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nistrów z dnią 4 października 1985 r . w sprawie zakłado
wych zespołów gospodarczych (Dz , U. Nr 48, poz. 248 
i z r987r. Nr 17, poz. 103) zarządza się, co następuje:/ 

§ 1. W zarządzeniu Ministra finansów z dnia 24 stycz
nia 1986 r. w sprawie szczegółowych żasad obliczania 
mierników służących do ustalania podatku od ponadnor
matywriychwypłat wyriagrodzeń (Monitor Polski Nr 2. 
poz. 12) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie : 

,,3. Z produkcji sprzedanej ,netto wyłącza się produk
cję sprzeoaną netto wylworzO!ią prze,z: 

l) zakładowe zespoły gospodarcze wykonującE' 
remonty, regenerację części zamiennych oraz 
wytwarzające 'narzędzia na rzecz jednostki ma · ' 
cierzystej; 

, ' . 
2) '.wchodzących , 'w skład zakładowych zespołów 

gospodarczych emerytów, rencistów oraz oSo' 
by korzystające z , urlopów wychowawczych. , 

Wartość produkcji sprzedanej netto ustala sią w wy
sokości 120u/o wynagrodzeń członków zakładowych 
zespołów gospodarczych, wydatkowanych w okresie 
podatkowym na wykonanie remontów; regenerację 
części zamiennych oraz wytwarzanie narzędzi, jak 
również wypłaconych emerytom, rencistom i osobom 
korzystającym 7 urlopów wychowawczych". 

§ 2. 1. Nie dokonuje się przeliczeń produkcji sprze
danej netto za rok 1986 z tytułu zmiari wprowadzonych 
za'rządzeniem. 

2. Produkcję ' sprzedaną netto, wytworzoną przez za· 
kładowe zespoły gospodill"CZe, za I kwartał 1,987 r. oblicza 
się według zasad obowiązujących do dnia 31 marca 1987 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie 7 dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 kwietnia 1987 r., 

Minister Finąnsów: B. Samojlik 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 29 czerwca 1987 r. ' 

w sprawie ,używania pojazdów samochodowych do celów służbowych. 

Na pods~awie aą 26 , ustawy z dnia 27 listopada' 
1961 r. o transporcie drogowym i spedycji krajowej (Dz. 
U. Nr 53, poz. 297 i z 1984 r. Nr 53, poz. 272) zarządza się, 
co następuje: ' 

§ 1. 1. Zarządzenie określa zal<.res i warunki używa
nia 'pojazdów samochodowych do' celów służbowych przed
siębiorstw państwowych i innych państwowych jednostek 
organizacyjnych, órgani"zacji spółdzielczych oraz orga
nizacji społecznych dotowanych z budżetu państwa, zwa
nych dalej "jednostkami organizacyjnymi". 

2. Przepisów zarządzenia nie stosuje się do : 
1) jednostek organizacyjnych podległych Ministrow; 

Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrz , ' 

nych, z, wyjątkiem przedsiębiorstw podległych tym 
ministrom, 

2) jednostek, organizacyjnych więziennictwa i zakładów 
dla nieletnich, podległych Ministrowi Sprawiedlh~ości. 

3) placówek opiekuńczo-wychowawczych podległych Mi
nis~rowi Oświaty i Wychowania. 

§ 2. Pojazdami służbowymi w rozumieniu niniejsze
go zarządzenia są: samochody osobowe, motocykle i mo
torowery nal~żące do jednostek organizacyjnych i służące 
do zaspokajania ·potrzeb komunikacyjnych związanych 
z obsługą administracyjną tych jednostek oraz z wykony-

,waniem przez pracowników czynności służbowych, jeżeli 
potrzeby te , nie mogą być zaspokajane środkami komu-
nikacji publicznej. " ' 

§ 3. i. Osoby wymie'nionew art. ' 2 ustawy z dnia 
31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących ki e: 
rownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20. poz. 101 
z 1982 r. Nr 31, poz., 214 oraz z 1985 r, Nr 22, poz. 98 
i Nr 50, poz. 262) mają prawo osobistego dysponowania 
służbowymi samochodami osobowymi. 

'. 

2. Stanowiska uprawniające do osobistego dyspono
wania służbowymi , samochodami osobowymi w central
nych związkach spółdzielczych oraz w naczelnych orga
nach organizacji społecznych dotowanych z budżetu Hań
stwa określają , odrębne przepisy. 

