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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 25 lutego 1997 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 wrześni a 

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, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 
i z 1996 r. Nr 100, poz.461), art. 7 i 28 ustawy z dnia 19 
grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu społecznym osób wy
konujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub 
umowy zlecenia (Dz. U. z 1995 r. Nr 65, poz. 333 i Nr 
128, poz. 617 oraz z 1996 r. Nr 100, poz. 461). art. 26 
ust. 1 pkt 4 dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpiecze
niu społecznym członków rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych i spółdzieln i 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, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 oraz z 1996 r. Nr 100, 
poz. 461), art. 24 ustawy z dnia 18 grudni a 1976 r. 
o ubezpieczeniu społecznym osób prowadzących dzia
łalność 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, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, 
z 1996 r. Nr 100, poz. 461 i Nr 124. poz. 585), 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. z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i z 1995 r. Nr 4, poz. 17 
oraz z 1996 r. Nr 77, poz. 367), art. 4 ust. 6, art. 42 ust. 2 
i art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 25 listopada 1986 r. o or
ganizacji 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, 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 spraw ie wysokości i podstawy wy
miaru składek na ubezpieczenie społeczne. zgłaszania 
do ubezpieczenia społecznego oraz rozliczania składek 
i świadczeń z ubezpieczenia społecznego (Dz. U. 
z 1993 r. Nr 68, poz. 330, z 1994 r. Nr 25, poz. 86 i Nr 140, 
poz. 769, z 1995 r. Nr 153, poz. 781 oraz z 1996 r. Nr 111 , 
poz. 532) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Podstawę wymiaru składek na ubezpiecze

nie pracowników stanowi dochód pracowni
ka w gotówce i w naturze, łącznie z kosztami 
uzyskania i podatkiem dochodowym od 
osób fi zycznych, z tytułu pracy w ramach sto
sunku pracy. obejmujący wszelkiego rodzaju 
należności pieniężne oraz wartość pieniężną 
świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty 
bez wzg łędu na źródło finan sowania tych na
leżności i świadczeń, z wyjątkiem; 

1) nagród jubileuszowych (g ratyfikacjO, któ
re według zasad określającyc h warunki 
ich przyznawania przysługują pracowni
kowi nie częściej ni ż co 5 lat. 

2) odpraw pienięźnych przysługujących 

w związku z przejściem na emeryturę lub 
rentę inwalidzką, 

3) ekwiwalentów za nie wykorzystany urlop 
wypoczynkowy, 

4) odpraw, odszkodowań i rekompensat wy
płaconych pracownikom z tytułu wyga
śnięcia lub rozwiązania stosu nku pracy, 
w tym z tytułu rozwiązania stosunku pra-
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cy z przyczyn leżących po stronie zakładu 
pracy, nieuzasadnionego lub niezgodne
go z prawem wypowiedzenia umowy 
o pracę, skrócenia okresu jej wypowiedze
nia, niewydania w terminie lub wydania 
niewłaściwego świadectwa pracy, 

5) świadczeń okolicznościowych przyznawa
nych w formie rzeczowej - do wysokości 
nie przekraczającej rocznie kwoty, która 
z tego tytułu została zwolniona od podat
ku dochodowego od osób fizycznych, 

6) wartości świadczeń rzeczowych oraz ekwi
walentów za te świadczenia - wynikają
cych z przepisów dotyczących bezpieczeń
stwa i higieny pracy, 

7) ekwiwalentu pieniężnego za użyte przy 
wykonywaniu pracy narzędzia, materiały 
lub sprzęt. stanowiące własność wyko
nawcy, 

8) należności przysługujących z tytułu po
dróży służbowych, w tym dodatków dewi
zowych, czarterowych i innych wypłat 
w walucie obcej związanych z podróżą 
służbową za granicę - do wysokości 
określonej w odrębnych przepisach, z za
strzeżeniem ust. 1 a, 

