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UCHW AŁA Nr 33 RADY MINISTROW 

z dnia 25 marca 1983 r. 

w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkacb gospodarki uspo.łeczrlionej. 

Rada Ministrów uchwala. co następuje : 

§ 1. l. Wynagrodzenia obejmują wypłaty pieniężne 

oraz wartość świadczeń w naturze bądź ich ekwiwaleńty 
. wypłacane (wydawane) bezpośrednio . pracownikom lub 
innym osobom fizycznym przez' jednostkę gospodarki 
uspoł eczn ione j. stanowiące wydatki tej jednostki pono
szone .nd o pł ćlcenie wykonywanej . na jej rzecz pracy. 
niezależnie od żródeł finansowania tych wypłat i świad
czeń oraz bez 'względu na podstawę stosunku pracy bądź 
innego stos unku prawnego lub czynności praw nej. na któ-

. ryc h podstawie jest świadczona praca. 

2, 00 wyn a'g rodżeń nie zalicza się : 

1) sWlddczeń tll'lansowanych przez Zakład Ubezpieczeń 

Spóleczn ych. 
2) w ypld\ należności za prace. od któr ych jest pobie

rdny poclćltek dochodowy. obrotowy lub gruntow9. 
3) opldcan ill pr acy członków spółdzielni produkcyjnych 

zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spół
dZielni Prod ukcYjnych oraz ich domownikó~. 'stano
wlącego element dochoJ u podzielnego spółdzielni. 

4) wypłat z nad wyżki bilansowej stan"'Owiących: opro
centowanie udziałów członk owskich w spółdzielniach 

oraz wyplat y dokonywaneczlonkom spółdzielni nie 
będącym pracownikami. 

5) wartości świadczeń ·rzeczowych._ wyni kających z ,prze~ 
pisów dotyczących be zpieczenstwd i higieny · pracy 
Iw tym posiłków profilaktyczn ych). oraz . ekwiwale.n~ 

tów za te świadczen ia, a także ekwiwa lentów za pra
nie t reperację odzieży lopoczej wykonywane ~\le 

~ własnym wkresie przez pracown ików, ekwiwa lentów 
za przedłużenie " używalności odzieży roboczej. ' za 
używanie odzieży ,własnej zamiast ·. odziezYrQbocze j. 
za nie w yda ne p racownikomprz ysługu.jące im ,ś·rodki 

" higieny. ' óso,blstej ; 
6) \ ekwiwąlentu .pienlężnego za użyte , ?I~:Y wy"koony~ 

waniu" pracy narzę9zi a, mate ri a ły . Inb . sprzęt. stdn'ó~ 

wiące . Własność wykonawcy. 

7) wypłat . należności z tytułu podróży służbowych na' 
.obszarze kraju .oraz z tytułu wyrównania wydatków 
ponoszonych prżez pracownika w związku z wykon y
waniem' pracy· poza stałym miejscem pracy lub pOZil 

. stałym niieJscem " ~amieszkan ia. m. in. dodatków. 
i ryczałtów za rozłąkę. strawnego. dodatków dewi
zowych wypJacanych w rybołówstwie morskim oraz 
marynarzom. dodatków 'godzinowych wypłaca nych na 
kolei pracownikom drużyn lokomotywowychi' ikon- . 
duktorskich. diet godzinowych pracow ników poczt . 
ruchomych • 

8) , ryczałtów i ekwiwalentów za uzywaflle do celów 
/ służbowych prywatnych samochoclvw lub inn ych środo 

kpw loko~ocj i, 

9) wartości. wyżywieni a w ydawanego bezpłatnie " lub 
częściowo odpłatnie na kurs ach i szk(il eniaCł l. 