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych inni piż 

wymienieni w ust. l i 2 mogą w szczególnie uzasadnio
nych wypadkach uzyskać prawo do dojazdów do pracy 
i z pracy służbowym samochodem osobowym W. granicach 
administracyjnych miejscowości, w której siedzibę ma zac 
kład praćy. na podstawie zezwolenia kierownika jed-
nostki nadrzędnej lub organu założyCielskiego. ' 

4. Używanie pojazdów służbowych powinno być od
powiednio udokumentowane w karcie drogowej przez kie
rujących pojazdami. 

§ 4, 1. Jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz 
organizacje .społeczne dotowane z bud~etu państwa mo
gą posiadać służbowe 'samochody osobowe na" podstawie 
etatówprzyznaIiych przez Ministra Komunikacji: 

1) dla ministers~w, urzędów centralnych i iimych central
nych państwowych jednostek organizacyjnych oraz 
naczelnych organów organizacji społecznych dotowa
nych z budżetu paIlstwa, ' 

2) zbiorczo dla jednostek organizacyjnych podległych 

lub nadzorowanych przez ' ministrów, kierowników 
urzędów centralnych i kierowników innych central
nych państwowych jednostek organizacyjnych oraz 
przez' naczelne organy ' organizacji społecznych, 

2. Organy, o których mowa 'w ust. 1 pkt 2, przydzie
lają przyznane im zbiorczo etaty podległym i nadzorowa-
nym jednostkom. _ ~ 
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§ 5. 1. . Służbowym samochodem osobowym może kie
rować osoba zatrudniona w charakterze", kierowcy lub' pi
semnie upoważniona przez kierownika jednostki organi
zacyjnej do kierowania danym samochodem; kierowni
kowi jednostki organizacyjnej lo,poważnienie takie wydaje 
odpowiednio: . 

1) w jednostce (zakładzie) budżetowej jednostka nad-
rzędna, 

2) w -przedsiębiorstwie państwowym - organ załoiy-
cielski, " 

3) w spółdzielni- własciwy organ spółdzielni, 

4) w organizacji społecznej dotowanej z budżetu pań-
,stwa -.,. Jednostka nadrzędna. ' 

2. Pracownikowi nie zatrudnionemu na stanowisku kie
rowcy, któremu powierzono kierowanie służbowym samo
chodem osobowym, przysługuje dQdatek do Wynagrodze
nia z tytułu kierowania samochodem oraz wykonywania 
dodatkowychczynnośc~ związanych z jego obsługą C,O-, 

dzienną i eksploatacją w wysokości od 36 zł do 80 zł 
dziennie, jednakże nie ' więcej niż 2.000 zł , miesięc~nie. 
Jeżeli pra<;ownik' nie wykonuje obsługi codziennej, wy
sokość dodatku powinna być zmniejszona o kwotę ' od 
9 zł do 25 zł dziennie. 

3. Dodatek przysługuje za każdy dzień na podstawie 
zapisu w karcie drogowej; ,za jeden dzień pracy może 
być wypłacony tylko jeden dodatek. 

4. Dodatek nie przysługuje osobom wymienionym w 
§ 3 ust. l i 2 oraz kierownikom jednostek organizacyjnych. 

"§ 6. l. Do zaspokajania służbowych potrzeb komuni
kacyjnych mogą być używane samochody osobowe, mo
tocykle i motorowery stanowiące własność pracowników 
jednostki organkacyjnej. 

2. Pracownik może używa t własnego pojazdu do ce· / 
lów służbowych w granicach a!!ministracyjnych miasta 
lub gminy (jazdy lokalne), a także w celu odbycia po
dróży służbowej (jazdy zamiejscowe) na podstawie ze
zwolenia kierownika jednostki organizacyjnej, ' ~ ' kierowo ' 
nik jednostki organizacyjnej - na podstawie zezwolenia 
właściwego organu, o którym mowa w § 5 ust. l, za 
zwrotem kosztów według, stawek za jeden kilometr prze
biegu: 

l) samochodu. osobowego: 

' a) o pojemności skokowej silnika do 
900 cm' 

b) , o pojemności skokowej silnika powyżej 
900 cm'l • 

2) motocykla 
3) motoweru 

12,00 zl 

, 16,00 zł 
6,80 zł 

, 3,90 zł. 

3. W razie używania motócykla lub motoroweru w 
wyjątkowo trudnych warunkach terenowych,' kierownik 
jednostki organizacyjnej może podwyższyć stawki okre
ślone w ust. 2 pkt 2 i 3, nie więcej jednak niż o 2f11/łl. 

4. ' Zezwolenie na używanie własnego pojazdu do ce
lów służbowych za odpłatnąścią, o której mowa w ust. 2 
i 3, mogą otrzymać kierownicy jednostek organizacyj
nych i ich zastępcy oraz pracownicy inspekcyjno-kon
tr<?lni wykonujący sWe czynności poza miejscowością sta
łego zatrudnienia, a w szczególnie uzasadnionych wypad
kach - inni pracownicy, których charakter pracy wy- , 
maga stałeg-o używania pojazdu do celów służbowych. 