9) należności przysługujących pracownikom 
z tytułu przeniesienia do pracy w innej 
miejscowości, wykonywania pracy poza 
stałym miejscem zamieszkania lub poza 
stałym miejscem pracy, w tym dodatków 
i ryczałtów za rozłąkę, strawnego, dodat
ków godzinowych wypłacanych w przed
siębiorstwie państwowym "Polskie Kole
je Państwowe" , 

10) ryczałtów i ekwiwalentów za używanie do 
celów służbowych prywatnych samocho
dów lub innych środków lokomocji - do 
wysokości nie przekraczającej kwot, które 
z tego tytułu zostały zwolnione od podat
ku dochodowego od osób fizycznych, 

11) wartości wyżywienia wydawanego bez
płatnie lub częściowo odpłatnie na kur
sach i szkoleniach, 

12) wartości posiłków regeneracyjno-wzmac
niających wydawanych na podstawie 
układów zbiorowych pracy oraz wartości 
innych posiłków wydawanych niektórym 
grupom pracowników do spożycia wy
łącznie w czasie pracy bez prawa do ekwi
walentu z tego tytułu w zakładach gastro
nomicznych, placówkach żywienia przy
zakładowego, placówkach opiekuńczo
-wychowawczych, zakładach dla nielet
nich, zakładach opieki zdrowotnej, do
mach pomocy społecznej, domach wcza
sowych, marynarzom i rybakom oraz do
datków kalorycznych wypłacanych na 
podstawie odrębnych przepisów, 

13) wypłat należności obliczanych od wielko
ści efektów uzyskanych przez zastosowa
nie pracowniczego projektu wynalazcze
go i za dokumentację dostarczoną bezu-
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mownie przez twórcę projektu, przydatną 
do stosowania projektu, oraz nagród za 
wynalazczość, a także nagród za prace ba
dawcze i wdrożeniowe, 

14) nagród o charakterze szczególnym: za 
działalność naukową, za osiągnięcia na
ukowo-techniczne, za wyróżnione rozpra
wy doktorskie i habilitacyjne, nagród kon
kursowych, za ratownictwo morskie, za 
upowszechnianie kultury oraz nagród za 
osiągnięcia w eksporcie, 

15) zasiłków na zagospodarowanie oraz zasił
kówosiedleniowych, 

16) wypłat przeznaczonych na pomoc zdro
wotną dla nauczycieli korzystających 
z opieki zdrowotnej, 

17) jednorazowych odszkodowań z tytułu sta 
łego lub długotrwałego uszczerbku na 
zdrowiu albo śmierci oraz odszkodowań 
za przedmioty utracone lub uszkodzone 
wskutek wypadku przy pracy, przysługu 
jących od zakładu pracy, 

18) świadczeń finansowanych ze ś rodków 

przeznaczonych na cele socjalne w ra
mach zakładowego funduszu świadczeń 
socjalnych, 

19) świadczeń wypłacanych z funduszu utw o
rzonego na cele socjalno-bytowe na pod
stawie układu zbiorowego pracy w zakła
dach pracy, które nie tworzą zakładowe
go funduszu świadczeń socjalnych - do 
wysokości nie przekraczającej rocznie kwo
ty odpisu podstawowego na jednego za
trudnionego, określonej wart. 5 ust. 2 usta
wy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 70, poz. 335, Nr '18, poz. 561 , 
Nr 139, poz. 647 i Nr 147, poz. 686), 

20) prowizji od zysku przedsiębiorstwa pań 
stwowego, 

21) wynagrodzeń za czas niezdolności do pra 
cy wskutek choroby lub odosobnienia 
w związku z chorobą zakażną, wypłaca 
nych na podstawie art. 92 § 1 Kodeksu 
pracy, oraz składników wynagrodzeń, do 
których pracownik ma praw o w okresie 
pobierania zasiłku chorobowego w myśl 
postanowień układów zbiorowych pracy 
lub przepisów o wynagrodzeniu , 

