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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 lutego 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, 
zgłaszania do ubezpieczenia 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, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i z 1991 r. 
Nr 104, poz. 450), art. 7 i 28 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. 
o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na 
rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie 
umowy agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 
31, poz. 146, z 1989 r. Nr 32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190, 
z 1990 r. Nr 36, poz. 206 oraz z 1991 r. Nr 104, poz. 450 i Nr 
110, poz. 474), 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, 'z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i z 1991 r. Nr 104, poz. 
450), art. 24 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubez
pieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gos
podarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250, 
z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 1 04, poz. 450 i Nr 11 O, 
poz. 474), 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, art. 42 ust. 
2 i art. 33 ust. 2 i 3 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, Nr 104, poz. 450 i Nr 
110, poz. 474) 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 oraz z 1991 r. Nr 12, poz. 49, Nr 28, poz. 120 
i Nr 69, poz. 295) wprowadza się następujące zmiany: . 

1) w § 1 w ust. 1: 
a) po pkt 1 dodaje się pkt 1 a w brzmieniu: 

,,1 a) osób pobierających stypendia sportowe, jeżeli 
nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu z in
nego tytułu oraz nie uczą się i nie studiują 
w systemie studiów dziennych," 

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy "na rzecz jednostek 
gospodarki uspołecznionej", 

c) dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: 
,,6) małżonków pracowników skierowanych do pra

cy w przedstawicielstwach dyplomatycznych, 
urzędach konsularnych, w stałych przedstawi
cielstwach przy Organizacji Narodów Zjedno
czonych i w innych misjach specjalnych za 
granicą, w instytutach, ośrodkach informacji 
i kultury za granicą, 

7) osób, które z powodu stanu zdrowia swo
jego dziecka, wymagającego - bez względu 
na wiek - stałej opieki oraz pielęgnacji lub 
pomocy w czynnościach samoobsługo-

wych, nie mogą podjąć albo kontynuować za
trudnienia,"; 

2) w § 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

,,8) najniższe wynagrodzenie - najniższe wynagrodze
nie pracowników, określone przez Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej na podstawie Kodeksu pracy"; 

3) w § 4 wyrazy ,,43% podstawy wymiaru składki" za
stępuje się wyrazami ,,45% podstawy wymiaru składki"; 

4) w § 5 w ust. 1 wyrazy ,,5% podstawy wymiaru składki" 
zastępuje się wyrazami ,,7% podstawy wymiaru skła
dki"; 

5) § 6 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 6. Wysokość składki na ubezpieczenie społeczne 
pracowników uznanych za osoby niepełnospraw
ne regulują przepisy o zatrudnianiu i rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych."; 

6) w § 7: 
a) w ust. 1: 

pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

,,23) świadczeń finansowanych ze środków 
przeznaczonych na cele socjalne: z fun
duszu socjalnego, funduszu mieszkanio
wego i przewidzianej na te cele części 
nadwyżki bilansowej w spółdzielczości, je
żeli odpisy na te fundusze są dokonywane 
na zasadach i do wysokości określonej 
w odrębnych przepisach o zakładowych 
funduszach socjalnym i mieszkaniowym," 

- w pkt 24 dodaje się na końcu wyraz "państ
wowego", 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
,,3. Wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala 

się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego okre
ślonego we właściwych przepisach branżowych 
lub normach budżetowych, a w razie ich braku: 
1) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub 

usługi wchodzące w zakres działalności gos
podarczej pracodawcy - według cen stoso
wanych wobec innych odbiorców niż praco
wnicy, 

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi za
kupione przez pracodawcę - według cen 
zakupu, 

3) jeżeli przedmiotem świadczenia jest udos
tępnienie lokalu mieszkalnego - w wysoko
ści równowartości czynszu, jaki przysługi
wałby w razie zawarcia umowy najmu tego 
lokalu. 

