ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia NU grudnia N99U rK
w sprawie szczegółowóch zasad ustalania podstawó wómiaru składek na ubezpieczenia emerótalne
i rentowe
Eostatnia zmianaW az.r. z 20N0 r., kr N27, poz. US0)
ka podstawie artK 2N ustawó z dnia NP października N99U rK o sóstemie ubezpieczeń społecznóch EazK rK kr NPTI
pozK UUT) zarządza sięI co następujeW
§ NK [modstawa wómiaru składekz modstawę wómiaru składek na ubezpieczenia emerótalne i rentoweI
zwanóch dalej „składkami”I stanowi przóchód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowóm od osób
fizócznóchI osiąganó przez pracowników u pracodawcó z tótułu zatrudnienia w ramach stosunku pracóI z
zastrzeżeniem artK NU ustK 2 ustawó z dnia NP października N99U rK o sóstemie ubezpieczeń społecznóch EazK rK kr
NPTI pozK UUT)I zwanej dalej „ustawą”I oraz § 2K
§ 2K [tółączeniaz NK modstawó wómiaru składek nie stanowią następujące przóchodóW
N) nagrodó jubileuszowe Egratófikacje)I które według zasad określającóch warunki ich przóznawania przósługują
pracownikowi nie częściej niż co R latI
Na) należności obliczane od wielkości efektów uzóskanóch przez zastosowanie pracowniczego projektu
wónalazczego i za dokumentację dostarczoną bezumownie przez twórcę projektuI przódatną do stosowania
projektuI oraz nagrodó za wónalazczośćI a także nagrodó za prace badawcze i wdrożenioweI
Nb) nagrodó jinistra dospodarki za szczególne osiągnięcie w eksporcieI
2) odprawó pieniężne przósługujące w związku z przejściem na emeróturę lub rentęI
P) odprawóI odszkodowania i rekompensató wópłacane pracownikom z tótułu wógaśnięcia lub rozwiązania
stosunku pracóI w tóm z tótułu rozwiązania stosunku pracó z przóczón leżącóch po stronie pracodawcóI
nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wópowiedzenia umowó o pracę lub rozwiązania jej bez
wópowiedzeniaI skrócenia okresu jej wópowiedzeniaI niewódania w terminie lub wódania niewłaściwego
świadectwa pracóI
4) odszkodowania wópłacone bółóm pracownikom po rozwiązaniu stosunku pracóI na podstawie umowó o zakazie
konkurencjiI o której mowa w artK NMN2 hodeksu pracóI
R) odprawó wópłacone pracownikom powołanóm do zasadniczej służbó wojskowej na podstawie artK N2R ustawó z
dnia 2N listopada N9ST rK o powszechnóm obowiązku obronó ozeczópospolitej molskiej EazK rK z N992 rK kr 4I pozK
NSI kr 4MI pozK NT4 i kr R4I pozK 2R4I z N994 rK kr 4PI pozK NSRI z N99S rK kr TI pozK 44I kr NMI pozK RSI kr NMSI
pozK 49S i z N99T rK kr SI pozK PNI kr 2UI pozK NRPI kr UMI pozK 49RI kr UUI pozK RR4I kr N2NI pozK TTM i kr N4NI
pozK 944 oraz z N99U rK kr N4SI pozK 9SN)I
S)

[Nz

wartość świadczeń rzeczowóch wónikającóch z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracó oraz

ekwiwalentó za te świadczenia wópłacane zgodnie z przepisami wódanómi przez oadę jinistrów lub właściwego
ministraI a także ekwiwalentó pieniężne za pranie odzieżó roboczejI użówanie odzieżó i obuwia własnego zamiast
roboczego oraz wartość otrzómanóch przez pracowników bonówI talonówI kuponów lub innóch dowodów
uprawniającóch do otrzómania na ich podstawie napojów bezalkoholowóchI posiłków oraz artókułów
spożówczóchI w przópadku gdó pracodawcaI mimo ciążącego na nim obowiązku wónikającego z przepisów o
bezpieczeństwie i higienie pracóI nie ma możliwości wódania pracownikom posiłków i napojów bezalkoholowóchI

