
Dziennik Ustaw Nr 153 - 3730- Poz. 781 i 782 

781 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 19 grudnia 1995 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 ro
dzin (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, z 1991 r. Nr 104, poz. 450 i z 1995 r. Nr 4, 
poz. 17), art. 7 i 28 ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. 
o ubezpieczeniu społecznym osób wykonujących pracę 
na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia 
(Dz. U. z 1995 r. Nr 65, poz. 333 i Nr 128, poz. 617), art. 
26 ust. 1 pkt 4 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpie
czeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni 
produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich ro
dzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135, z 1989 r. Nr 35, poz. 
190, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, z 1991 r. Nr 104, poz. 450 
i z 1995 r. Nr 4, poz. 17), art. 24 ustawy z dnia 18 grud
nia 1976 r. o ubezpieczeniu społecznym osób prowa
dzących działalność gospodarczą oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 46, poz. 250, z 1990 r. Nr 36, poz. 206, 
z 1991 r. Nr 104, poz. 450 i Nr 110, poz. 474 oraz z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17), art. 24 ust. 4 oraz w związku z art. 37 usta
wy 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, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 
i z 1995 r. Nr 4, poz. 17), art. 4 ust. 6, art. 42 ust. 2 i art. 
33 List. 2 i 3 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o organi
zacji i finansowaniu ubezpieczeń społ'ecznych (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441, z 1990 r. Nr 36, 
poz. 206, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 104, poz. 450 i Nr 110, 
poz. 474, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1995 r. Nr 4, 
poz. 17 i Nr 85, poz. 426) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 
stycznia 1990 r. w sprawie wysokości i podstawy wy
miaru składek na ubezpieczen ie społeczne, zgłaszania 
do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek 
i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 68, poz. 330 oraz z 1994 r. Nr 25, poz. 86 
i Nr 140, poz. 769) w § 52 wprowadza si ę następujące 
zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W 1996 r. składka na ubezpieczenie społeczne, 
o której mowa w § 4, za pracowników zatrudnio
nych bezpośrednio w produkcji rolnej, określo
nej odrębnymi przepisami , opłacana jest przez 
zakład pracy w części wynoszącej 36% podstawy 
jej wymiaru , jeżeli zakład pracy prowadzi gospo
darstwo rolne w rozumieniu przepisów o podat
ku rolnym lub dział specjalny w rozumieniu 
przepisów o podatku dochodowym, z zastrzeże
niem ust. 3- 6. W pozostałej częśc i składka jest 
refundowana Zakładowi Ubezpieczeń Społecz
nych z budżetu państwa." , 

2) w ust. 4 wyrazy ,, 35% i 45%" zastępuje się w yraza
mi ,, 36% i 45%". 

§ 2. Rozporządzenie wchod zi w ż ycie z dniem 1 
stycznia 1996 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 grudnia 1995 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wydatków budżetowych, których nie zreal izowane plano
wane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 1994. 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 
1991 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. z 1993 r. Nr 72, 
poz. 344, z 1994 r. Nr 76, poz. 344, Nr 121, poz. 591 
i Nr 133, poz. 685 oraz z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, 
poz. 601 i Nr 132, poz. 640) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 
grudnia 1994 r. w sprawie określenia wydatków budże
towych, których nie zreal izowane planowane kwoty nie 
wygasają z upływem roku budżetowego 1994 (Dz. U. 
Nr 139, poz. 747), § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Kwota wydatków, o której mowa w § 1, pod
lega przekazaniu na rachunek sum depozyto-

wych i będzie wykorzystana w trybie określo

nym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
23 listopada 1993 r. w sprawie wytycznych re
ali zacji budżetu państwa w zakresie wydat
ków przeznaczonych na wsparcie restruktury
zacji i osłony likwidacji przedsiębiorstw (Dz. 
U. Nr 119, poz. 531 i z 1995 r. Nr 128, 
poz. 621) ." 

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

Prezes Rady Ministrów: J. Oleksy 