5. Zwrot kosztów następuje przy rozliczeni,u delegacji 
za przejazdy zamiejscowe lub na podstawie pisemnego 
oświadczenia pracownika za zlecone jazdy lokalne w 9ra~ 
nicach administracyjnych miasta lub gminy. 

§ 7. 1. Pracownikowi, który używa stale własnego 
pojazdu do celów slużbowych w jazdach iokalnych, może 
być przyznany miesięczny ryczałt pieniężny wynikając~ 

z pomnożenia miesięcznego limitu przebiegu kilometr6w 
przez stawkę określoną w' § 6 ust. 2. 

2. Miesięczny limit przebiegu kilometrów w jazdach 
lokalnych może być ustalony w granicach: 

1) za używanie samochodu osobowego: 
a) na obszarze gminy lUD w miejscowościach do. , 

100 łys: mieszkańców - do 270 km, 
b) wmiejsCOfN'ościach powyżej 100 tys. do 250 tys. 

mieszkańców - do 360 km, 
c) w miejscowościach powyżej 250 tys. mieszkańców 

oraz , w razie gdy J?fzejazdy lokalne odbywają sip, 
na obszarze dwóch lub więcej Qmin - do 500 km, 

2) za używanie motocykla ~ do 320 km, 
3) za używanie' motoroweru - do 210 km. 

§ 8. 1. Miesięczny ryczałt piemężny przyznaje kie
rownik jednQstki organizacyjnej, a w odniesieniu do kie
'rownika jednostki organizacyjnej - właściwy organ okre
ślony w § 5 ust. 1. Ryczałt wypłaca się z dołu na podsta
wie pisemnego oświadczenia pracownika o używaQiu wła- ' 
snego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu, 

2. Miesięczny ryczałt pieniężny ' nie przysługuje za 
okres urlopu oraz innej nieobecności. w pracy, a ponadto 
za okres delegacji służbowej. Kwotę ' ryczałtu tmniejsza 
się o 1123 za każdy dzień, ~a który ryczałt nie przysługuje. 

§ 9. 1. Ńależność pracownika z tytułu 'używania włas
nego pojazdu do celów służbowych, wraz z przyznanym 
ryczałtem pieniężnym, nie może przekroczyć łącznie kwoty 
wynikającej z ' pomnożenia przyznanego limitu przebiegu 
kilometrów przez stawkę określoną w ' § t ust. 2. 

2. Limit przebiegu na używanie własnego pojazdu do 
celów służbowych wraz z limitem na jazdy lokalne nie 
może wynosić więcej niż 1000 km miesięcznie. ' 

3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściwy 
organ określony w § 5 ust. 1 może zWiększyć limit okre
slony w us~. 2, nie więcej jednak niż do 1.500 km mie
sięcznie. 

4. Należność, o której mowa w usL l, może być roz
, liczana w okresie półrocznym, z wyjątkiem miesięcznego 
ryczałtu. ' . 

, 5. Wydatki jednostek organizacyjnych z tytułu zwro
tu należności pracownikom za używanie docelów służ· 
bowych pojazdów stanoWiących ich własność zalicza się 
do kosztów podróży, służbowrch tych ' jednostek. 

6. Przepisy ust. '1, 2 i 3 nie dotyczą pracowników 
wykonujących bezpośrednio usługi na rzecz ludności lub ' 
jednostek gospodarki uspołecznionej, wymagające korzy' 

,stania z pojazdu. / ' 
7 . .osobom wymienionym w§ 3 ,ust. l i 2 nie przy

sługują należności z tytułu używania własnego pojazdu do 
celów służbowych, chyba że nastąpi stała rezygnacja -z 
uprawnienia do osobistego dysponowania służbowym sa-
mochodem osobowym. / ' 
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§ 10. 1. Pracownikowi, któremu został przyznany mie
sięczny ryczałt pieniężny, nie przysługuje w jazdach lo
kalnych w · celaćh służbowych: 

..: 
l) prawo korzystania z pojazdu jednostki; w razie sko

rzystania- z taKiego pojazdu, obowiązany jest do zwro
tu kosztów przeja~du na warunkach pełnej odpłat

ności, 

2) zwrot kosztów przejazdu taksówkami ' lub innymi 
śr0l:ikami komunikacji pąblicznej. 

2. Pracownik, który używa pojazdu służbowego do 
celów pozasłużbowych, jest obowiązany do ~wrotu kosz
tów przejazdu na warunkach pełnej odpłatności. 