T) odszkodowania za utratę lub uszkodzenie w związku z wópadkiem przó pracó przedmiotów osobistego użótku
oraz przedmiotów niezbędnóch do wókonówania pracó – należne od pracodawcó na podstawie artK 2PTN § 2
hodeksu pracóI
U) Euchólonó)I
9) ekwiwalentó pieniężne za użóte przó wókonówaniu pracó narzędziaI materiałó lub sprzętI będące własnością
pracownikaI
NM) wartość ubioru służbowego Eumundurowania)I którego użówanie należó do obowiązków pracownikaI lub
ekwiwalent pieniężnó za ten ubiórI
NN) wartość finansowanóch przez pracodawcę posiłków udostępnianóch pracownikom do spożócia bez prawa do
ekwiwalentu z tego tótułu – do wósokości nieprzekraczającej miesięcznie kwotó N9M złI
N2) Euchólonó)I
NP) zwrot kosztów użówania w jazdach lokalnóch przez pracownikówI dla potrzeb pracodawcóI pojazdów
niebędącóch własnością pracodawcó – do wósokości miesięcznego róczałtu pieniężnego albo do wósokości
nieprzekraczającej kwotó ustalonej przó zastosowaniu stawek za N km przebiegu pojazdu – określonóch w
odrębnóch przepisach wódanóch przez właściwego ministraI jeżeli przebieg pojazduI z wółączeniem wópłat
róczałtu pieniężnegoI jest udokumentowanó przez pracownika w ewidencji przebiegu pojazduI prowadzonej przez
niego według zasad określonóch w przepisach o podatku dochodowóm od osób fizócznóchI
N4) kwota otrzómówana przez pracownika z tótułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego oraz zasiłki na
zagospodarowanie i osiedlenie w związku z przeniesieniem służbowóm - do wósokości nie przekraczającej kwotóI
która z tego tótułu została zwolniona od podatku dochodowego od osób fizócznóchI
NR) dietó i inne należności z tótułu podróżó służbowej pracownika – do wósokości określonej w przepisach w
sprawie wósokości oraz warunków ustalania należności przósługującóch pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sferó budżetowejI z tótułu podróżó służbowej na obszarze kraju oraz
poza granicami krajuI z zastrzeżeniem pkt NTI
NS) część wónagrodzenia pracowników zatrudnionóch za granicą u polskich pracodawcówI z wółączeniem osób
wómienionóch w artK NU ustK N2 ustawó – w wósokości równowartości dietó przósługującej z tótułu podróżó
służbowóch poza granicami krajuI za każdó dzień pobótuI określonej w przepisach w sprawie wósokości oraz
warunków ustalania należności przósługującóch pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sferó budżetowej z tótułu podróżó służbowej poza granicami krajuI z tóm zastrzeżeniemI że tak
ustalonó miesięcznó przóchód tóch osób stanowiącó podstawę wómiaru składek nie może bóć niższó od kwotó
przeciętnego wónagrodzeniaI o któróm mowa w artK N9 ustK N ustawóI
NSa) dodatek za warunki pracó z tótułu wókonówania pracó za granicą Edodatek walutowó)I przósługującó
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ozeczópospolitej molskiej – określonó w odrębnóch przepisach wódanóch przez jinistra bdukacji karodowej i
pportuI
NT) równowartość dodatków dewizowóch wópłacanóch pracownikom zatrudnionóm na morskich statkach
handlowóch i róbackich - w części odpowiadającej TR% dodatkówI
NU) dodatek za rozłąkę wópłacanó pracownikom czasowo przeniesionóm oraz strawne – do wósokości diet z tótułu
podróżó służbowej na obszarze krajuI określonóch w przepisach w sprawie wósokości oraz warunków ustalania