22) uposażeń zasadniczych w raz z dodatkami 
oraz premii i innych należności pienięż
nych wypłacanych żołnierzom zaw odo
wym pełniącym służbę w przedsiębior
stwach państwowych podległyc h Mini 
strowi Obrony Narodowej lub wykonują

cych zadania poza wojskiem, 
23) odpraw przysługujących w wypadku od

wołania dyrektorów przedsiębiorstw pań

stwowych, 
24) wypłat części nadwyżki bilansowej czło n

kom spółdzielni w formie oprocentow a
nia udziałów członkowskich , 
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25) kosztów opłacen ia przez zakład pracy skła

dek z tytułu zawartych lub odnow ionych 
umów ubezpieczenia na życie na rzecz 
pracowników dotyczących ryzyk grup 1 
oraz 3-5 działu I wymienionego w załącz

niku do ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. 
o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 1" poz. 62), o ile uprawnio
nym do otrzymania świadczen ia nie jest 
zakład pracy i umowa ubezpieczenia, 
w okresie pięciu lat, li cząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym ją zawarto, 
wyklucza: 
a) wypłatę kwoty stanowiącej wartość 

odstąpien ia od umowy, 
b) możliwość zaciągan ia zobowiązań pod 

zastaw praw wynikających z umowy, 
c) wypłatę z tytułu dożycia wieku ozna-

czonego w umowie 
- j eżeli ubezpieczenie to objęło co naj
mniej połowę pracowników zakładu pracy 
- jednak do wysokości nie przekraczają
cej miesięczn ie na osobę 7% bieżącej, 
przeciętnej miesięcznej podstawy wym ia
ru składek na ubezpieczenie społeczne 
przypadającej na pracown ika w danym 
zakładzie pracy, 

26) nagród za wyniki sportowe, wypłacanych 

przez kluby sportowe i polskie związki 
sportowe, oraz nagród za wybitne osią
gnięcia sportowe wypłacanych zawodni 
kom ze środków budżetowych.", 

b) usf. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Do podstawy wymiaru składek przyjmuje s ię 

również honoraria wypłaca ne: 

1) dziennikarzom za pracę dziennikarską 
przez macierzystą redakcję, 

2) pracownikom własnym za prace związane 
z przygotowaniem, realizacją i organ iza
cją programu radiowego i telewizyjnego 
w ośrodku telewizyjnym bądź w ośrodku 
radiowo-telewizyjnym albo w rozgłośni 

radiowej, 
3) pracownikom własnym za realizacj ę 

i opracowa nie filmów w jednostkach do 
tego uprawnionych lub upoważnionych 

- do wysokości nie przekraczającej mie
sięczn ie trzykrotnego przeciętnego wyna
grodzenia, bez względu na rodzaj umowy, 
na podstawie której przysługuje honora
rium."; 

2) § 9 otrzym uje brzmienie: 
,,§ 9. Podstawę wym iaru składek na ubezpieczenie 

pracowników zatrudnionych za granicą 
w polskich zakładach pracy stanowi kwota za
deklarowana przez zakład pracy, nie niższa od 
przeciętnego wynagrodzenia. "; 

3)w§12: 
a) skreś la się ust. 2, 
b) usf. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

,,3. Za kłady pracy zatrudniające nie więcej ni ż 20 
pracowników dokonują imiennego zgłosze
nia do ubezpieczenia każdego pracownika 
nie póżniej niż w ciąg u la dni od jego zatrud
nienia. Oddział ZUS może zwoln ić zakład 
pracy z im iennego zgłaszan ia do ubezpiecze
nia. 

