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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 17 grudnia 1998 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników. 

Na podstawie art. 774 pkt 1 Kodeksu pracy zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So
cjalnej z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie najniższego 
wynagrodzenia za pracę pracowników (Dz. U. Nr 16, 

poz. 74) w § 1 w ust. 1 i 4 oraz w § 2 liczbę ,,500" zastę
puje się liczbą ,,528". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1999 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: L. Komofowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ 

z dnia 23 grudnia 1998 r. 

w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne 
z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa. 

Na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierp
nia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, 
poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 628, 
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i 
Nr 162, poz. 1118 i 1126), zarządza się, co następuje : 

§ 1. Płatn icy składek, o których mowa wart. 25 usta
wy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082 oraz z 1998 r. 
Nr99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, 
poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126), zwanej dalej " usta
wą", wykazują w deklaracji rozliczeniowej kwoty składek 
na ubezpieczenia społeczne, z podziałem na źródła finan
sowania tych składek. 

§ 2. 1. Na podstawie przesłanych deklaracji rozlicze
niowych i deklaracji rozl iczeniowych korygujących Za
kład Ubezpieczeń Społecznych, zwany dalej "Zakładem", 
ustala zgodnie z ustawą kwoty składek na ubezpieczenia 
społeczne finansowane odpowiednio przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , zwany 
dalej "Funduszem", oraz budźet państwa, stosując doku
mentację, o której mowa wart. 16 ust. 14 ustawy z dnia 
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz
nych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126). 

2. Składki na ubezpieczenie społeczne finansowane 
zgodnie z ustawą z budżetu państwa oraz z Funduszu 
przekazywane są na wskazany przez Zakład rachunek 
bankowy, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od 
dnia otrzymania dokumentacji, o której mowa w ust. 1. 

3. W razie opóźnienia w przekazaniu dotacji , o któ
rej mowa w ust. 2, dotację powiększa się o kwotę odse
tek za zwłokę, obliczonych na zasadach i w wysokości 
określonych w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 
i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668). 

4. W razie gdy kwota składek, o której mowa w ust. 1, 
w wyniku korekty ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu, 
odpowiednio zwiększa się lub zmniejsza kwotę dotacji 
należną w najbliższym terminie rozliczeniowym. 

§ 3. 1. Do czasu pełnego wdrożenia kompleksowe
go systemu informatycznego Zakładu, nie później jed
nak niż do dnia 30 września 1999 r., rozliczenia, o któ
rych mowa w § 2, odbywają się w formie zaliczkowej. 

2. W celu ustalenia miesięcznej kwoty zaliczki należy: 

1) wyliczyć średnią miesięczną podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, 
o których mowa wart. 25 ustawy, w oparciu o kwo
tę składek należnych za III kwartał 1998 r., 

2) przeliczyć podstawę wymiaru , o której mowa 
w pkt 1, mnożąc ją przez wskaźnik 123,0164%, 

3) obliczyć kwotę zaliczki, stosując stopy procentowe 
składek na ubezpieczenia społeczne określone 

w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz przepisy art. 25 ustawy, dotyczące finansowa
nia przez Fundusz i budżet państwa części wyna
grodzeń osób niepełnosprawnych i części kosztów 
osobowych zakładu pracy, odpowiadających na
leżnym składkom. 

3. Zakład jest zobowi ązany do ostatecznego rozli
czenia zaliczek, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie 
30 dni od zakończenia okresu zaliczkowego, o którym 
mowa w ust. 1, stosując doku mentację określoną roz
porządzeniem wydanym na podstawie art. 16 ust. 14 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 styczn i a 1999 r. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: w z. P. Kofodziejczyk 


