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UCHWAtA Nr 75 RADY MINISTnOw 

z dnia 19 maja 1986 r. 

w sprawie najniższych wynagrodzeń pracowników ' zatrudnionych w . uspołecznionych zakładach pracy. 

Na podstawie art. 79 Kodeksu pracy (Dz. U. z 19'} 4 r. 
,', ·Nr 24, poz. 141. z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, 

! poz. 23, z 1982 r. Nr 31, poz. 214 oraz z 1985 r. Nr 20, 
, poz. 85 i Nr 35, poz. 162) Rada Ministrów uchwala, co na
stępu j e: 

~ 1. Najniższe wynagrodzeme prdcowników zatrud
n ionych . w uspołecznionych ~ćlkładacl1 pracy za pełny 
miesic;czny wYJ,l1iar czasu pracy, ł ącznie z rekompensatą 

-P\zysługującą pracownikowi. wypłacaną na podstawie 
uchwaly nr 187 Rady Ministrów z dnia 26 si erpn ia 1981 r. 
w sprawie podwyższenia cen detalicznych niektórych 
artykulów żywnościowych (Monitor Polski Nr 22, poz. 200 
i z 1984 r. Nr 2, poz_ 11) oraz uchwały nr 24 Rady Mi
nistrów z dnia 27 stycznia 1982 r. w sprawie rekompen
sat . pieniężnych z tytułu wprowadzenia z dniem l lutego 
J 982 r. nowych cen detalicznych podstawowych artyku" 

·łów żywnościowych, opa łu i ene rgii (Mon itor Polski z 
1984 r. Nr 3, poz. 29), zwane dalej "najniższym wynagro-

. dzeniem", wynosi 5400 zł miesięcznie . . 

, L. Najniższa stawka wynagrodzenia zasadniczego 
za pe łn y miesięczny wymiar czasu pracy w najniższej 

k ategorii zaszeregowania nie może być niższa od na'j--
niższego w ynagrodzenia . . 

§3. Włącza się do wynagrodzeń zasadn iczych re " 
kompensaty w1płacane pracownikom na podstawie prze
pisów, o których mowa w § L 

§ 4. 1. Upoważnia się kierowników zakładów pracy 
nie będących jednostkami budżetowymi. które włączyły 

rekompensaty przysługujące· pracownikom do wynagro
dzeń na podstawie niniejszej uchwały, do podwyższen ia 

stawek wynagrodzeń zasadniczych, z tym że podwyżka 

nie może przekraczać: 
l) kwoty 2200 zł -- w zakresie miesięcznych stawek 

wynagrodzeń ·zasadniczych, 

2) kwoty 13 zł -- w zakl esie godzi~lOWych stawek 
wynagrodzeń zasadniczych, 

K zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Podwy:,ka stawek ' wynagrodzenia zasadniczego, 
o którym mowa w ust. L jest dokonywana z rÓwno
czesną aktualizacją norm pracy, wskaźników prowizji 
i wysokości preinii luh ,innej ruchomej częsci wynagro
dzeń w stopniu uwzgledniającym ' podwyżkę wysokości 
s,tawek wynagrodzenia za~adniczego oraz innych skład-

ników wynagrodzenIa, obliczanych w r'el acji do ty :::h 
stawek. 

3,.' , Podwyżki stawek wynagrodzeń zasadniczych w 
myśl us.t. 1 i 2 podlegają włączeniu do systemu wyna
grodzel'! dotyczących tych grup pracovilliczych. 

§ 5. WłaśCiwi ministrowie (kierownicy urzędów cen
tralnych) w porozumieniu z Ministrem_ Pracy, Płac i Spraw 
Socjalnych dokonają ' zmian tabel wynagrodzeń zasćldni

. czych pracowników zatrudnionych . w podległ ych za
kładach · pracy będących jednostkami budżetowymi. z 
uwzględnieniem § 3. 

§6. Najniższe wynagrodzenIe pracowników zatrud
riionych przy pilnowaniu ustala si ę z uwzglE,d nienieH). · 
42-gotlzinnego. tygodnia pracy. 

§ 7_ Minister Pracy, Płac i Spraw Soc jalnych na 
p9dstawie odrębnych przepisćiw: 

1) wyłączy z kwoty wynagrodzeń stanowiącej podstawę 
ustalania podatku od ponadnormatywnych wypłat wy
nagrodzeń - przyrost wynagrodzell spow odowany 
włączeniem . rekompensat przysługujących pracowni
kom do wynagrodzeń zasadniczych w' wysc,kości od
powiadające j kwotom włączonych rekompensat. 

2) wyłączy z , podstawy wymiaru składek na ubezpie
czenie społeczne połowę sumy rekompensat przysłu

gujących pracownikom, włączonych do wynćlgrodzeń 
na podstawie przepis6w niniejsze j uc hwały, na okres 
12 miesięcy od dnia włączenia rekompensat do wy
nagrodzeń . 

§ 8. Minister Fin ansów na podstawie odrpbnych prze
pisów zwolni zakłady pracy, któie w łączy ł y rekompen
saty do wynaq rodzeń zasadniczych na podstawie prze
pisów ninie jszej uchwały, ' na okres 12 miesięcy, licz·,"c 
od terminu ich włączenia, z uiszczania od sumy tych 
rekompensat połowy obowiązującego podatku od p ł d C. 

ł 9. Traci moc uchwała nr 158 Rad y Ministrów z onia 
2 sierpnia 1982 r. w sprawie najniższych wyn agrod,:eil 
pracowników (Monitor Polski Nr 19, poz. 164). 

§ 10. W zakresie uregulowanym niniejszą UChwclł ą 

Łracl\ moc dotychcza.sowe przepisy. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życ ie z dnie,m ogłOSZ2 n 'a . 

Prezes Rau y IVlinistrow: Z. MeSSllt~I 
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UCHWAtA Nr 102 RADY MT1'.!l<;:TVÓW 

z dnia 24 czerwca 19Bfi r. 

w sprawie wy!"ok<:lkl za",Hl<ąw . przysługujących członkom rodzin żołnierzy osób sp€łniają{:ych zastępczo 

obowiaz!'k służby ,wo jskowej. 
'. 

W związku z podwyzką s tawki najniższego wynagro-
dzenia zasad niczego za ' pelI: -i miesięczn y wymiar czasu 
p racy , na pods tawie art. 13~ 11~t. 2 ustawy z dnia 21 listo
pada .1967 I '0 powszechnym' obowiązku obrony Po l
skiej R,zeczy pospolitej Ludowej (Dz. U. z 1984 r. Nr 7, 
}:luz. 31) Ra(?a Ministrów uchwala, co . następuje! 

§ I. 1. Zasiłki miesięczne i Z'asiłki dzienne, pohi0-
rane przez uprawnionych członków rodzin żołJ1ierzy i in
ne osoby z tytułu spe lni Łwia obowiązku służby wojsko
we j, wypłaca się w \'.'ymia rze określonym wart. 1 ~() 
ust. 5 i ćlrt. 13 1 ust. ::1 w \"wy z d'nia 21 listopada 196' ~ . 

o powszechnym obow i<:t l ku obf{)ny Polskiej Rzeczypos.JU-


