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Wstęp

W 1964 r. na zlecenie Zarządu Głównego Zwią
zku Zawodowego Pra owników Budownictwa i Przemysłu

Materiałów Budowlany & wydana została nakładem Wy
dawnictwa Związkowego CB.ZZ uaktualniona i uzupeł

niona edycja Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie
z dnia 15 marca 1953 r. według stanu prawnego

na

dzień 1 lipoa 1964 r„

Liczne zainteresowane tym wydawnictwem osoby
i instytucje - kierownictwa zakładów pracy,

rady

zakładowe, poszczególni pracownicy budownictwa -

zostały w ten sposób zaopatrzone w aktualny zbiór
ważniejszych dokumentów z dziedziny pracy i płac

obowiązujących w budownictwie. Kie zaspokojono je
dnak w pełnym zakresie potrzeb wszystkich zaintere
sowanych, ponieważ w posz •.zególnych branżach obję

tych Ttkładem Zbiorowym Pracy w Budownictwie stoso
wane są w znacznym zakresie - poza wspólną dla

wszystkich użytkowników Układu częścią ogólną odmienne przepisy w dziedzinie pracy i płac, zaś

w wydawnictwie układu uwzględniono głównie potrze

by przedsiębiorstw bud owiano-montaż owyA. Nie było

~ 2' -

bw'.-su

aby w jednym wydawnictwie układu,

-.‘.'w,

zgromadzić wszytki* ważniej =$z, nader li zne,
przepisy* komentarze i wagi

how-iązują-3 w przed*

siębioretwauh budowlan; ■wnontaż-owy h. oraz w przei-

^iębó/xr ? hwa h poszczególnych branż tym układem
objęty h,

Ustal »n

Jednak przy tym* że potrzeby inny h

przedsiębiorstw objętych Układem Zbiorowym Pracy
w Budowni -•iwie i;’, przedsiębiorstw przemysłowych,

branży betonów* remontu maszyn i urządzeń oraz st;
larki budowlanej zostaną uwzględniona przez wyda

nie odpowiedni h branżowyoh uzupełnień o.

układ.,

ffiniejsz- wydawnictw. stanowi branż we uzup«sł‘
nianie d

Układu Zbiór wag

z dnia 15 marca

Pr a- y w Budownh twl-

958 **, dla przedsiębiorstw prze

mysł wy h s+olarki budowlana;’* podległych Ministra*
w Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlany tu 5

zawiera ono protokóły dodatkowe d

układ ; właś .iwa

dla tej branży uraz ważniejsze uaktualnione przepi’
wy w“konaw i«e z niezbędnymi wyjaśnieniami i kom«, 1?

rzam' .

» 3

-

W przedsiębiorstwach przemysłowych stolarki

budowlane.; podległych. Ministrowi Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych, objętych Układem Zbio-

i‘ >wym Pracy w Budownictwie z dnia 15 mar ca 1953 r,

poza obowiązującą ,i-zęś -ią ogólną, stosuje się za

łączniki nr iir Ą~6 do tego układu.
Układ Zbiórowy Pracy w Budownictwie z dnia 15

marca 1958 r. - w wydaniu z 19^4 r, - zwany dalej

układem - zawiera między innymi odpowiednio uaktu
alnione i opatrzone komentarzami przepisy części
ogólnej, wymienione wyżej załą -zniki a także nie

które ważniejsze przepisy wykonawcze,

Sp śród protokółów dodatkowych oraz przepisów
wykonawczych podany ch w o.kładzie - w przedsiębior
stwach tych obowiązują:
- protokół dodatkowy z dnia 23 września 1956 r.
w spraw .e zmiany zasad premiowania kierowców' sa

mochodowy &. za oszczędność paliwa płynnego /str,
185/,

- protokół dodatkowy z dnia 17 sierpnia 1959 r= 8. tyczący premiowania kierowców za zdanie opon nada-

jący^h się d

użycia w trak-ji konnej lub bieżni

kowania /str,188/,

- protokół dodatkowy z dnia 27 styiccnia 19 óO r,
dotyczący zatrudnienia poza normalnymi godzinami
pra y pracowników zajmujących. stanowiska kierow

nicze i inna samodzielne stanowiska pra er'/«trv

19,1/,
- protokół dodatkowy z dnia 29 stycznia 1950 r„
dotyczą y wynagradzania główny-h księgowych. w
przedsiębiorstwach /str. 194/»

