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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 28 stycznia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk∏adek
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
Nr 137, poz. 887, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegó∏owych zasad ustalania podstawy wymiaru sk∏adek na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. Nr 161,
poz. 1106, z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w § 2 w ust. 1:
a) pkt 6 i 7 otrzymujà brzmienie:
„6) wartoÊç Êwiadczeƒ rzeczowych wynikajàcych z przepisów o bezpieczeƒstwie i higie———————
1)

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje
dzia∏em administracji rzàdowej — zabezpieczenie spo∏eczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).
2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104,
poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595,
Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609,
Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037,
Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255.
3) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 488 i Nr 75, poz. 847 oraz
z 2001 r. Nr 95, poz. 1043 i Nr 138, poz. 1558.

nie pracy oraz ekwiwalenty za te Êwiadczenia wyp∏acane zgodnie z przepisami wydanymi przez Rad´ Ministrów lub w∏aÊciwego
ministra, a tak˝e ekwiwalenty pieni´˝ne za
pranie odzie˝y roboczej, u˝ywanie odzie˝y
i obuwia w∏asnego zamiast roboczego oraz
wartoÊç otrzymanych przez pracowników
bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniajàcych do otrzymania na
ich podstawie napojów bezalkoholowych,
posi∏ków oraz artyku∏ów spo˝ywczych,
w przypadku gdy pracodawca, mimo cià˝àcego na nim obowiàzku wynikajàcego
z przepisów o bezpieczeƒstwie i higienie
pracy, nie ma mo˝liwoÊci wydania pracownikom posi∏ków i napojów bezalkoholowych,
7) odszkodowania za utrat´ lub uszkodzenie
w zwiàzku z wypadkiem przy pracy przedmiotów osobistego u˝ytku oraz przedmiotów niezb´dnych do wykonywania pracy —
nale˝ne od pracodawcy na podstawie
art. 2371 § 2 Kodeksu pracy,”,
b) uchyla si´ pkt 8,
c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) wartoÊç finansowanych przez pracodawc´
posi∏ków udost´pnianych pracownikom
do spo˝ycia bez prawa do ekwiwalentu
z tego tytu∏u — do wysokoÊci nieprzekraczajàcej miesi´cznie kwoty 190 z∏,”,
d) uchyla si´ pkt 12,
e) pkt 13 otrzymuje brzmienie:
„13) rycza∏ty za u˝ywanie do celów s∏u˝bowych
samochodów lub innych Êrodków lokomocji nieb´dàcych w∏asnoÊcià pracodawcy
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okreÊlone w przepisach wydanych przez
w∏aÊciwego ministra,”,
f) pkt 15 i 16 otrzymujà brzmienie:
„15) diety i inne nale˝noÊci z tytu∏u podró˝y
s∏u˝bowej pracownika — do wysokoÊci
okreÊlonej w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej
jednostce sfery bud˝etowej, z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrze˝eniem pkt 17,
16) cz´Êç wynagrodzenia pracowników zatrudnionych za granicà u polskich pracodawców, z wy∏àczeniem osób wymienionych
w art. 18 ust. 12 ustawy — w wysokoÊci
równowartoÊci diety przys∏ugujàcej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych poza granicami
kraju, za ka˝dy dzieƒ pobytu, okreÊlonej
w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz
warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi
zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej poza granicami kraju, z tym zastrze˝eniem, ˝e tak ustalony miesi´czny przychód tych osób stanowiàcy podstaw´ wymiaru sk∏adek nie mo˝e byç ni˝szy od kwoty przeci´tnego wynagrodzenia, o którym
mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,”,
g) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) dodatek za roz∏àk´ wyp∏acany pracownikom czasowo przeniesionym oraz strawne
— do wysokoÊci diet z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju, okreÊlonych
w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz
warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikowi
zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju,”,
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h) pkt 27 i 28 otrzymujà brzmienie:
„27) dodatkowe Êwiadczenia niemajàce charakteru deputatu przyznawane na podstawie
przepisów szczególnych — kart bran˝owych lub uk∏adów zbiorowych pracy,
tj. ekwiwalent pieni´˝ny z tytu∏u zwrotu
kosztów przejazdów urlopowych, Êwiadczenia na pomoce naukowe dla dzieci,
Êwiadczenia przyznawane z tytu∏u uroczystych dni, jak tradycyjne „barbórkowe”,
z wyjàtkiem nagród pieni´˝nych wyp∏acanych z tytu∏u uroczystych dni,
28) nagrody za wyniki sportowe, wyp∏acane
przez kluby sportowe i polskie zwiàzki
sportowe, oraz za wybitne osiàgni´cia
sportowe lub wybitne osiàgni´cia w pracy
zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej,
wyp∏acane ze Êrodków bud˝etowych,”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. 1. Przepisy § 1—4 stosuje si´ odpowiednio
przy ustalaniu podstawy wymiaru sk∏adek:
1) osób wykonujàcych prac´ nak∏adczà,
2) funkcjonariuszy S∏u˝by Celnej,
3) osób wykonujàcych odp∏atnie prac´
w czasie odbywania kary pozbawienia
wolnoÊci lub tymczasowego aresztowania na podstawie skierowania do pracy.
2. Przepisy § 2—4 stosuje si´ odpowiednio
przy ustalaniu podstawy wymiaru sk∏adek
cz∏onków rolniczych spó∏dzielni produkcyjnych i spó∏dzielni kó∏ek rolniczych.”.
§ 2. Przepisy rozporzàdzenia majà zastosowanie
do sk∏adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
nale˝nych za okres od dnia 1 stycznia 2004 r.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

