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c) funkcjonariuszy Policji , określonych wart. 99 ust. 
3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 
Nr 30, poz. 179 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 
107, poz. 461), 

d) funkcjonariuszy Urzędu Ochrony Państwa, okreś
lonych wart. 86 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Urzędzie Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 30, 
poz. 180 oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 
461). 

e) funkcjonariuszy Straży Granicznej. określonych 
wart. 103 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej (Dz U. Nr 78, poz. 462 
oraz z 1991 r. Nr 94, poz. 422). 

f) funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. okreś
lonych wart. 85 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, 
poz. 400). 

2) do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziów Są
du Najwyższego, sędziów sądów powszechnych i pro
kuratorów stosuje s i ę przeciętne wynagrodzenie w sfe
rze produkcji materialnej w pierwszym kwartale 1991 r., 

3) nie stosuje się zasad ustalania wynagrodzenia osób 
zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, okre
ślonych wart. 3 ust. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. 
o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stano
wiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101 , z 1982 r. Nr 
31 , poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, 
z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178 oraz 
z 1991 r. Nr 100, poz. 443). 

Art. 17. 1. Do czasu uchwalenia ustawy budżetowej 
na 1992 r. : 

1) wynagrodzenia w sferze budżetowej. o których mowa 
wart. 15, wynagrodzenia sędziów i prokuratorów, 
o których mowa wart. 16 pkt 2, oraz wynagrodzenia 
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, 
o których mowa wart. 16 pkt 3, są ustalane w ramach 
limitów, które określi Minister Pracy i Polityki Socjalnej 
w porozumieniu z Ministrem Finansów, 

2) uposażenia funkcjonariuszy i żołnierzy, o których mowa 
wart. 16 pkt 1, są ustalane w ramach limitów wyna
grodzeń określonych w prowizorium budżetowym na 
1992 r. 

2. Wysokości limitów, o których mowa w ust. 1, zostaną 
ustalone dla każdej części budżetowej i na każdy kwartał. 
który rozpocznie się przed datą wejścia w życie ustawy 

budżetowej na 1992 r., w wysokości 1/4 limitów obowiązu
jących w 1991 r., z uwzględnieniem zmian organizacyjnych. 

3. Poza limitami, o których mowa w ust. 1, mogą być 
dokonywane wypłaty wynagrodzeń i uposażeń z tytułu: 

1) nagród z zakładowego funduszu nagród, 

2) wyrównań za pierwsze półrocze 1991 r., wprowadzo
nych przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 r. 
o wynagrodzeniach w sferze budżetowej w 1991 r. (Dz. 
U. Nr 87, poz. 396), 

3) wprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycz
nych, 

4) zatrudnienia w nowo utworzonych jednostkach organi
zacyjnych lub zwiększenia zakresu zadań w jednostkach 
organizacyjnych już istniejących. 

4. Rada Ministrów może określić dla niektórych grup 
pracowników, o których mowa w ust. 1, inne tytuły wypłat 
wynagrodzeń i uposażeń nie objęte limitami. 

Art. 18. Do nie uiszczonych należności na Centralny 
Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki przez podmioty określone 
wart. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 1989 r. o Centralnym 
Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki (Dz. U. Nr 25, poz. 134 
i Nr 64, poz. 389) stosuje się przepisy ustawy z dnia 19 
grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 
27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 
268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, 
z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 
74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, 
poz. 442 i Nr 110, poz. 475). 

Art. 19. Składki na ubezpieczenie społeczne oraz na 
Fundusz Pracy od nagród i premii wypłaconych w gotówce 
lub w papierach wartościowych z dochodu po opodat
kowaniu podatkiem dochodowym obciążają dochód po 
opodatkowaniu podatkiem dochodowym. 

Art. 20. 1. Minister Finansów może, na wniosek woje
wody uzgodniony z zainteresowanymi ministrami, przenosić 
wydatki między działami w ramach budżetu wojewody. 

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się 
przepisów art. 45 ust. 1 ustawy - Prawo budżetowe. 

Art. 21. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1992 r. 
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USTAWA 

z dnia 15 lutego 1992 r. 

o zmianie niektórych ustaw dotyczących zatrudnienia oraz zaopatrzenia emerytalnego. 

