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361 

USTAWA 

z dnia 19 września 1992 r. 

o zmianie ustawy o opodatkowaniu wzrostu wynagrodzeń. 

Art. 1. W ustawie z dnia 22 grudnia 1990 r. o opodat
kowaniu wzrostu wynagrodzeń (Dz. U. z 1991 r. Nr 1, poz. 
1 i z 1992 r. Nr 21, poz. 85) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 1 w ust. 2: 
a) w pkt 5 po wyrazach "oraz fundacji" dodaje się 

wyrazy "i stowarzyszeń", 
b) w pkt 7 skreśla się wyrazy "powstałych do dnia 31 

grudnia 1990 r. i", 
c) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

,,9) spółek, z wyjątkiem takich, w których : 
a) co najmniej 50% udziałów lub akcji należy 

do Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państ
wowych, gmin lub związków międzygmin
nych, 

b) co najmniej 50% udziałów lub akcji należy 
do Skarbu Państwa, przedsiębiorstw państ
wowych, gmin, związków międzygminnych 
lub spółek, o których mowa w lit. a)," 

d) dodaje się pkt 14, 15 i 16 w brzmieniu: 
,,14) spółek wodnych, wodno-ściekowych i wod

no-melioracyjnych oraz ich związków w od-

niesieniu do działalności statutowej. finanso
wanej ze składek członków oraz dotacji budże
towych, 

15) instytucji kultury i instytucji filmowych, 
16) kopalni soli "Wieliczka" i kopalni soli "Boch

nia" w zakresie prowadzonych prac zabez
pieczająco - remontowych, obsługi ruchu tury
stycznego i utylizacji wycieków podziemnych 
wód zasolonych.", 

2) wart. 2 w ust. 4 dodaje się pkt 26-38 w brzmieniu: 
,,26) świadczeń przysługujących pracownikom czaso

wo przeniesionym według zasad i w wysokości 
określonej w odrębnych przepisach dla pracow
ników przedsiębiorstw państwowych, 

27) dopłat do biletów na dojazdy do pracy zakupione 
przez podatnika u przewoźników obcych oraz do 
kosztów dowozu pracowników własnym trans
portem, 

28) dopłat do żywienia przyzakładowego prowadzo
nego w stołówkach własnych podatnika lub zle
conego do prowadzenia jednostce wyspecjalizo
wanej albo innemu zakładowi pracy, 
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29) kwoty strawnego wypłacanej załogom pływają
cym w zamian za bezpłatne wyżywienie, do wyso
kości nie przekraczającej dodatku za rozłąkę wy
płacanego pracownikom czasowo przeniesionym, 
o którym mowa w pkt 26, 

30) dopłat kalorycznych dla personelu latającego'i po
kładowego w lotnictwie cywilnym, do wysokości 
obowiązującej w jednostkach wojsk lotniczych, 

31) dodatków dewizowych należnych za grudzień 
1991 r. w żegludze i rybołówstwie morskim pod
wyższonych o 25% odpowiednio w tych częś
ciach, które w latach 1992 i 1993 podlegają 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 
fizycznych, a następnie uaktualnianych w każdym 
kolejnym miesiącu na podstawie kursu dolara 
amerykańskiego, ustalanego przez Narodowy 
Bank Polski na ostatni dzień miesiąca, zwięk
szanych w sposób określony wart. 5, 

32) dopłat do lokali w hotelach pracowniczych i kwa
ter najmowanych na cele zbiorowego zakwatero
wania oraz do czynszów za mieszkania zakładowe 
w wysokości wynikającej z proporcji dopłat stoso
wanych w 1991 r., 

33) wartości ubioru służbowego (umundurowania). 
jeżeli jego używanie należy do obowiązków pra
cownika, 

34) wartości wyżywienia junaków, uczestników 
Ochotniczych Hufców Pracy oraz poborowych 
odbywających zastępczą służbę poborowych lub 
wypłacanych w zamian za wyżywienie równo
ważników pieniężnych, 

35) wynagrodzeń wypłacanych z tytułu przyuczenia 
bezrobotnych do pracy lub przekwalifikowania 
zawodowego, 

36) wynagrodzeń wypłacanych z tytułu prowadzonej 
edukacyjnej działalności gospodarczej w zakresie 
nauki, oświaty i kultury, ochrony zdrowia i opieki 
społecznej oraz ochrony środowiska w jedno
stkach wymienionych wart. 1 ust. 2 pkt 5, 