4. Zakłady pracy zatrudniające powyżej 20 pra
cown ików lub zwolnione z imiennego zgła
szania do ubezpieczenia zgłaszają pracowni
ków do ubezpieczenia w deklaracji rozlicze
niowej przez podanie łącznej liczby pracow
ników zatrudn ionych w ciągu okresu, które
go deklaracja dotyczy."; 

4)w§ 14: 
a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2) liczbę pracowników zatrudnionych w ciąg u 
okresu, którego deklaracja dotyczy, wobec 
zakładów pracy zwolnionych z imiennego 
zgłaszania do ubezpieczenia zatru dnionych 
pracowników." , 

b) usl. 9- l l ot rzymują brzmienie: 
,,9. Za kład pracy opłaca składki i przesyła dekla

rację rozliczeniową za dany miesiąc ka lenda
rzowy najpóźniej do 15 dnia następnego 
miesiąca, z zastrzeże niem ust. 10. 

10. Zakłady pracy będące jednostkami budżeto
wymi lub jednostkami gospodarki pozabu
dżetowej w rozum ieniu art. 14-17 ustawy 
z dnia 5 stycznia 1991 r. - Prawo budżetowe 
(Dz. U. z 1993 r. Nr 72, poz. 344, z 1994 r. 
Nr76, poz. 344, Nr 121 , poz. 591 i Nr 133, poz. 
685, z 1995 r. Nr 78, poz. 390, Nr 124, poz. 601 
i Nr 132, poz. 640 oraz z 1996 r. Nr 89, 
poz. 402, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 621 
i Nr 139, poz. 647) opłacają składki na ubez
pieczenie pracowników każdorazowo w dniu 
pobrania z rachunku bankowego środków na 
wynagrodzenia. Deklaracj ę rozliczeniową za 
określony miesiąc za kłady te przesyłaj ą do 
końca m i esiąca, którego deklaracja dotyczy. 

11. Oddział ZUS w szczególnie uzasadn ionych 
wypadkach może ustalić dla zakładu pracy, 
z wyjątkiem zakład u, o którym mowa w ust. 
10, inny niż określony w usf. 9 termin opłaca 

nia składek i przesyła n ia deklaracji rozlicze
niowej."; 

5) § 18 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 18. Składkę na ubezpieczenie pracowników za

okrągla się do 10 groszy w górę - jeżeli koń
cówka jest równa lub wyższa od 5 groszy, 
lub w dół - jeżeli jest niższa od 5 groszy."; 

6) w § 22 ust. 2 otrzym uje brzmienie: 
,,2. Jeżeli w umowie określono wysokość dochodu 

z jej wykonywania kwotowo albo w kwotowej 
stawce godzinowej lub akordowej, podstawę 
wymiaru składek na ubezpieczenie stanowi 
dochód z wykonywania umowy łączn i e z kosz
tami uzyskania i podatkiem dochodowym od 
osób fizycznych."; 
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7) po § 23a dodaje się § 23b w brzmieniu: 
,,§ 23b. 1. Objęcie ubezpieczeniem, uzależnione od 

wniosku osoby wykonującej pracę na 
podstawie umowy agencyjnej lub umo
wy zlecenia albo osoby współpracującej. 
następuje począwszy od dnia wskazane 
go we wniosku, nie wcześn iej jednak niż 
od dnia, w którym wniosek został zgło
szony. 

2. Jeżeli osoba objęta ubezpieczeniem, 
o którym mowa w ust. 1, składa w niosek 
o wystąpienie z ubezpieczenia, ubezpie
czenie ustaje od dnia wskazanego we 
w niosku, nie wcześniej jednak niż od 
miesiąca, w którym wniosek został zgło
szony."; 

8) w § 26a w ust. 1 po wyrazach " Przepisy § 20 ust. 1 
i" dodaje się wyrazy ,,2 oraz"; 

9) w § 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Podstawę wymiaru składki stanowi dochód, 

łącznie z kosztami uzyskania i podatkiem do
chodowym od osób fizycznych, z tytułu pracy 
w spółdzielni i z tytułu wytwarzania na jej rzecz 
produktów rolnych przez członka spółdzielni. 
z wyjątki em wypłat, o których mowa w § 7 
ust. 1."; 

10) w § 37 skreś la się zdan ie drugie; 