10) wartości posiłków regeneracy j no-wzmacniających 

. oraz · innych środków w yda wan ych ni 'ek tórym g ru pom 
pracowników do spożycia wyłącznie w czasi e wyko. 
nywania pracy bez pla\l\ra do ekwiwalentu z tego t y 
tułu, m. ' in . ,w zak ładach _gastronomicznych. p Jd ~ 

cówkach żywienia prz y zakładowe.go. placówkach 
opiekunczo-wychowa wcz yc h. za kładach dla nie letnie!l • . 
służhi e zdrowia. domach wczasow-ych. marynarzom 
i ryha.lwm . .oraz doda tków kalor yczn ych wypłacanych . 

na podstawie .odrębnych przepisów , 
11) wypłat nale.żności za przenieslenie na P.od stawie um .o

w y sprzedaży majątkowego prd wa autorskieg.o. 
12) .opIat licęncyjnych lub inn ych n a l eżności za przenie

sienie prawa lub ustanow ieni e prawa korzystania 
z niepracowniczego w ynalazku lub wzoru uż ytkoweg.o 

, na rzecz jednostki gos podarki us połecznionej . -

13) ' wypłat należności .oblicianych -od wielkości ef~któw 
ll 'Z,/skanych przez zast0!10wa nie pracowniqęgo pro
je ktu wync1l'azczego i za dok umentację dostarczoną 

'.' " . be/ umo wnIe p"lez twórcę projektu. przydatną do 5"~O-

1iowilnjaproje ktu. olaz nngfód za wynalazczość, a tak-
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14} 

15) 

16) 

17) 

J8) 

że nagród za prace badawcze i wdrożenio,ve wypła- 

'Canl'ch 11.' fUł9d'UaZIJ e!leLtów wdT'oreniiowych. 
nagl'od o charakter?,e szczególnym. a zwłaszcz a 

na'g'Ód. państw(}wyctt. rest,rtowych o charaict€rz~ 
nilllg,ród pat'lstwowych. nagród ko.nkllJsowjlch. n.a
gr&dza szczególne osiągniE;cia w zakresie prac ba
dawczych oraz zastosowania ich wyników w prtlk
tyce. nagród dla wyrói,niających się w pracy ak~y-_ 

wistów społecznych. nagród za ' ratownictwo mo rsk ie. 
nagród dla krwiodawców. ' nagród za upowsz€chnian ie 
kultury. 
ryczaltów wypłacanych kuratorom ~połecznym. 
6dsikodowań dla , ławników ludowych w s<łdach po

·;sz-echnych. nie będących pracownikaini. 

wszelkieCjJo r0.dJzajl:l s~ypendiów.. w tym stypendiów 
fuudQwanych. stypendiów pracowniczych oraz styper
diów dla sportowców. 
odpraw sześciomiesięcznych wypJacanych na podsta
wie przepisów w spl:awie dodatkowych swiudczen dl'd 
pracowników uspołecznionych zakładów pracy zmie
niających pracę. 

19) zasiłków na zagospodarowanie ora:!: zasiłków o~ied~e
niowych. 

20) jednorazowych pożyczek na zagospodarowanie -{np. 
dla młodych małżeilstw). ' 

21) zapomóg wyp~aeanych pr!lcownik-om z huxh'łSzu' za
pomóg pozostającego w dyspozycji ministrów (kie
r~)WlilLkó:w urzę.dów .c€otr;all'lycb ~) i wojewod,ów (p;re
zyden\tów miast stopnia wojewódzk.i€qo) oraz w dys
p0zYCjJ Służby Wi.ęzieJllne~. 

22) ' wyp.łat ,plrzeznaclQf1ych na p.omoc zdwwotną dla 
. 'nauczycieJikorzvstaj.ą<:yda z (j)pieki zdrowÓ'tneJ. 

23) ryczałtÓw OTaz rlodatków ' wypJ .. cćloo/ch w ziQtych 
'ob:yw.a-t-elom poJsKi<m zahudl'l:ioilym :za graruc.ą przez 
p:racod,aw<cę ztt.gr,cmk.zm~go w ramach, współpracy 

g05pOQaH:re~ i 'na!tl,kow,o-tt~dHlic:rJlle~. 

24) jednordl\.owych od'szkooQwa:ńz tytu.łu :S1ał.e90~uib dłu

gotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo śm~e.r<:i oraz 
odszkexlow,aII za przeGl.mi-ot:'Y ,uUilcone lu'a Hszkodzofl'e 
WSkLłtek wYPil'dk,u pJzy p:rocy.. jMl1:ysługuJą<:ych od 
zakładu pracy. 

25) odpraw pośmiertnych po i!n<)rłycl1 pr.acGlwojkillch. 
wyplc:tąnych na podsta wie Kod.eksu pracy lub - prze
pisów układów zbiorowych pracy, 

26) swiadczen finnnsowan yc h ze środKÓW przeznaczonych 
na cele socjalne (z funduszu socjalnego. funduszu 
miesz'kan4owego i z P"iewjd,zianej na ten cel części 
czystej nadw y żki w spółdzielczości'. 