1) w prt. 11,:, , , . I' , Art. 1. W ustawie z dn ia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 13, poz. 68, Ż 1990 r. Nr 36, poz: 206 i z 1991r. Nr 
104, poz. 450) wprowadza się następujące zmiany: . 
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b) w ust. 5 w zdaniu drugim skreśla s ię wyrazy "z 
wyrównaniem od pierwszego miesiąca tego kwar
tału "; 

2) wart. 54 w ust. 1 po wyrazach " Inwalidzie wojennemu 
i wojskowemu " stawia się przecinek oraz dodaje wyrazy 
"którego inwalidztwo powstało w związku ze służbą 
wojskową"· 

Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopat
rzeniu 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, z 1990 r. Nr 1 O, poz. 58 i 61, Nr 
36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 506 oraz z 1991 r. 
Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 i Nr 94, poz. 422) wart. 27 : 

1) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
,,2a. Rada Ministrów określi , w drodze rozporządzen i a, 

zasady wcześniejszego przechodzenia na emerytu 
rę pracowników opiekujących się dziećmi wyma 
gającymi stałej opieki .", 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporzą
dzenia, zasady wcześniejszego przechodzenia na 
emeryturę na warunkach innych niż określone 

w ustawie oraz określić w takich przypadkach: 

1) zasady obniżania emerytury do czasu osiągnię
cia wieku emerytalnego określonego wart. 26 
pkt 1 proporcjonalnie do liczby miesięcy braku 
jących do wieku emerytalnego, nie więcej jed
nak niż 0,25% podstawy wymiaru za każdy 
miesiąc, 

2) zasady zawieszania emerytury na czas osiągania 
wynagrodzenia lub dochodu z tytułu wykonywa
nia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo 
pozarolniczej działalności gospodarczej, której 
wykonywanie podlega obowiązkowi ubezpie
czenia społecznego . " 

Art. 3. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczegól 
nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19, Nr 10, poz. 
59 i Nr 51, poz. 298'oraz z 1991 r. Nr 83, poz. 372, Nr 106, 
poz. 457 i Nr 113, poz. 491) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 1 skreśla się ust. 3; 

2) wart. 7a w ust. 1 w ostatnim zdaniu wyrazy "świadczeń 
przewidzianych wart. 8" zastępuje się wyrazami "od
prawy przewidzianej wart. 8"; 

3) wart. 8: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1 . Pracown ikowi, z którym został rozwiązany sto
sunek pracy z przyczyn, o których mowa wart. 1, 
przysługuje odprawa pieniężna .", 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
,,2a. Wysokość odprawy nie może przekraczać kwo

ty 15-krotnego najniższego wynagrodzenia 
obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku 
pracy, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej na podstawie odrębnych przepi
sów.", 

c) w ust. 3: 
- skreśla się pkt 1, 
- po pkt 3 dodaje się pkt 4-6 w brzmieniu : 

,,4) zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu 
pracy i otrzymującemu emeryturę lub rentę 
albo zatrudnionemu w innym zakładzie pracy 
w pełnym wymiarze czasu pracy lub w kilku 
zakładach pracy łącznie w pełnym wymiarze 
czasu pracy, 

5) prowadzącemu działalność gospodarczą na 
własny rachunek, 

6) prowadzącemu gospodarstwo rolne o po
wierzchni użytków rolnych powyżej 5 ha 
przeliczeniowych albo gospodarstwo stano
wiące dział specjalny produkcji rolnej w ro
zumieniu przepisów podatkowych, z którego 
wysokość podatku rolnego przekracza wy
sokość podatku z 5 ha przeliczeniowych.", 

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4. W razie zbiegu prawa do odprawy przewidzianej 

w ust. 1 i jednorazowej odprawy pieniężnej 
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę 
inwalidzką, pracownikowi przysługuje jedna, 
korzystniejsza dla niego odprawa.", 

e) skreśla się ust. 5 i 6; 

4) wart. 17 w zdaniu drugim wyrazy " przysługują świad
czenia pieniężne, przewidziane" zastępuje się wyrazami 
"przysługuje odprawa, przewidziana" , a wyrazy "takich 
świadczeń " zastępuje się wyrazami "żadnych świadczeń 
z tego tytułu ." 