- protokół dodatkowy z dnia 25 października I9Ó0 r.
dotyczący ustalania ramowy*h zasad przyznawania
kier ów; om i i ii pomocnikom dodatc.oweg

wynagro

dzenia za wykonywanie rzynnoś i dodatkowy u,

/etr, 196/,

- protokół dodatkowy z dnia 14 kwi-inta 1952 r„
dotyczą-.y zasad ustalania norm pra--y i ■

ako r

dowych. /stawek jednostkowych./ raz ó. ,k >uyw*nia

2.

zmian /sir, 193/

- pr ’:->kół dodatkowy •< dnia 1 sierpnia

)54 r.

dotyęząoy ustalania ramowych zasad przyznawania
kierowcom dodatków®?) wynagrodzę:, ta za wykonywa
nia ozynn ś < dodatkowych w
nizcwanym /str, 204/»

c-an-por ie niez rga-

“5

“

- pismo okólne nr 25 Mini ster stwa Budownictwa i,
Przemysłu Materiałów Budowlanych, z dnia JO wrześ

nia 1957 3?. w sprawie wprowadzenia regulaminu

pra/.y /str. 22j/,
- zarządzenie nr 94 Ministra Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych z dnia li maja I9Ó3 r„

w sprawie podwyżki wynagrodzeń za pracę najniżej

zarabiających, praoowników /sir. 2JJ/,
- pismo okólne nr 22 Ministerstwa Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlany>h z dnia 19 lip-

ea 1963 r. w sprawie wykładni niektórych przepi

sów dotyczących podwyżki wynagrodzeń za pracę
najniżej zarabiających pracowników /str. 258/,

- zarządzenie nr 213 Ministra Budownictwa i Prze

mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 kwietnia
1962 r. w sprawie zasad i organizacji normowania
pracy /str. 259/,
“ zarządzenie nr 13 Ministra Budownictwa i Przemy

słu Materiałów Budowlanych z dnia 24 stycznia
1958 r. w sprawie określenia dla pracowników umy
słowych wymagań kwalifikacyjny .eh niezbędnych d>
zajmowania niektórych stanowisk w przedsiębior

stwach. /str. 230/,

- 6 -

" pismc okólne nr 25 Ministerstwa Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 maja
1958 r. w sprawie stosowania tytułu inżyniera

/str. 286/,
- okólnik nr 21 Ministra Budownictwa i Przemysłu

Materiałów Budowlanych z dnia 19 sierpnia I96I r»
w sprawie uznawania pracowników zatrudnionych w

przedsiębiorstwach za wybitnych specjalistów

/str. 287/,
- zarządzenie nr 25I Ministra Budownictwa i- Prze
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 14 paździerz
nika 1960 r. w sprawie stosowania dodatków za pra-:

cę na niektórych rodzajach pojazdów mechanicz

nych /str. 526/,
- zarządzenie nr 276 Ministra Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych z dnia 22 grudnia I96O

r. w sprawie wypłacania kierowcom i Ich pomocni
kom zatrudnionym w przedsiębiorstwach transporto

wy uh i bazach transportowych premii indywiduaŁa®j

przekraczającej 55$ wynagrodzenia zasadnie zeg.,
/str, 328/,
- zarządzenie nr 283 Ministra Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych z dnia 24 grudnia

- 7 ’

I96O r» w sprawie czasu pracy i premiowania kie

rowców wozów ciężarowych i ioh pomocników zatru

dnionych w transporcie własnym przedsiębiorstw
/etr, 330/ oraz

- okólnik nr 29 Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlanych z dnia 12 sierpnia 3.963 r„
w sprawie ustalania limitów godzin nadliczbowych
dla kierowców samochodów osobowych /str. 332/.

W zakresie nie objętym załącznikami do układu
araz - odpowiednio - przepisami wykonawczymi obo

wiązują w tych, przedsiębiorstwach właściwe przepi
sy branż owe 9 podane w niniejszym wydawnictwie.

1

/.

XXX
Podanych w niniejszym wydawnictwie przepisów

wykonawczych, wyjaśnień i komentarzy - poza proto

kółami dodatkowymi - nie należy utożsamiać z Ukła
dem Zbiorowym Pra -yj stanowią one obowiązujące uzu
pełnienie układu lub też zawierają wyjaśnienia i

wskazówki dotyczące stosowania niektórych przepisów
•ł
Branżowe uzupełnienie stosuje się tylko w przedsię-

™ 3 '■

Morstwauh przemysłu stolarki budowlanej,

który!

mowa w niniejszym wstępie, ujmuje ono stan prawny
na dzień 31 mar?a 1966 rc
Zarząd Główny Związku Zawód >weg
Pracowników Budownictwa i Przemyśl

Materiałów Bud owiany ii

“ 9 ~

PROTOKÓŁ DODATKOWI

z dnia 19 czerwca 1957
do Układy Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia
7 maja 1949 r. dotyczący zasad wynagradzania praoowników umysłowych.