Poz. 165 i 166 

3. Samochód osobowy służbowy lub stanowiący włas
ność pracownika powinien być użyty do równoczesnego 
przewozu kilku pracowników, jeżeli wyjeżdżają służbowo 
w tym samym kierunku. - . 

§ 11. Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji 
z dnia 14 grudnia 1982 r. w sprawie używania pojazdów 
samochodowych do celów służbowych (Monitor Polski 
Nr 30, poz. 263, z 1983 r. Nr 17, poi. 99, z 1984 r. Nr 13, 
poz. 98 i Nr 30, poz. 209 oraz z 1986 r. Nr 4, poz. 30). 

§ 12 .. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
i ma zastosowanie do ustalania należności za -używanie 
pojazdów samochodowych do celów służbowych począw
~zy od dnia 1 kwietnia 1987 r. 

!\1inister Komunikacji: J. Kamiński 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA' PRACY, PŁAC SPRAW SOCJALNYCH 

z dnia 22 czerwca 1987 r. • 

w sprawie wykazu przedsIębiorstw państwowych o szczęgólnym zagrożelllu zawodowym, dla których organem 
załołycleJsklm jest naczelny lub centralny organ admlnl~tracjl państwowej, uprawnionych do zwolnIenia z wpłat 

odpisów amortyzacyjnych rio budżetu centralnego. . 

Na podstawie · art. 45· ust. 7 ustawy z dnia 26 lutego 
1982 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwo
wych (Dz; U. z 1986 r. Nr. 8, poz. 44, Nr 39,' poz. 192 
i Nr 47, poz. 226) i lit. C. pkt 9 załącznika do rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 16 lutego 198', r. w sprawie 
zwolnień z wpłat odpisów amortyzacyjnych do budżetu 
centralnego (Dz. U. Nr 7, poz. 38) oraz w związku zczęś
cią I,rozdz. 11 pkt 8 uchwały Sejmu Polskiej Rzeczypospo·· 
litej Ludowej z dnia 18 grudnia 1986 r. o narodowym pla .. 
nie społeozno-gospodarczym Dd lata · 1986--1990 (Dz. U 
Nr 45, poz. 224) zarządza się, co następuje: 

§ . 1. 1. Ustala się wykaz przedsiębiorstw państwowych 
o szczególnym zagrożeniu zawodowym, dla których orga
nem 'Założycielskim jest naczelny lub centralny organ 

administracji państwowej, stanowiący ~ałącznik do tat , 

rządzenia, 

2, Przedsiębiorstwa państwowe wymienione w załącz
niku do zarządzenia korzystają ze zwolnienia z wpłat od· 
pisow amortyzacyjnych od środków trwałych oraz war
tości niematerialnych i prawnych do budżetu centralnego 
w razie podjęcia lub kontynuowania inwestycji służących 
poprawie ' warunków pracy: 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia i ma zastosowanie do rozliczeń odpisów amortyzacyj- ' 
nych przedsiębiorstw, o których mowa w § 1 ust. 2, po
cząw~zy od dnia 1 stycznia 1987 !;.. . 

Minister Pracy. Plac i Spraw Socjalnych: j, Pawłowski 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Pracy, Plac i Spraw Soclalnych 
z dnia 22 czerwca 1987 r. (poz. 166) 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW PANSTWOWYCH O SZCZEGOLNYM ZAGROZENlU ZAWODOWYM, DLA KTORYCH 
ORGANEM ZAŁOZYClELSKIM JEST NACZELNY LUB CENTRALNY ORGAN ADMINISTRACJI PANSTWOWEJ, 
UPRAWNIONYCH DO ZWOLNIENIA Z WPŁAT ODPISOW AMORTYZACYJNYCH DO BUDZETU . CENTRALNEGO 

Przedsiębiorstwa państwowe, dla których organem zało

życielskim jest Minister . Budownictwa, Gospodarki Prze
strzennej I Komunalnej 

1. Mazowieckie Przedsiębiorstwo Materidłów Izolacji 
Bud~wlanej "Izolacja" w Małkini 

2. Przedsiębiorstwo Materiałów Iz~lacji Budowlanej 
"Iżolacja" w Ogrodzieńcu 

3. Przeds'iębiorstwo Materiałów IZQlacji Budowlimej 
"Jzolacja" w Szczucinie 

4,Zakłady Wyrobów Azbestowo-Cementowych w Wierz
bicy 

5. Pomorskie Zakłady Materiałów Izolacyjnych w 
Trzemesznie 

6, Lubelskie Zakłady Eternitu im. Partyzantów Ziemi 
Lubefskiej w Lublinie 

7, Kombinat Cementowo-Wapienniczy "Kujawy" w Bie
lawach 

8. Koszalińskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej 
w Złocieńcu 