11) w § 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,, 1. Objęcie ubezpieczeniem, uzależnione od wn io

sku osoby prowadzącej działalność lub osoby 
współpracującej, następuje począwszy od dnia 
wskazanego we w niosku, nie wcześniej jednak 
n iż od dnia, w którym wn iosek został zgłoszo
ny."; 

12) w § 42 po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu: 
" la. Podstawa wymiaru składki, o której mowa 

w ust. 1, nie może być ni ższa od kwoty odpo
wiadającej 60% przeciętnego wynagrodze
nia."; 

13) w § 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
" 1. Obowiązek opłacania skład ek powstaje od dnia 

rozpoczęcia wykonywania działalności twór
czej."; 

14) w § 48a wyrazy "z końcem miesiąca kalendarzowe
go" zastępuje się wyrazami "z dniem"; 

15) § 51 otrzymuje brzmienie: 
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odrębnymi przepisami. opłacana jest 
przez zakład pracy w części wynoszącej : 

1) 36% podstawy jej wymiaru ~ w roku 
1997. 

2) 38% podstawy jej wymiaru ~ w roku 
1998, 

3) 40% podstawy jej wymiaru ~ w roku 
1999. 

4) 42% podstawy jej wymiaru ~ w roku 
2000 

- jeżeli zakład pracy prowadzi gospodar
stwo rolne w rozumieniu przepisów o po
datku rolnym lub dział specjalny w rozu
mieniu przepisów o podatku dochodo
wym, z zastrzeżeniem ust. 3-6. W pozo
stałe j części składka jest refundowana Za
kładowi Ubezpieczeń Społecznych z bu
dżetu państwa. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także przy opła
caniu składki, o której mowa w § 27, przez 
rolnicze spółdz i elni e produkcyjne i spół
dzielnie kółek rolniczych ~ za ich człon
ków. 

3. Przy ustalaniu wysokośc i składki na ubez
pieczenie dokonuje się podziału przycho
du na związa ny i nie związany z produkcją 
rolną na podstawie dokumentacji szcze
gółowej tego przychodu. 

4. W wypadku: 
1) zatrudnienia tych samych osób zarów

no przy działalności rolniczej, jak i poza
rolniczej lub 

2) niemożności ustalenia prawidłowej 
podstawy wymiaru składki w obniżonej 

wysokości: 

składka w wysokości odpowiednio : 
a) 36% i 45% ~ w roku 1997, 
b) 38% i 45% ~ w roku 1998, 
c) 40% i 45% - w roku 1999, 
d) 42% i 45% - w roku 2000 
- jest naliczana od takich części ogól
nej kwoty wynagrodzeń, które pozosta
ją do siebie w identycznej proporcji, jak 
przychody z działalności rolniczej do 
przychodów z działalności pozarolni
czej. 

5. Przepis ust. 4 ma zastosowanie do zakła
dów pracy nie zobowiązanych odrębnymi 
przepisami do prowadzen ia ewidencji wy
nagrodzeń. 

6. W wypadku nieprowadzen ia, mimo obo
wiązku, lu b niewła ściwego prowadzenia 
ewidencj i wynagrodzeń, skład ka nalicza
na jest w wysokości określonej w § 4."; 

,,§ 51. Składka z tytułu wykonywan ia przez skaza
nych pracy w czasie odbywania przez nich 
kary pozbawienia wolnośc i wynosi 32% do
chodu za tę pracę, łącznie z kosztami uzyska
nia i z podatkiem dochodowym od osób fj 
zycznych."; 

17 ) po § 52 dodaje s ię § 52a w brzmieniu: 
16) § 52 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 52. 1. Składka, o której mowa w § 4, na ubezpie
czen ie pracowników zatrudn ionych bez
pośrednio w produkcji rolnej. ok reślonej 

§ 52a. Począwszy od dnia 1 styczn ia 2001 r. zakłady 
pracy opłacają za pracowników zatrudnio
nych bezpośrednio w produkcji rolnej skład
kę w wysokości 45% podstawy wymiaru." 
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§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lip
ca 1997 r., z wyłączeniem § 1 pkt 16, który wchodzi w ży-

cie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 
1997 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 marca 1997 r. 

w sprawie podziału rezerwy środków i limitów na wynagrodzenia przeznaczonej na uzupełnienie wzrostu 
oraz na wyrównanie wynagrodzeń pracowników cywilnych państwowej sfery budżetowej za 1996 r. 