należności przósługującóch pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sferó
budżetowej z tótułu podróżó służbowej na obszarze krajuI
N9) świadczenia finansowane ze środków przeznaczonóch na cele socjalne w ramach zakładowego funduszu
świadczeń socjalnóchI
2M) świadczenia wópłacane z funduszu utworzonego na cele socjalno-bótowe na podstawie układu zbiorowego
pracó u pracodawcówI którzó nie tworzą zakładowego funduszu świadczeń socjalnóch - do wósokości nie
przekraczającej rocznie kwotó odpisu podstawowegoI określonej w artK R ustK 2 ustawó z dnia 4 marca N994 rK o
zakładowóm funduszu świadczeń socjalnóch EazK rK z N99S rK kr TMI pozK PPRI kr NNUI pozK RSNI kr NP9I pozK S4T
i kr N4TI pozK SUSI z N99T rK kr U2I pozK RNU i kr N2NI pozK TTM oraz z N99U rK kr TRI pozK 4US i kr NNPI pozK TNT)I
2N) świadczenie urlopowe wópłacane na podstawie artK P ustK 4 ustawó powołanej w pkt 2M - do wósokości nie
przekraczającej rocznie kwotó odpisu podstawowego określonej w tej ustawieI
22) zapomogi losowe w przópadku klęsk żówiołowóchI indówidualnóch zdarzeń losowóch lub długotrwałej
chorobóI
2P) środki otrzómówane w zakładach pracó chronionej i zakładach aktówności zawodowej na rehabilitację
zawodowąI społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnóchI na podstawie odrębnóch przepisówI z zakładowego
funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnóch albo zakładowego funduszu aktównościI z wółączeniem
wónagrodzeń finansowanóch ze środków tóch funduszóI
24) składniki wónagrodzeniaI do któróch pracownik ma prawo w okresie pobierania wónagrodzenia za czas
niezdolności do pracóI zasiłku chorobowegoI macierzóńskiegoI opiekuńczegoI świadczenia rehabilitacójnegoI w
móśl postanowień układów zbiorowóch pracó lub przepisów o wónagradzaniuI jeżeli są one wópłacane za okres
pobierania tego wónagrodzenia lub zasiłkuI
2R) dodatki uzupełniające UM% zasiłek chorobowó wópłacane przez pracodawców - do kwotó nie przekraczającej
łącznie z zasiłkiem chorobowóm NMM% przóchodu pracownikaI stanowiącego podstawę wómiaru składekI
2S) korzóści materialne wónikające z układów zbiorowóch pracóI regulaminów wónagradzania lub przepisów o
wónagradzaniuI a polegające na uprawnieniu do zakupu po cenach niższóch niż detaliczne niektóróch artókułówI
przedmiotów lub usług oraz korzóstaniu z bezpłatnóch lub częściowo odpłatnóch przejazdów środkami lokomocjiI
2T) dodatkowe świadczenia niemające charakteru deputatu przóznawane na podstawie przepisów szczególnóch –
kart branżowóch lub układów zbiorowóch pracóI tjK ekwiwalent pieniężnó z tótułu zwrotu kosztów przejazdów
urlopowóchI świadczenia na pomoce naukowe dla dzieciI świadczenia przóznawane z tótułu uroczóstóch dniI jak
tradócójne „barbórkowe”I z wójątkiem nagród pieniężnóch wópłacanóch z tótułu uroczóstóch dniI
2U) nagrodó za wóniki sportoweI wópłacane przez klubó sportowe i polskie związki sportoweI oraz za wóbitne
osiągnięcia sportowe lub wóbitne osiągnięcia w pracó zawodowej w dziedzinie kulturó fizócznejI wópłacane ze
środków budżetowóchI
29) wartość świadczeń przóznanóch zgodnie z odrębnómi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie
kwalifikacji zawodowóch i wókształcenia ogólnego pracownikaI z wółączeniem wónagrodzeń otrzómówanóch za
czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracóI przósługującóch pracownikom
podejmującóm naukę lub podnoszącóm kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnóchI
PM) świadczenie w naturze w postaci działki gruntuI
PN) kosztó opłacenia przez pracodawcę składek z tótułu zawartóch lub odnowionóch przed dniem 9 lipca N99U rK
umów ubezpieczenia na żócie na rzecz pracownikówI dotóczącóch rózók grup N oraz P-R działu f wómienionego w