/Protokół dodatkowy został ogłoszony w Dzienniku
Urzędowym Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych nr 3* poz. 1?/
(
/ W y o i ą g /

Minister Budownictwa i Przemysłu MateriaSóW budowla
nych oraz Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracow

ników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla
nych ustalają następujący protokół dodatkowy do
Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie.
§ 1

1. Pracowników umysłowych* zatrudnionych w przed

siębiorstwach budowlano-montażowych oraz w przed
siębiorstwach, wyszczególnionych w załączniku nr
5 do niniejszego protokółu, w których stosowany

jest Układ Zbiorowy Pracy w Budownictwie z dnia

7 maja 1949 r. lub Układ Zbiorowy Pracy dla

- 10

robót di' jgowyoLy mostowych. i wodny 3 oraz przy

eksploatacji żwiru i kruszywa z dnia 20 szerw-.a
3.949 *« ““należy wynagradzaj- mienię sanie na pod
stawie tabel wynagrodzeń podstawowy jh,
oyaŁ załącznik nr 1 d

Uwaga?

niaiejszeg

stanowią-

protokółu,

W przedsiębiorstwa. ć=. budowlan -

montażowy*4 protokół niniejszy nie
obowiązuje od 1958 ro Załąi-wszdk ar
5 powołany w u»t,l jest zdaaktuall*

względu nie podaj®

zowaoy0 Z teg
się g

w niniejszym wyciągu,

2, Zasady zaliczania przedsiębiorstw i.

tabel wyn*;-

■»

grodzeń podstawowych ustali Minis -ar Budownictwa

i Przemysł-:. Materiałów Bud owiany-*h w uzgod&ieniu
z Zarządem Głównym Związku Zawód >weg- Pra )wnlków Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla

ny ab.,

-__

Uwaga:

Zasady te' podaj® zarządzeni® xtr 49

—

Ministra Budownictwa. i Przemysłu

Materiałów Budowlany*:,. z dnia 19
marsa 1957 r> /str.

1,1 ■-

i5„ Wynagrodzenie podstawowe dla pracowników, zaj

mujący di stanowiska nie wymienione w załą^zniku nr 1, zatwierdza dyrektor przedsiębiorstwa

w porozumieniu z radą zakładową, uwzględniają
proporcje płac wynikają-a z tabel, o których,
mowa w usto 1,

|4» Określenie ‘'wynagrodzenie podstawowe” jest rów-

nożna ;zne z określeniami: '“wynagrodź, enie zasad

nicze, płaoa podstawowa i płaoa zasadnicza”
§ 2

IOoo

§ 3

/Przepis § 2 i § 5 w oryginale podaje nieaktualne

obecnie w przedsiębiorstwa ih przemysłowy di stolar
ki budowlane.' zasady premiowania pracowników umysło

wydr,, W zakresie premiowania tych pracowników obo
wiązują przepisy protokółu dodatkowego z dnia 10
czerwsa 1964 r. d

Układu Zbiorowego Pracy w Bu

downictwie z dnia 15 mar'.a 195® r> /star., »../ oraz

zarządzenie nr 114 Ministra Budownictwa i Przemysłu
Materiałów Budowlany <h z dnia 10 ozerwoa I.964 r„

- 1,1 -

w sprawie premiowania pra-•owników umysłowych w pr

siębiorstwa <h przemysłowych /str. „.„/. Wyjaśnień;
w tej sprawie podaje pismo okólne nr 1 Ministersi1

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z
dnia 12 stycznia I965 r. /str„ „. J oraz pismo oki

na nr 38 Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Mat
riałów Budowlany di z dnia JO października 1963 r„

/str. . .„/.
§ 4

Utrzymuje się w mocys
1/ ...

/W oryginale w pkt 1 podano przepisy

o

premi >wa

nlu poprzednio obowiązujące poza przedsiębiorstt

mi stolarki budowlanej} przepisy te są <i 1938 5
nieaktualne/.

2/ Zasady premiowania maszynistek i pracowników za'

trudni onych. w hala th maszyn.
§ 5

O*P
z

/Przepis § 5 podaje w oryginale nieaktualne obecnie

ustalenia dotyczące zasad premiowania/.

I?