27) rek()mpensat pieniężn yc h z ' tytułu wzrostu. cen de ta
licznych. wypłacanych na podstawie odrębnych prze
pisów oS\jbom korzystającym z urlopu wyc'ho waw-
czego. 

§ 2. Wynagrooz'€l'li.a d:t.ielą się Da : 

U wyna.gr·odzenia osob,w"e. 
2) wynag~-odzenia bezoso,blHwe. 
3) bon()r;~r~a" 
4) . ,w yn,agrodz.eni.a a gen c y jno-pl'O wizy j ne" 
5( :oa.grody z 2.il .kł.adowego flUnd:us.zu n.a,g,ród,, · 
'fj) wyplaty !l .zy:s.ku ' (io pod;li<lł~ i :zJ1lddIY"Y.żki 'bil,anso

wej w spółdżie.lniach 
7) -re'kom/wnsaty Pi~;ri.Ię:i';n.ę z J};tl:lhJ WZfOs-tL! cen 'dela-. 

licznycb. . . 

13. L Wy<tlay.r(')(.!l'\e'nia osooowe <obejmująwyniilgro
.t_maj H~ge śwj.adC:2e.n~il, z ly~ułtł :ptacy. w}'_~ lub ' 
wyda»,aue" w. natUlze (0dpowiednio przeliczone): 

l) pracownikom -:- należne z tytułu. i:stniejącego slrO
su.nKu' pracy. 

2) uczniom: 

a) młodocianym oraz pelnoletnim. jeżeli łU,}llCzą na
ukę zawodu na warunkach o.kreślonychdla roło-, 

docianych. zatrudnionym na podstawie umowy 
o pracę w celu przygotowania zawodowego - n,l-
leżne z tytulu tej umówy; , 

b) zasadniczych i średnich szkół zawodowych dla 
niepraC'Ujących za praktyki zawodowe (wakac yj ne) 
o:raz za zajęc'iit praMY'C'Im€ i specjaHzują6e odby
wane w Ztlkłada-ch pracy. 

3) osobom wykonującym pracę nakładczą - należne 

z tytu/u umowy o pracę' D.ctkładczą. 

4) jednostkom 'w.ojskowym - j.ako w.artość robocizny 
z tytułu zadań szkol<enjowo-p~oclukcyjllrvcli wykony
wanych przez te, jednostki. 

S1 WiZlsciwyul joollQStko'fllor:ya.niza-cyjnym:- jako kwoty 
stanowi ące wartość, lobocizny zOJganizowanych grup 
roboczych. 

6) chorym oraz pensjona'riuszom domów pom ocy spo
łecznej za czynnoki wykonywane w ramuchterapii 
zajęciowej - zgodnie z obowiązującymi w tym za
kresie prze pisami. 

2. Wynagrodzenia osobow~ obejmU J'! również; 
ł) za,silki chm'obo'we wypłacane wczasie trwania sto

sunku pracy. pokrywćlOe ze środków zaklddu prucy. 
2) wynagrodz,enia za dyżury zakliidow.e j .Il.iJgotowoŚć 

do pracy prilcowni-ków medycznych oraz wynaqro-
, dzenia ryczał'towce za wylkonyw.a\D1-e d'OiJatlwwych 'w' 

dań nie wchodzącycG 'w zakres @Dowaązk,6w w~niłld
ją<:ych z umowy ,o pracę, wy·p'loc.ane prKOWll11'kom 
medy.cznym prZE"2 mącj.erzvste zakiacly · pracy. 

§ 4. \<Vynagrodzenia bezosobowe obejmują : 

l) z z.astrze.żeniem prrepisów , § 5 - wynagrod.zenia wy
płac.anen.eJ pt:ł.astawi€ umowy o d:zXelo lubi umowy 
zlecenia .. 

2) wynaglodwnia wyp-lacan-e na podstawie odrębnycti 

przepisów 0' bom. które wykonują «kreślone czyn
ności na polecenie właściwych organów. np. biegłym 

w ,postępowaniu dochodzeniowym. sądowym i , admi
nistracyjnym. 