Art. 4. W ustawie z dn ia 16 października 1991 r. 
o zatrudnieniu i bezrobociu (Dz. U. Nr 106, poz. 457) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2: 
a) w ust. 1: 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
,,4) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie w po 
przednim kwartale od .dnia ogłoszenia przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej " Monitor Polski", 

- skreśla się pkt 5, 

- w pkt 9 w lit. a) wyrazy " z zastrzeżeniem pkt 131it. 
b) i c)" zastępuje się wyrazami "z wyjątkiem osób 
wymienionych w pkt 13", 

b) skreśla się ust 5; 

2) wart. 10 w ust. 3 skreśla się kropkę i dodaje wyrazy 
"właściwy terytorialnie dla rejonowego urzędu pracy, 
przy którym utworzona jest rejonowa rada zatrudnie
nia ."; 

3) wart. 15: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,, 1. Wysokość zas iłku szkoleniowego wynosi 115% 
zasiłku.", 

b) skreśla się ust. 2-4 i 6; 

4) wart. 20: 
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Wysokość zasiłku wynosi 36% przeciętnego 
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem ust. 11 oraz art. 
25 pkt 2.", 

b) ~kreśla się ust 4, 
c) w ust. 5 skreś l a się wyrazy "w myśl ust. 4" oraz wyraz 

"przewidywanego" , 
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d) skreśla się ust 6, 
e) w ust.? skreśla się wyrazy "w wysokości 33% kwoty 

przewidywanego przeciętnego wynagrodzenia", 
f) skreśla się ust. 8- 10, 
g) \II( ust. 11 wy.razy ,, 11 % przewidywanego" zastępuje 

Się wyrazami ,,12% " , 
h) dodaje się ust. 14 w brzmieniu: 

,,14. W przypadkach określonych wart. 2 ust. 2 wy
sokość zasiłku zmniejsza się o kwotę osiąg 
niętego wynagrodzenia lub dochodu ."; 

5) wart . 22 w ust. 1 w pkt 2 skreśla się wyraz " dwukrotnie"; 

6) wart. 23 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu : 
,,2a. Bezrobotny, który nabył prawo do emerytury lub 

renty, jest obowiązany do zwrotu zasiłku wypłaco
nego za miesiące, za które otrzymywał emeryturę 
lub rentę . " ; 

7) wart. 25: 
a) skreśla się pkt 1, 
b) w pkt 2: 

- skreśla się wyrazy ,,6 i", 
- na końcu przecinek zastępuje się średnikiem i do-

daje wyrazy "zasiłek podlega waloryzowaniu na 
zasadach przewidzianych dla świadczeń emery
talno-rentowych", 

c) skreśla się pkt 3; 

8) wart. 34 .w pkt 3 wyrazy "wart. 25 pkt 1" zastępuje się 
wyrazami "wart. 15 ust. 1 "; 

9) w art. 56 w ust. 1: 
a) w pkt 2 skreśla się wyrazy " i art. 25 pkt 1 " , 
b) w pkt 7 skreśla się wyrazy "dodatków wyrównaw

czych i" oraz wyrazy "art. 25 pkt 3 i", 
c) pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

,,18) kosztów wysyłki wezwań, zawiadomień i prze
kazywania bezrobotnym należnych świadczeń 
pieniężnych,"; 

10) wart. 61 w ust. 2 skreśla się wyrazy "albo przewidywa
nego przeciętnego wynagrodzenia" ; 

11) art. 64 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 64. Do dn.ia 3.1 wudnia 1992 r. zadania wynikają

ce z niniejszej ustawy realizują Minister Pracy 
i Polityki Socjalnej oraz wojewodowie przy 
pomocy wojewódzkich i rejonowych biur pra
cy pozostających w ramach rządowej admini
stracji ogólnej. W okresie tym decyzje w spra
wach określonych w ustawie dla rejonowych 
urzędów pracy wydają rejonowe biura pracy. 
Organem wyższego stopnia w stosunku do 
rejonowego biura pracy jest wojewoda." 