4. Roczną wartość użytkowania działki przez nau
czycieli określa się jako równowartość 2 q żyta 
według obliczonej dla celów podatku rolnego 
średniej ceny skupu żyta za okres, z którego 
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dochód przyjmuje się do podstawy wymiaru 
składek.", 

c) skreśla się ust. 5 i 6; 

7) skreśla się § 8; 

8) w § 10 w ust. 1 wyrazy "najnlzszego miesięcznego 
wynagrodzenia pracowników uspołecznionych zakła
dów pracy" zastępuje się wyrazami "najniższego wyna
grodzenia"; 

9) w§14: 

a) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

,,9. Zakład pracy opłaca składki i przesyła deklarację 
rozliczeniową za dany miesiąc do 15 dnia na
stępnego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 10.", 

b) dodaje się nowy ust. 10 w brzmieniu: 
,,10. Zakład pracy, który wypłaca pracownikom wy

nagrodzenia ze środków pobranych z banku, 
opłaca składki i przesyła deklarację rozliczenio
wą za dany miesiąc w dniu pobrania z rachunku 
bankowego środków na wynagrodzenia, po
twierdzonym stemplem banku na deklaracji 
rozliczeniowej, nie później jednak niż do 15 
dnia następnego miesiąca.", 

c) dotychczasowy ust. 10 otrzymuje oznaczenie ust. 11; 

10) § 19 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 19. Składki na ubezpieczenie społeczne pracowni

ków zatrudnionych przez agenta w zakładzie 
prowadzonym na podstawie umowy agencyjnej 
lub umowy zlecenia opłaca agent za pośrednict
wem jednostki, na której rzecz umowa jest wyko
nywana."; 

11) dodaje się § 19a w brzmieniu : 
,,§ 19a. 1. Składka na ubezpieczenie społeczne osób 

pobierających stypendia sportowe na pod
stawie odrębnych przepisów wynosi 45% 
kwoty wypłaconego miesięcznego stypen
dium sportowego. 

2. Składki na ubezpieczenie społeczne osób, 
o których mowa w ust. 1, opłaca klub lub 
inna jednostka organizacyjna wypłacająca 
stypendium sportowe. 

3. W zakresie zgłaszania do ubezpieczenia, roz
liczania składek oraz opłacania składek na 
ubezpieczenie osób, o których mowa w ust: 
1, stosuje się odpowiednio przepisy 
§ 12-18."; 

12) w tytule rozdziału 3 skreśla się wyrazy "na rzecz jedno
stek gospodarki uspołecznionej"; 

13) w § 20 w ust. 1 wyrazy ,,38% podstawy wymiaru 
składki" zastępuje się wyrazami .,40% podstawy wy
miaru składki"; 

14) w§21 w ust. 1: 
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) Przedsiębiorstwa Kolportażowo-Handlowego 
"Ruch", 

b) w ostatnim członie zdania wyrazy ,,43% podstawy 
wymiaru składki" zastępuje się wyrazami ,,45% pod
stawy wymiaru składki"; 

15) w § 22 w ust. 2 skreśla się wyrazy "podlegający 
podatkowi od wynagrodzeń, pomniejszony o opłacony 
podatek"; 

16) po § 26 dodaje się § 26a w brzmieniu: 
,,§ 26a. 1. Przepisy § 20 ust. 1 i § 22-26 stosuje się 

odpowiednio do składek na ubezpięczenie 
społeczne osób wykonujących pracę na 

podstawie umowy agencyjnej lub umowy 
zlecenia na rzecz innych niż uspołecznione 
zakładów pracy i osób fizycznych oraz do 
osób z nimi współpracujących. 

2. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału 
jest mowa o jednostce gospodarki uspołecz
nionej. należy przez to rozumieć również 
inne niż uspołecznione zakłady pracy i osoby 
fizyczne."; 

17) w § 27 wyrazy .,43% podstawy wymiaru składki" 
zastępuje się wyrazami .,45% podstawy wymiaru skła
dki"; 

18) w § 30 wyrazy ,,38% podstawy wymiaru składki" 
zastępuje się wyrazami ,,40% podstawy wymiaru skła
dki"; 

19) w § 41 wyrazy .,43% podstawy wymiaru składki" 
zastępuje się wyrazami ,,45% podstawy wymiaru skła
dki"; 

20) § 42 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 42. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 

społeczne adwokatów stanowi wynik finan
sowy z tytułu członkostwa w zespole ad
wokackim. 

2. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie 
społeczne adwokatów wykonujących zawód 
indywidualnie lub wspólnie z innym adwoka
tem stanowi dochód bieżąco zadeklarowany 
przez adwokata, nie niższy jednak od kwoty 
odpowiadającej 60% przeciętnego wynagro
dzenia i nie wyższy od dochodu zadeklarowa
nego za poprzedni miesiąc więcej niż 
050%.; 

21) w § 44 wyrazy ,,27% podstawy wymiaru składki" 
zastępuje się wyrazami ,,29% podstawy wymiaru skła
dki"; 

22) w § 46 w ust. 2 dodaje się na końcu wyrazy "a także 
wydaje legitymację ubezpieczeniową";· 

23) w § 50 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) przebywa w szpitalu lub w innym zakładzie prze

znaczonym dla osób potrzebujących całodobo
wych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,"; 

24) w § 51 wyrazy ,,30% całkowitego dochodu" zastępuje 
się wyrazami ,,32% całkowitego dochodu"; 

25) po rozdziale 8 dodaje się rozdział 8a w brzmieniu: 

"Rozdział 8a 

Składki na ubezpieczenie społeczne niektórych innych 
osób 

§ 51 a. 1. Składka na ubezpieczenie społeczne: 
1) małżonków pracowników skierowanych 

do pracy w przedstawicielstwach dyplo
matycznych, urzędach konsularnych, 
w stałych przedstawicielstwach przy Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych i w in
nych misjach specjalnych za granicą, 
w instytutach, ośrodkach informacji i kul
tury za granicą, 

2) osób, które z powodu stanu zdrowia swo
jego dziecka, wymagającego - bez 
względu na wiek - stałej opieki oraz 
pielęgnacji lub pomocy w czynnościach 
samoobsługowych, nie mogą podjąć albo 
kontynuować zatrudnienia, 

- wynosi 32% zadeklarowanej przez te oso
by kwoty, nie niższej od najniższego wyna
grodzenia . 
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2. Osoby, o których mowa w ust. 1, opłacają składki 
na ubezpieczenie społeczne począwszy od miesią
ca wskazanego we wniosku o objęcie ubezpiecze
niem, zgłoszonym we właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania oddziale ZUS, nie wcześniej 
jednak niż od miesiąca, w którym wniosek został 
zgłoszony. 

3. Po zgłoszeniu przez osoby, o których mowa w ust. 
1, wniosku o objęcie ubezpieCzeniem oddział ZUS 
zawiadamia zgłaszających o objęciu ubezpiecze
niem oraz o trybie i zasadach opłacania składek, 
a także wydaje legitymacje ubezpieczeniowe. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 1, opłacają składki 
na ubezpieczenie społeczne bez uprzedniego we
zwania w terminie do 10 dnia każdego miesiąca za 
miesiąc ubiegły. Niepłacenie składek na ubez
pieczenie przez 3 kolejne miesiące uważa się za 
rezygnację z ubezpieczenia od'miesiąca, w którym 
zaprzestano opłacania składek. Ponowne objęcie 
ubezpieczeniem następuje po złożeniu wniosku. 

5. Możliwość opłacania składek na ubezpieczenie 
społeczne przez osoby, o których mowa w ust. 
1 pkt 1, ustaje z upływem 3 miesięcy po miesiącu, 
w którym nastąpiło odwołanie małżonka do kraju. 

6. Przepis § 17 stosuje się odpowiednio."; 

26) § 52 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 52. W 1992 r. składka na ubezpieczenie społeczne, 

o której mowa w § 4 i 27, za członków spółdzielni 
i pracowników zatrudnionych bezpośrednio 
w produkcji rolnej jest opłacana w części wyno
szącej 35% podstawy jej wymiaru przez jedno
stkę prowadzącą produkcję rolną albo przez 
osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwa rolne 
w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub 
dział specjalny w rozumieniu przepisów o podat
ku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli nie 

prowadzi ponadto innej działalności gospodar
czej, w pozostałej zaś części - jest refundowana 
Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych z budżetu 
państwa. "; 

27) po § 55 dodaje się § 55a i § 55b w brzmieniu: 
,,§ 55a. Przy ustalaniu za okres od dnia 1 stycznia 1992 r. 

do dnia 31 maja 1992 r. kwoty podstawy wymia
ru składek, której wysokość w myśl § 9, § 22 ust. 
1, § 24, § 31 ust. 1 i 3, § 42 ust. 2 i § 45 ust. 1 jest 
uzależniona od przeciętnego wynagrodzenia 
z poprzedniego kwartału, za wynagrodzenie to 
należy przyjąć kwotę 2.190.000 zł . 

