeń w mld zł 

do 0,5 1,0 
powyżej 0,5 do 1,0 0,5 
powyżej 1,0 do 5,0 0,2 
powyżej 5,0 do 10,0 0,1 
powyżej 10,0 do 20,0 0,06 
powyżej 20,0 do 30,0 0,04 
powyżej 30,0 do 40,0 0,02 
powyżej 40,0 do 50,0 0,01 
powyżej 50,0 do 100,0 0,005 
powyżej 100,0 0,0001 

§ 3. 1. Łączną kwotę prowizji dla zastępców dyrektora 
przedsiębiorstwa , główFlego księgowego oraz osób zatrud
nionych na stanowiskach równorzędnych ustala się w wyso
kości do 200% kwoty prowizji dyrektora, określonej wopar
ciu o przepisy § 2. 

2. Podziału kwoty prowizj i pomiędzy osoby wymienio
we w ust. 1 dokonuje dyrektor przedsiębiorstwa przy założe
niu, że naj wyższa kwota prowizji indywidualnej nie może 
przekroczyć 50% kwoty prowizji dyrektora. 

§ 4. 1. Łączną kwotę prowizji dla członków rady pra
cowniczej ustala się w wysokości do 400% prowizji dy
rektora przedsiębiorstwa, określonej w oparciu o przepi 
sy § 2. 

2. Podziału kwoty prowizji pomiędzy członków rady 
pracowniczej dokonuje zebranie załogi (delegatów) na 
wniosek dyrektora przedsiębiorstwa przy założeniu , że naj
wyższa indywidualna prowizja nie może przekroczyć dla 
przewodniczącego rady pracowniczej 50% kwoty prowizji 
dyrektora, a dla członków rady pracowniczej 25% kwoty 
prowizji dyrektora. 

§ 5. Ogólne zebranie załogi (delegatów) może ustalić 
odmienne od wynikających z przepisów § 3 i 4 zasady 
ustalania prowizji, w ramach łącznych kwot prowizji okreś
lonych w tych przepisach. 

§ 6. Na poczet prowizj i mogą być wypłacane zaliczki na 
podstawie sprawozdań finansowych. 

§ 7. W przypadku gdy osoba uprawniona do pro
wizji pełni funkcję, o której mowa w § 1 ust. 1, przez 
część okresu, za który przysługuje prowizja, kwotę prowizji 
ustala się w stopniu proporcjonalnym do okresu pełnienia 
funkcj i. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 5 lutego 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, 
zgłaszania do ubezpieczeni~ społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 
1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i z 1990 r. Nr 36, póz. 206). art. 7 i 28 

ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecz
nym osób wykonujących pracę · na rzecz jednostek gospoda
rki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31 , poz. 146, z 1989 r. Nr 
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32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190 oraz z 1990 r. Nr 36, poz. 206) , 
art. 26 ust. 1 pkt 4 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o 
ubezpieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni 
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. 24 ustawy z dnia 18 grudnia 
1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących 
działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 
46, poz. 250 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206), art. 24 ust. 4 oraz 
w związku z art. 37 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo 
o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, 
z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1990 r. Nr 
36, poz. 206), art. 4 ust. 6 i 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, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 stycz
nia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia 
społecznego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubez
pieczenia społecznego (Dz. U. Nr 7, poz. 41, Nr 41 , poz. 238 
i Nr 71 , poz. 418) w § 7 w ust. 1 skreśla się kropkę i dodaje pkt 
24 w brzmieniu: 

,,24) prowizj i od zysku przedsiębiorstwa . " 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 kwietnia 1990 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 lutego 1991 r. 

w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych. 

Na podstawie art. 359 § 3 Kodeksu cywilnego zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. Ustalone w § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 10 marca 1989 r. w sprawie określenia wy
sokości odsetek ustawowych (Dz. U. Nr 16, poz. 84, Nr 41, 
poz. 225 i Nr 57, poz. 338 oraz z 1990 r. Nr 1, poz. 1, Nr 4, poz. 
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25, Nr 11, poz. 70, Nr 19, poz. 116, Nr 28, poz. 166, Nr 41 , 
poz. 241 i Nr 82, poz. 478) odsetki ustawowe ustala się od 
dnia 1 marca 1991 r. w wysokości 140% w stosunku 
rocznym. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 
1991 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. K. Bielecki 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 3 stycznia 1991 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej kontroli dewizowej. 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 
1989 r.- Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 
441) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 
marca 1989 r. w sprawie zasad i trybu granicznej i pocztowej 
kontroli dewizowej (Dz. U. Nr 15, poz. 83) wprowadza się 
następujące zmiany: , , 
1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Udokumentowanie uprawnienia, o którym mowa w ust. 
1, nie jest wymagane w razie wywozu przez osobę 
krajową walut obcych oraz wystawionych w tych 
walutach czeków i czeków podróżniczych do wysoko
ści 2.000 dolarów USA lub ich równ owartośc i. " , 

2) w § 3 skreśla się pkt 1. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło 

szenia. 

Minister Finansów: w z. A. Podsiadlo 