37) wynagrodzeń wypłacanych z tytułu uczestnictwa 
w akcji przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk 
żywiołowych, 

38) wypłat z zakładowego funduszu nagród do wyso
kości odpisu podstawowego odniesionego w cię
żar kosztów.", 

3) wart. 2 ust. 6 pkt 2, wart. 3 ust. 1 pkt 2 i wart. 1 5 ust. 
1 pkt 4 wyrazy "zysku brutto" zastępuje się wyrazami 
"zysku netto", 

4) wart. 3: 
a) w ust. 2: 

- w pkt 1 wyraz "dwukrotność" zastępuje się 
wyrazem "trzykrotność", 

- w pkt 2 wyraz "czterokrotność" zastępuje się 

wyrazem "sześciokrotność", 
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Do kwoty wypłat oraz równowartości świadczeń 
rzeczowych wypłacanych z funduszu socjalne
go, o których mowa w ust. 2, nie zalicza się 
środków przekazanych na utrzymanie i prowa
dzenie działalności ośrodków wczasowych i ko
lonijnych, domów wypoczynkowych, sanato
riów, ogrodów działkowych, żłobków, przed -

szkoli, a także dopłat do indywidualnych skiero
wań zorganizowanego wypoczynku dla dzieci 
i młodzieży.", 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 
,,4. Do kwoty wypłat pieniężnych oraz równowarto

ści świadczeń rzeczowych wypłacanych z fun
duszu mieszkaniowego, o których mowa w ust. 
2, zalicza się także pożyczki udzielane z tego 
funduszu. Kwotę wypłat pieniężnych oraz rów
nowartość świadczeń rzeczowych z funduszu 
mieszkaniowego zmniejsza się o: 

1) środki, w tym pożyczki , przekazane na za
kładowe budownictwo mieszkaniowe i do 
spółdzielni mieszkaniowych na uzupełnienie 
wkładów oraz zakup budynku mieszkalnego 
lub lokalu mieszkalnego od jednostek, które 
wybudowały budynek w ramach prowadzo
nej działalności gospodarczej, 

2) kwotę zwróconych w roku podatkowym po
życzek wraz z ich oprocentowaniem.", 

5) art. 4 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 4. 1. Podstawę ustalenia normy przeciętnego wy
nagrodzenia na styczeń 1992 r. stanowi 
przeciętne wynagrodzenie wynikające z nor
my za grudzień 1991 r., ustalone na pod
stawie dotychczasowych przepisów o opo
datkowaniu wzrostu wynagrodzeń . 

2. Podstawę ustalenia normy przeciętnego 

wynagrodzenia na styczeń roku następnego 
stanowi przeciętne wynagrodzenie wynika
jące z normy grudnia roku poprzedniego. 

6) wart. 5: 

3. Podstawę ustalenia normy przeciętnego 

wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, 
zwiększa się o 1/12 kwoty, obliczonej 
w sposób określony wart. 8, za rok poprze
dni. 

4. Podatnicy, którzy w 1992 r. powiększali 
normę przeciętnego wynagrodzenia zgod
nie z art. 9, zwiększają podstawę ustalenia 
normy przeciętnego wynagrodzenia, o któ
rej mowa w ust. 2, o 1/12 tego powięk
szenia. 

5. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
może podwyższyć podstawę ustalenia nor
my przeciętnego wynagrodzenia, o której 
mowa w ust. 1 i 2.", 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. M iesięczną normę przeciętnych wynagrodzeń 
w styczniu 1992 r. stanowi kwota przeciętnego 
wynagrodzenia, o której mowa wart. 4 ust. 1, 
powiększona o kwotę wynikającą z pomnożenia 
tego wynagrodzenia przez procentowy wzrost 
cen towarów i usług konsumpcyjnych w stycz
niu 1992 r. oraz współczynnik korygujący.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Miesięczną normę przeciętnych wynagrodzeń 
w każdym następnym miesiącu stanowi miesię
czna norma z miesiąca poprzedniego, powięk
szona o kwotę wynikającą z pomnożenia normy 
z miesiąca poprzedniego przez procentowy przy
rost wynagrodzeń w tym miesiącu.", 