3) wynagrodze'nia wypłacan.e osobom fizycznym za 
ud:tial w komisjac.b.jury w konkursach. radach nau
k<iwycb j naukowo-technicznych. niezależnie od ;;po
'sobu lch ' powoływania. 

§ 5. I. Honor.aria obejilllJią wyn.agrodzenia za prace 
twórcze. g-utor.sk'ie i realizijrW.rskie. naleźąóe do podsta wo
wej (statu.toweH .dział.ćJbJości jednostek gospodarki uspo
Jecznjonej WypliH:'1iłących te wynagrod:renia. /JeżeJi prace 
te są wykonywane :przez pracowników wlasnych lub przez 
inne , -osoby .fizyczne .na poclstąwie umowy zlecenia lub 
umowy o dzi€lo. a związane są z: 
'Ił p:1zY(4otowaniem. realizacją rozpowszeC'hni.anie m 

-{.lmó ..... 
2) pnY9,')io,,(anjelIl. realizacją ,j organizacją imprez art y

styanyct:. ~(. ... ;tra;lnych. , muzycZDych • .oudY'c~i radio
wyc8 . i, dete,wizyJnych oraL aagrań .:p'łytowych. 

.3). fi!fzY9G'OOIW~l'Iliem ri edycją ,kst,ąre,'k-or,az ~l1Iny.c'b wy
dawnictw nie:pe;ri<oaycmych.'Czi:I$opismj· wy.dta.wnktw 
prasowych i opracowafl graficznych. diuków . <1Id<cy
densowych i (!):pa4towań. 

4) projektowafli€m i wykonywaniem ltSllig ,aTtystycmych , 
,. :/; 'lak reslI plastyki. 
5)przygolowaniem środków reklamy. 
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6L przygotowaniem inateriałów instruktażowych 'i szko-
- leniowych, . 
7) korespondencją redakcji z czytelnikami ' (pubłikowaną 

w prasie). ' 
8) twórczością kompozytorską. 

2. Honoraria obejmują takŻJe: 

1) wynagrodzenia nieetalowego personelu r~dakcyjnego 
cZd5o:pis.w W przedsiębiorstwach w y,d'ilwniczycb., ' 

2) wynagrodzenia i tantiemy wypłacane "twórcom ll'fzez 
stow~rzyszenia twórców, 

3) ,nagr.ody UJ prace wykOD'Y"Wd!l€ na pod:stawłe umów 
zlecenia hądź umów o dzi,elo (np. nagrody dla reali
zatorów filmów), 

4) wyn~!iP.odzenia za opracQwania naukowG-badawcze 
i rozwojowe wykonywane przez pr,ac0willków pla: 
cówek naukowych i szkół wyższych poza obowiązu

jącym ich czasem pracy 'lub poza obowiązującym wy
mi.arem Uljęć - wyłącznie w zakresie prac tw0':r~ 
czych. 

§ 6. Wyna'grodzenia agencyjno-prowizyjne obejmują · 
wynilgroct.zenia osób fizycznych naI'etne za wykan ywane 
na podstawie umowy agencyjnej zlecone czyriności, opda
cane od dokorwwanych · transakcji 'Kupna lub sprzedaży 
or.az wy.kalllywaJlych usług według określonej wysokości 

stawki Wowizyjnej. 

§ 7. Nagrody z zakładowego fun,duszu nagród o.bE+ 
mują nagrody wypiacane z tego. funduszu, two.rz6nego. na 
podstawie odrębnych przepisów w uspołecznionych zak/a
dach pracy, z wyłączeniem przedsiębiorstw państwowych 
objętych przepisami ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. o go
spodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. 
Nr 7, poz. 54 i Nr 45, poz. 289). 

§ 8. Wypłaty z z ysku do. po.GlziaJu obe.jmuj.ąna.gr..ody 
i premie wypłacone ~ funclulizu załogi tworzonego na 
podstawie odrębnych przepisów z zysku do podziału w 

przedsiębiorstwach pal'lstwowych innych jettllostkach 
g.osjlodarki uspołecznionej. Wypłaty z ' nadwyżki bilanso
we j w spółdzielniach obejmują premie i nagrQdy dia 

.. człQnkó ..... będących placownik dmi i pracowników spół- ' 
dzielni. a w spółdzielniach pracy ..:... także wyplaty dla 
członków z tytułl1wkl adu p racy. 