-

-

§ 6
1. Pracownikom objętym przepisami niniejszego pro

tokółu nie przysługują dodatki lokaLne, funkcyj
ne, służbowe, preferencyjne /specjalne/, wyrów>*4.
nawożę oraz dodatki z tytułu pracy w jednost

kach bezpośredniego wykonawstwa, jako włączone

do wynagrodzeń podstawowych.
2. Pracownikom objętym przepisami niniejszego pro

tokółu przysługują dodatki za pracę w warunkach
szkodliwych dla zdrowia zgodnie z zasadami okre
ślonymi w zał. nr 4§ 7

O•0

/w oryginale § 7 podano sposób przeliczania i usta
lania wynagrodzeń podstawowych w nawiązaniu do wy
nagrodzeń obwiązujących w czerwcu 1957 r. ; ustale

nia te są obecnie nieaktualne/.
§ 8

Za pracę w godzinach nadliczbowych i za pracę w dni
ustawowo wolne od pracy przysługuje wynagrodzenie

według ogólnie obowiązujących przepisów, liczone od

wynagrodzenia podstawowego»

- 14 -

Uwaga :

Przepisy § 8 obowiązują w zakresi<

określonym w protokóle dodatkowym
z dnia 27 stycznia I96O r. do Ukłe

du Zbiorowego Pracy w Budownictwie

z dnia 15 marca 1958 r. - patrz wj
danie Układu z I964 r. str. 191
§ 9

••9

/Przepisy podane w oryginale w § 9 utraciły moc
w związku z wejściem w życie Układu Zbiorowego

Pracy w Budownictwie z dnia 15 marca 1958 r.> do

tyczyły one tylko przedsiębiorstw budowlano-monti
żowych/.

§ 10
1. Kiniejszy protokół wchodzi w życie z dniem 1

lipca 1957

2. ...
5 * •»•
/przepis ust. 2 i 5 w oryginale podaje:

- nieaktualne obecnie uwagi dotyczące zasad wyna
gradzania niektórych pracowników umysłowyśh wyk
nawstwa budowlano-montażowego oraz

- 15

~ wykaz przepisów,

które przestały obowiązywać

w związku, z wejściem w życie niniejszego pro

tokółu/.

™ 15

ZARZĄDZENIE Nr 49

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSiD MATEKIAŁCW
BUDOWLANYCH
z dnia

.9 czerwca 1957 r,

w sprawie wynagradzania pra -.owników umysłowych

/zp/3/57/
/Wyciąg/

Na podstawie przepisów uchwały nr I65 Rady Mlnistró
z dnia 30 kwietnia 1957 r» w sprawie zasad wynagra
dzania pra równików umysłowych, zatrudnionych w pań
stwowych przedsiębiorstwa dr budowlano-montażowych
oraz.w związku z wejściem w życie pr tokółu dodat

kowego z dnia 19 czerwca 1957

&<> Układu. Zbiór ~

wego Pracy w Budownictwie z dnia 7 maja 1949 r,
w sprawie zasad wynagradzania pra równików umysłc-

wy oh - po porozumieniu z Zarządem Głównym Związku

Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Ma

teriałów Budowlany rh zarządza s.ię o,, następuje;
/Zarządzenie został

ogłoszone w Dzienniku Urzędo

wym Ministerstwa Budowni -twa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych nr 3» poz, ł’A

-

i;

-

§ 1

/Przepis § 1 w oryginale podaje zasady dotyczące

przedsiębiorstw budowlano-montażowych, nie obowią

zujące od 1958 r./.
§ 2

Tabela wprowadzona do stosowania zgodnie z § 1
jest podstawą do określenia wysokości wynagrodzeń

podstawowych wszystkich pracowników umysłowych,
zatrudnionych w przedsiębiorstwie.
W przedsiębiorstwie stosowana może być tylko jedna
tabela.
§ 5

1. 0 wprowadzeniu do stosowariia-hfabeli nr 1 do
określenia wynagrodzeń podstawowych dla pracow

ników zatrudnionych w przedsiębiorstwa ;h prze

mysłowych, transportowych i obrotu towarowego,

w który ?h obowiązuje protokół dodatkowy wymie
niony na wstępie, decyduje centralny zarząd

/zarząd/ nadzorujący przedsiębiorstwo w uzgod
nieniu z Zarządem Okręgowym Związku.