załączniku do ustawó z dnia 2U lipca N99M rK o działalności ubezpieczeniowej EazK rK z N99S rK kr NNI pozK S2I z
N99T rK kr 4PI pozK 2T2I kr UUI pozK RR4I kr NMTI pozK SURI kr N2NI pozK TS9 i TTM i kr NP9I pozK 9P4 oraz z N99U
rK kr NRRI pozK NMNR)I jeżeli uprawnionóm do otrzómania świadczenia nie jest pracodawcaI jak również umowa
ubezpieczeniaI w okresie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowegoI w któróm ją zawartoI wókluczaW
a) wópłatę kwotó stanowiącej wartość odstąpienia od umowóI
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wónikającóch z umowóI
c) wópłatę z tótułu dożócia wieku oznaczonego w umowieI
jeżeli ubezpieczenie to objęło co najmniej połowę pracowników danego pracodawcó w dniu zawarcia umowó
ubezpieczeniaI jednak do wósokości nie przekraczającej miesięcznie na osobę T% bieżącejI przeciętnej
miesięcznej podstawó wómiaru składek na ubezpieczenia społeczneI przópadającej na pracownika danego
pracodawcóI
P2) kosztó opłacenia przez pracodawcę składek z tótułu zawartóch lub odnowionóch umów ubezpieczenia na żócie
na rzecz pracownikówI dotóczącóch grup rózók N oraz P-R działu f wómienionego w załączniku do ustawó z dnia
2U lipca N99M rK o działalności ubezpieczeniowej EazK rK z N99S rK kr NNI pozK S2 i z N99T rK kr 4PI pozK 2T2I kr
UUI pozK RR4I kr NMTI pozK SURI kr N2NI pozK TS9 i TTM i kr NP9I pozK 9P4 oraz z N99U rK kr NNRI pozK NMNR)I jeżeli
umowó ubezpieczenia zostałó zawarte lub odnowione przed dniem wejścia w żócie ustawó o pracowniczóch
programach emerótalnóchI a uprawnionóm do otrzómania świadczenia nie jest pracodawcaI jak również umowa
ubezpieczeniaI w okresie przed osiągnięciem przez pracownika SM lat albo wcześniejszóm uzóskaniem przez niego
uprawnień emerótalnóch lub uprawnień do świadczeń rentowóch z ubezpieczenia społecznego z tótułu
niezdolności do pracó wókluczaW
a) wópłatę kwotó stanowiącej wartość odstąpienia od umowóI
b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw wónikającóch z umowóI
c) wópłatę z tótułu dożócia wieku oznaczonego w umowieI
jeżeli warunki ubezpieczenia na żócie są tak określoneI że co najmniej połowa pracowników danego pracodawcó
ma możliwość zostać objętą tóm ubezpieczeniemI jednak do wósokości nie przekraczającej miesięcznie na osobę
T% bieżącejI przeciętnej miesięcznej podstawó wómiaru składek na ubezpieczenia społeczneI przópadającej na
pracownika u danego pracodawcó
albo
kosztó poniesione przez pracodawcę na nabócie na rzecz pracowników jednostek uczestnictwa funduszó
powierniczóch w rozumieniu ustawó z dnia 22 marca N99N rK – mrawo o publicznóm obrocie papierami
wartościowómi i funduszach powierniczóch EazK rK z N994 rK kr RUI pozK 2P9I kr TNI pozK PNP i kr N2NI pozK R9NI z
N99S rK kr 4RI pozK N99I kr TRI pozK PRTI kr NMSI pozK 49S i kr N49I pozK TMP oraz z N99T rK kr PMI pozK NS4I kr
UUI pozK RR4 i kr NP9I pozK 9PP) i funduszó inwestócójnóch w rozumieniu ustawó z dnia 2U sierpnia N99T rK o
funduszach inwestócójnóch EazK rK kr NP9I pozK 9PP)I jeżeli umowa w sprawie nabówania tóch jednostek
uczestnictwaI zawarta międzó towarzóstwem funduszó powierniczóch lub funduszem inwestócójnómI pracodawcą
i pracownikiem w okresie przed osiągnięciem przez pracownika wieku SM lat albo wcześniejszóm uzóskaniem
przez niego uprawnień emerótalnóch lub uprawnień do świadczeń rentowóch z ubezpieczenia społecznego z
tótułu niezdolności do pracóI wókluczaW
a) umorzenie jednostek uczestnictwa funduszó powierniczóch i możliwość żądania odkupienia jednostek
uczestnictwa funduszó inwestócójnóch nabótóch za środki pieniężne przekazane przez zakład pracóI

b) możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw wierzótelnościI której przedmiotem jest umorzenie przez
towarzóstwo funduszó powierniczóch lub odkupienie jednostek uczestnictwa przez towarzóstwo funduszó
inwestócójnóchI
a ponadto została zawarta lub odnowiona przed dniem wejścia w żócie ustawó o pracowniczóch programach
emerótalnóch i jeżeli co najmniej połowa pracowników danego pracodawcó ma możliwość zawarcia wóżej
określonej umowóK
Tak określone kosztó nabócia przez pracodawcę jednostek uczestnictwa podlegają wółączeniu - do wósokości nie
przekraczającej miesięcznie na osobę T% bieżącejI przeciętnej miesięcznej podstawó wómiaru składek na
ubezpieczenia społeczneI przópadającej na pracownika u danego pracodawcóK
2K tółączeń z podstawó wómiaru składekI o któróch mowa w ustK N pkt PN i P2I nie stosuje się do przóchodów
pracownikówI którzó są uczestnikami programu emerótalnego prowadzonego na podstawie ustawó z dnia 22
sierpnia N99T rK o pracowniczóch programach emerótalnóch EazK rK z 2MMN rK kr SMI pozK S2P)I oraz do
przóchodów pracownikówI którzó zostali objęci po dniu 2N września 2MMN rK ubezpieczeniemI o któróm mowa w
ustK N pkt PN i P2K
PK tółączeń z podstawó wómiaru składekI o któróch mowa w ustK N pkt PN i P2I nie stosuje się do przóchodów
pracowników uzóskanóch po dniu PN grudnia 2MM4 rK
4K t przópadku gdó pracodawca złożó wniosek o rejestrację pracowniczego programu emerótalnego na
podstawie przepisów o pracowniczóch programach emerótalnóchI wółączenia z podstawó wómiaru składekI o
któróch mowa w ustK N pkt PN i P2I stosuje się w stosunku do przóchodów pracowników uzóskanóch do dniaI w
któróm postępowanie administracójneI wszczęte na podstawie wniosku o rejestrację pracowniczego programu
emerótalnegoI zakończó się rejestracją programuI pozostawieniem wniosku bez rozpoznaniaI odmową wpisu do
rejestru lub umorzeniem postępowaniaK
§ PK [tartość pieniężna świadczeń w naturzez tartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w
wósokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wónagradzaniuI a w razie ich brakuW
N) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczó lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcó według cen stosowanóch wobec innóch odbiorców niż pracownicóI
2) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczó lub usługi zakupione przez pracodawcę - według cen ich zakupuI
P) jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnegoW
a) dla lokali spółdzielczóch tópu lokatorskiego i własnościowego - w wósokości czónszu obowiązującego dla tego
lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowejI
b) dla lokali komunalnóch - w wósokości czónszu wóznaczonego dla tego lokalu przez gminęI
c) dla lokali własnościowóchI z wółączeniem wómienionóch w litK a)I oraz domów stanowiącóch własność
prówatną - w wósokości czónszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnóch na danóm
terenieI a w miastach - w danej dzielnicóI
d) dla lokali w hotelach - w wósokości kosztu udokumentowanego rachunkami wóstawionómi przez hotelK
§ 4K [mrzeliczanie przóchodów osiąganóch w walutachz ptanowiące podstawę wómiaru składek przóchodó
pracownika osiągane w walutach obcóch przelicza się na złote w sposób przójętó w przepisach o podatku
dochodowóm od osób fizócznóchK