§ 9. Rekompensaty pieni!.!we z tytułu wzrostu cen 
detaHc'znych obejmuj.ą d9konywane na podstawi-e odrę b
nych przepisów ·, tego fodziIl j tl wy'pł aty dla: 

1) pracQwników, 
.2~ <t1f:zn:iów zatrudniOJly,chna podstawie urnowy Q pracę ' 

w c--elu p.rzy'gotowania z<!wodOwe(iJD. , 
31 osób wykonu}ący<:h praocę na podstawi,e umO'VVy .1';) 

pręcę nakładczą, umowy z·I-ecenia (I1mowy D Q złe ło.' 

i urv.owy agencyjne j. 
. \ 

§ to. Zaleca się centralnym związkom spÓłdzielczym 
wprowadzenie prżepisów uchw'a/y w jednostkach spó łdziel
czych .. 

,§ 11. Tracą moc: 

l) uchwala' nr 157 Rady Ministrów z dnia 7 , grudnia 
1976 r. w spw.wie wynagrodzeń wypłacanych poza 
planowanym funduszem płac (Monitor Polski z 1976 r. 
Nr 43, ,poz. 21 t. z 1978 r. Mr t5, poz. 50 i Nr 24, 
poz. 8'1, z 1979 r. Nr 15, poz. 86 i Nr 17, poz. \04, 
z 1980 r. Nr at. poz. 173 i z 1981 r. Nr 13, poz. 99), 

2) uchwała nr 158 Rady Ministrów 'z dnia 7 grudnia 
1976 r. w sprawie składników funduszu płac (Monitor 
Polski z 1976 r; Nr 43, poz. 212 i z 1980 r. Nr 31, 
poz. 173~. 

§ 12. Uchwala wchodzi w życie z dniem l stycznia 
1984 r. 

Pr€zesRady Ministrów: w z. J. Obodowski 

UCH'WAll:.A_ Nr 42RADV MłNfSTiH~W 

z dnia ' 8 kwietnia 1'983 r. 

zmieniająca uchwa1ę w sprawie reglamentowanej sprzedaży towarów. 

Na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o planowaniu spoleczno-gospodar,ezym (Dz. U. 
Nr 7, poz. 51) Rada Minilitrów uchwala,. co następuje, : 

§ l. W uchwale nr 265 Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 1982 r. 'iN sprawie reglamentąwanej sprzedaży 
towarów (Monitor Po.lski Nr 33, poz: 291)~prowadza się 
następujące zmiany: , 

H dotycht:zasową treść §5 oxnacza si~ jako ~ 5 us't. l, 
2) w § 5: 

et) w , ąi>t. 1 d~aje się ,p.k.t6 w brzmioeniu: 
, .. '6' osobom oKre'Śl'OTly.m w. att. 7 'ustawyzdni-a 

26pa'Ździer,oika 1·982 r. ó postępowaniu wdbec 
~ób uchyJ.a}ąć.ych si~l ' ocł pracy (Dz. U. Nr as: 

, poz. 2~,. wprSatlj'lIt c:I:G: w.ykazu · osób pchrta-
jłC}lcha:i:ę Od pracy." i ) \ , 

bo) .Q0di8~ gę łłŚ-t.Z. -w b{~n;j:u : 

... !. Wyłączenie; o którym mowa 'w ust. l ' pkt .6, 
nie dotyczy ;os6b, które: " 

a) po.dejmą pracę lub nauk~, 

b) zostaną mi mocy art. 13-15 ustawy wy
mienionej w ust. l pkt 6 zobowiązarie do 
wykonywania rQbót na cele publiczne, je; 
żeli organizator tych robót nie zapewnia 
wyżywienia, 

, / 

c) zostaną zwolnione od o.bowiązku wykony
wania robót w trybie ()kreślonym w § 3 ust. 
l rozporządzenia Ministra Procy, Plac i 
'Spraw Socjalnych z gnia 2i marca 1983 r. 
w sprawie wykonywania robót na cele pu

,ł>lkzne pr:'zez osoby wpisape do wyka-iu 
osób uporc.zywie tlchyta.jąeychsi f:l od pracy 
~n'l. U. N.r 17, poz. 81).'" . 

.. : ~~.U.ch'vilJa wchN.lz.i w -życ-te z dni pffi ogloslienia. 

Plctlzes - RuclyMinistrów: -W z; J: 9bo(/owski 