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy budżetowej na 
rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106) 
za rządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się podziału rezerwy środków i li
mitów na wynagrodzenia, o której mowa wart. 32 
ust. 1 pkt 1 ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 2 1łu

tego 1997 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 106), przyjmując za pod
stawę: 

1) kwotę wyrównania w wysokości 16,3 zł miesięcznie 
w okresie od dnia 1 lipca 1996 r. do dnia 31 grud
nia 1996 r. na jeden etat kalkulacyjny, o którym mo
wa w pkt 2, 

2) średnioroczną liczbę etatów kalkulacyjnych 
w 1996 r. w tych działach budżetu i formach finan
sowania, w których wskażnik wzrostu wynagro
dzeń pracowników cywilnych państwowej strefy 
budżetowej w 1996 r. nie był wyższy o co najmniej 
5,5 punktu procentowego od prognozowanego 
średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów 
i usług konsumpcyjnych na 1996 r. 

2. Dokonuje się podziału rezerwy środków i limitów 
na wynagrodzenia, o której mowa wart. 32 ust. 1 pkt 2 
ustawy budżetowej na rok 1997 z dnia 21 lutego 1997 r., 
przyjmując za podstawę kwotę 7,OS zł na jeden etat kal
kulacyjny i średnioroczną liczbę etatów kalkulacyjnych 
w 1996 r. 

3. Podział rezerwy, o której mowa w ust. 1 i 2, na 
części budżetowe i działy budżetu określa załączn ik do 
rozporządzenia . 

§ 2. 1. Podział na części budżetowe, o których mo
wa w § 1 ust. 3, uwzględnia, z zastrzeżeniem ust. 2, stan 
organizacyjny na dzień 1 stycznia 1997 r. 

2. W zakresie określonym w załączniku do rozpo
rządzenia rezerwy środków i limitów dla: 

1) likwidowanego Urzędu Rady Ministrów ujęto 

w częśc i 05 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 

2) likwidowanych: Centralnego Urzędu Planowania, 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Minister
stwa Współpracy Gospodarczej z Zagranicą ujęto 
w części 13 - Ministerstwo Gospodarki, 

3) likwidowanego Ministerstwa Przekształceń Wła
snościowych ujęto w części 17 - Ministerstwo 
Skarbu Państwa, 

4) likwidowanych: Ministerstwa Gospodarki Prze
strzennej i Budownictwa oraz Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych ujęto w części 31 - Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

3. W tych częściach budżetowych, które w 1996 r. 
obejmowały działS1 - szkolnictwo wyższe, limity wy
nagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 1, dotyczą eta
tów kalkulacyjnych pracowników zatrudnionych wad
ministracji oraz na stanowiskach robotniczych i obsłu
gi. 

§ 3. Limity na wynagrodzenia, o których mowa 
w § 1, w gospodarce pozabudżetowej dotowanej 
i w szkołach wyższych zostaną sfinansowane ze środ
ków budżetu państwa, z uwzględnieniem procentu sfi
nansowania określonego w ustawie budżetowej na rok 
1996 z dnia 1 lutego 1996 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 87). 

§ 4. 1. Dysponenci poszczególnych części budżeto

wych dokonają podziału środków i limitów na wyna
grodzenia, określonych w załączniku do rozporządze
nia, na rozdz i ały klasyfikacji budżetowej, z uwzględnie
niem przepisu § 1 ust. 1 i 2. 

2. Minister Finansów dokona odpowiednich zmian 
planu wydatków budżetowych na wniosek właściwego 
dysponenta części budżetowej. 

§ 5. Rozpo rządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
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