Art. 5. W ustawie z dnia 17 października 1991 r. 
~ rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur 
I rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 104, poz. 
450) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 15: 
a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

,,3a. W razie zbiegu okresów opłacania składek na 
Fundusz Emerytalny Rolników i Fundusz Ubez
pieczenia Społecznego Rolników, przypadają
cych od 1 lipca 1977 r., z innym ubezpiecze
niem. społecznym, świadczenie ulega zwięk
szeniU, o którym mowa w ust. 3, za okres 
opłacania tych składek, nawet jeśli okresy skła
dkowe i. nieskładkowe, ustalone w myśl art. 
2-4, nie wymagałyby uzupełnienia w celu 
nabycia prawa do świadczenia . ", 

b) w ust. 5 wyrazy "ust. 1-3" zastępuje się wyrazami 
"ust. 1- 3a"; 

2) w art. 17 w ust. 1 liczbę" 1 05% " zastępuje się liczbą 
,, 110%"; 

3) w art. 18 w ust. 2 liczbę ,,105%" zastępuje się liczbą 
,,110%; 

4) w art. 20 w ust. 1 skreśla się wyraz "zaliczkowo"; 

5) w art. 24: 
a) w ust. 3 skreśla się pkt 1 i oznaczenie pkt 2, 
b) dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu : 

,,5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do rent 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo
wych .", 

c) w dotychczasowym ust. 5 wyrazy "ust. 3 pkt 2 i ust. 
4" zastępuje się wyrazami "ust. 3 i 4", 

d) dotychczasowe ust. 5 i 6 otrzymują oznaczenie ust. 
6 i 7; 

6) wart. 32 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
,A. Jeżeli kwota świadczenia ustalona w myśl art. 

28-30 nie przekraczałaby kwoty 1 000000 zł mie
sięcznie i byłaby niższa od kwoty wypłaconego 
świadczenia, świadczenie wypłaca się w kwocie 
dotychczasowej, nie wyższej jednak niż 1 000000 zł 
miesięcznie, do czasu, gdy jego wysokość, ustalona 
w myśl art. 28- 30, w wyniku waloryzacji prze
kroczy tę kwotę."; 

7) po art. 43 dodaje się art. 43 1 w brzmieniu : 
" Art . 43 1

. Kwoty najniższej emerytury i renty, kwoty 
dodatku pielęgnacyjnego , dla sieroty zupeł 
nej. za tajne nauczanie, kombatanckiego oraz 
kwoty zasiłku pogrzebowego - określone 
niniejszą ustawą w odpowiednim procencie 
przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę ostatnio przeprowadzonej walory 
zacji - ustala się z zaokrągleniem do pełnej 
setki złotych . "; 

8) wart. 44 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) dodatek pielęgnacyjny i dodatek dla sieroty zupeł

nej wynoszą 178500 zł miesięcznie , ". 

Art. 6. Kwota podstawy wymiaru renty inwalidzkiej 
i renty rodzinnej przysługującej na podstawie przepisów 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich 
rodzin po dniu 31 grudnia 1991 r. nie może być niższa od 
kwoty określonej wart. 44 ustawy wymienionej wart. 
5 niniejszej ustawy. 

Art. 7. Pierwsza waloryzacja emerytur i rent w 1992 r. 
może nastąpić nie wcześniej niż w kwietniu 1992 r. 

Art. 8 . Do stosunków pracy, które zostały rozwiązane 
lub wypowiedziane przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy, stosuje się przepisy ustawy, o której mowa wart. 3, 
dotyczące uprawnień do odprawy pieniężnej i dodatku 
wyrównawczego w brzmieniu obowiązującym przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 

A.rt .. 9. Do czasu wydania przepisów wykonawczych 
przeWidZianych wart. 2 niniejszej ustawy zachowują moc 
przepisy dotychczasowe. 

Art. 10. Na wniosek osoby, której świadczenie zostało 
ustalone bez uwzględnienia art. 15 ust. 3a ustawy wymienio
neJ wart. 5 w brzmieniu ustalonym n i niejszą ustawą, ustala 
się ponownie wysokość świadczenia . 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszen ia, 
z tym że przepis art. 5 pkt 5 i 6 z mocą od dnia 1 stycznia 
1992 r., a art. 5 pkt 8 z mocą od dnia 15 listopada 1991 r. 
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