§ 55b. Osoby, o których mowa w § 51 a ust. 1, jeżeli 
złożą wniosek o objęcie ubezpieczeniem społe
cznym w ciągu 6 miesięcy poczynając od dnia 
1 marca 1992 r., mogą być na swój wniosek 
objęte ubezpieczeniem i opłacać składki od 
dnia 1 stycznia 1992 r." 

§ 2. Minister Pracy i Polityki Socjalnej ogłosi w Dzien
niku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1990 r. 
w sprawie wysokości i podstawy wymiaru składek na ubez
pieczenie społeczne, zgłaszania do ubezpieczenia społecz
nego oraz rozliczania składek i świadczeń z ubezpieczenia 
społecznego, z uwzględnieniem zmian wynikających z prze
pisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu . 

§ 3. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 mar
ca 1992 r., z zastrzeżeniem ust. 2, i ma zastosowanie do 
składek na ubezpieczenie społeczne od dochodów należ
nych za okres po dniu 29 lutego 1992 r., uwzględniających 
podatek dochodowy. 

2. Przepisy § 1 pkt 15, 20 i 22 rozporządzenia wchodzą 
w życie z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Olszewski 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

w Warszawie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61 -73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1981 - 1991 , 

- w księgarni sądowej (gmach Sądów, al. Swierczewskiego 127, tel. 20-03-71 w . 377), w księgarni Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 
1/3 przy pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1991; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z roku 1991 : 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewód2;kich w : Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ), Białymstoku (ul. M ickiewicza 3/5) , Bielsku - Białej 
(ul. Miczurina 2a), Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3), Kielcach (ul.IX Wieków Kielc 3) , Krakowie (ul. Basztowa 22) , Kroś nie (ul. Bieszczadzka 1) , Lesznie Wlkp. 
(pl. Kościuszki 4), Łodzi (ul. Piotrkowska 104), Opolu (ul. Piastowska 14), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a), Płocku (ul. Kolegialna 15), 
Przemyśłu (pl. Dominikański 3), Radomiu (ul. Żeromskiego 53), Sieradzu (pl. Wojewódzki 3), Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 6), Suwałkach (ul. 
Doniewicza 10) , Tarnobrzegu (ul. Mickiewicza 7) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); . 

- w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie-Skłodowskiej 1), Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały 
Jagiellońskie 4) , Bytomiu (ul. Piekarska 1), Cieszynie (ul. Garncarska 8) , Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35), Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdyni (pl. 
Konstytucji 5) , Gliwicach (ul. Powstańców Warszawy 23) , Gorzowie Wlkp. (ul. Mieszka 133), Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56), Kaliszu (al. Wolności 
13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/ 18), Kielcach (ul. Jana Pawła II 9) , Koninie (ul. Energetyka 5) , Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34) , Krakowie (ul. Przy 
Rondzie 7), Legnicy (ul. Złotoryjska 29), Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76), Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5) , Nowym Sączu (ul. Pijarska 3), Olsztynie (ul. 
Dąbrowszczaków 44) , Opolu (pl. Thaelmanna 1), Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. Młyńska 1a), Radomiu (ul. Piłsudskiego 10), 
Rzeszowie (pl. Sreniawitów 3), Słupsku (ul. Szarych Szeregów 13), Szczecinie (ul. Kaszubska 42), Swidnicy (pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. 
Dąbrowskiego 29), Toruniu (ul. Fosa Staromiejska) , Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze (pl. Słowiański 1); 

- w księgarni "Interesik" w Krakowie, ul. Krowoderskich Zuchów 2, w księgarni "Pod Wojewodą" we Wrocławiu , pl. Powstańców Warszawy 1. 

Egzempłarze bieżące oraz z lat ubiegłych można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziałe Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, uJ. PO)l\lsińska 69(71, 00-979 Warszawa P-1 . . 

Reklamacje z powodu niedoręczenia poszczególnych numerów zgłaszać należy na piśmie do Wydziału Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 
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