§ RK [oozszerzenie zakresu podmiotowegoz NK mrzepisó § N–4 stosuje się odpowiednio przó ustalaniu
podstawó wómiaru składekW
N) osób wókonującóch pracę nakładcząI
2) funkcjonariuszó płużbó CelnejI
P) osób wókonującóch odpłatnie pracę w czasie odbówania karó pozbawienia wolności lub tómczasowego
aresztowania na podstawie skierowania do pracóK
2K mrzepisó § 2-4 stosuje się odpowiednio przó ustalaniu podstawó wómiaru składek członków rolniczóch
spółdzielni produkcójnóch i spółdzielni kółek rolniczóch oraz osób wókonującóch pracę na podstawie umowó
agencójnej lub umowó zlecenia albo innej umowó o świadczenie usługI do której zgodnie z hodeksem cówilnóm
stosuje się przepisó dotóczące zleceniaK
§ SK [waprzestanie opłacania składekz młatnik zaprzestaje opłacania składek z powodu osiągnięcia przez
ubezpieczonego w danóm roku kalendarzowóm kwotó ograniczenia rocznej podstawó wómiaru składkiI zwanej
dalej „kwotą ograniczenia”I ogłoszonej w sposób określonó w artK N9 ustK NM ustawóI na podstawieW
N) informacji uzóskanej z wakładu rbezpieczeń ppołecznóchI zwanego dalej „wakładem”I że kwota ograniczenia
została osiągniętaI
2) własnej dokumentacji płacowejK
§ TK [mrzekroczenie w trakcie miesiąca kwotó ograniczeniaz t przópadku gdó z dokumentacji płacowej
płatnika wónikaI że w danóm miesiącu następuje przekroczenie kwotó ograniczeniaI płatnik oblicza i przekazuje
składki na ubezpieczenia emerótalne i rentowe tólko od tej części podstawó wómiaru składekI która nie
spowoduje przekroczenia kwotó ograniczeniaK
§ UK [wwrot nadpłaconej składkiz wakład zwraca składki obliczone i przekazane od nadwóżki ponad kwotę
ograniczenia w terminie PM dni od złożenia przez płatnika składek deklaracji rozliczeniowóch korógującóch i
imiennóch raportów miesięcznóch korógującóchI złożonóch w związku z przekroczeniem kwotó ograniczeniaK mo
otrzómaniu zwrotu nadwóżki płatnik zobowiązanó jest niezwłocznie zwrócić ubezpieczonemu finansowaną przez
niego część składki na ubezpieczenie emerótalne i rentoweK
§ 9K [modział składek międzó uprawnionóch płatnikówz t przópadku gdó do otrzómania zwrotu składek
uprawnionóch jest kilku płatnikówI wakład dzieli kwotę nadpłaconóch składek i zwraca ją płatnikom w takich
częściachI w jakich opłacali składkę w miesiącuI w któróm nastąpiło przekroczenie kwotó ograniczeniaK mrzepisó §
U stosuje się odpowiednioK
§ NMK [ppłata zadłużenia z tótułu składekz t przópadku gdó ubezpieczonó składając oświadczenieI o któróm
mowa w artK N9 ustK R ustawóI poda informacje niezgodne ze stanem faktócznómI tak że powstanie zadłużenie z
tótułu składek na ubezpieczenia emerótalne i rentoweI jest on zobowiązanó do spłacenia całości tego zadłużeniaK
§ NNK [tejście w żóciez oozporządzenie wchodzi w żócie z dniem N stócznia N999 rK i ma zastosowanie do
składek na ubezpieczenia emerótalne i rentoweI należnóch za okres od dnia N stócznia N999 rK
[Nz

ka podstawie wóroku Tróbunału honstótucójnego z dnia NS lutego 2MNM rK EazKrK kr PNI pozK NST) § 2 ustK N

pkt S przez toI że nie dotóczó zleceniobiorców wókonującóch pracę w zakładzie pracó lub miejscu wóznaczonóm
przez pracodawcę w zakresie wartości świadczeń rzeczowóch wónikającóch z przepisów o bezpieczeństwie i
higienie pracó oraz ekwiwalentów za te świadczenia wópłacane zgodnie z przepisami wódanómi przez oadę
jinistrów lub właściwego ministraI a także ekwiwalentów pieniężnóch za pranie odzieżó roboczejI użówanie

odzieżó i obuwia własnego zamiast roboczegoI jest niezgodnó z artK 92 ustK N honstótucji omK § 2 ustK N pkt S w
w/w zakresie utracił moc P marca 2MNN rK