-

13

-

2. Przy podejmowaniu decyzji, o który eh mowa w us'
1, należy kierować się zasadą,, aby tabelę nr 1
stosowano w roku 1957 jedynie w tych przypad

kach., które według dotychczas obowiązujących,
przepisów były zaliczone do I ka + egoj/ii płac.
§ 4

Dyrektorzy przedsiębiorstw ustalą tryb zlecenia
i kontroli pracy w godzinach nadliczbowych, nie
dziele i święta oraz na drugiej i trzeciej zmianie

tak, aby wypłaty dodatkowych kwot na ten cel nie

spowodowały przekroczenia planowanego osobowego
funduszu płac pracowników umysłowych.
Zakazuje się zlecenia pracy w godzinach nadliczbo

wych bez pisemnego polecenia dyrektora przedsię

biorstwa lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 5
Dyrektorzy przedsiębiorstw zobowiązani są do przed'

kładania oddziałom banku finansującego planów fun

duszu płac pracowników umysłowych z wyodrębnieniem
funduszu premioweg »

- 19 -

§ 6

§ 6 w oryginale podaje nieaktualne obecnie ustalę

[

ia dotyczące obowiązku dokonania analizy funduszu
łao w 1957 roku/,

§ 7

1, Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 lipca 1957
z wyjątkiem przepisu § 6, który wchodzi w życie
z dniem 1 czerwca 1957 r»

2. ...

/Ust. 2 w oryginale podaje wykaz przepisów, które
utraciły moc w związku z wejściem w życie niniej

szego protokółu/

- 2j -

Załącznik nr 1

do protokółu, dodatkowego
z dnia 19 czerwca I957 r.
do Układu Zbiorowego Pracy

v/ Budownictwie
Tabele
agrodzeri podstawowych pracowników umysłowych,
zatrudnionych w przedsiębiorstwa di

Stanowisko

Miesięczne wynagrodzenie
. podstawowe w złotych od - d<

tabela nr 1

2

3

tabela nr 2
4

_

I - Zarząd
przeds.ię —
biorstwa
dyrektor

3.000 - 4.500

2.600 - 5.800

nac zelny
inżynier

2.700 - 5.900

2.400 - 5.500

z-ca dyrekto
ra do spraw
ekonomicznych

2.100 - 5.2C0

2.000 - 2.900

21

L,
♦
•

4

5-

2
kierownik działa
pr odakoj i p odaŁa

wowej - główny
inżynier, główny

me -.hanik,’ główny
teohnologs głów

ny energetyk

1.600 “ 3 o 000

1.600 - 2.80C

główny księgowy

1.700 - 2.900

1.600 - 2.70C

- 2.750

1.500 “ 2.600

finansoweg

1.500 “ 2.700

1.500 “ 2.500

8

starszy inżynier

1.500 - 2.530

1.500

“2.250

9

starszy projek
tant

1.400 - 2.500

1.500

“ 2.400

1.000 - 2.500

1.000 - 2.200

szy technik

1.000

1.000 - 1.900

proj ekiant

1.000 “2.500

1.000

- 2.100

“ 1.900

900

“ 1.700

5
6

kierownik działa
te.-.hni -,zneg3, in

1.500

westycyjnego
7

kierownik działa

ekonomi jzneg"?,

.0

starszy ekonomi

sta,

starszy

księgowy,

star

szy radoa prawny
.1

0
■3

inżynier,

star

ekonomista,

ca prawny

- 2.000

rad

900

“ 22

1

14

2

kierownik komór
ki /działu, wy
działu,, samo da,
sekcji/ administra cy jn'e j , kie równik komórki
kadr

3

4

1.350 - 2.000

1,300 - 1.

starszy refe
rent, księgowy,
kasjer

700 - 1,600

700 - 1,

16

technik

900 - 1.600

900 - 1,

17

referent, rach
mistrz, konty
sta

600 - 1,100

600 - 1,-

maszynistka
poza halą ma
szyn

700 -

700 -

15

13

19

maszynistka w
hali maszyn

20

telefonistka

21

pomoc biurowa

950

800
650 550

800

900

650 —
550

9(
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1

2

2----------------

4

III- Jednostki
produk#jt
i be^posredniego wyk onaws twa

1

o

3

kierownik od --in
ka, grupy robót
dużej budowy
bezpośrednio podległej dyrekto
rowi przedsiębi oretwa,kiero- i
wnik dużego wy
działu produko.yjneg w przedsiębiorstwie
przemysłowym lub
transportowym

1,900 - 3.>00

1,900 - 3.100

główny inżynier
- 2 —ca ki er ow nika wymienio
nego pod licz
bą 1

1,800 - 3-300

1.800 - 3,000

kierownik bud. -wy,
kier ownik fbiektu, kierownik wy
działu produkoyjneg w przed
siębiorstwie
przemysłowym lub
transportowym
j 1,700 — 3,200

1,700 ~ 2.7oc

-

1

4

5
6

7

8
9

2

starszy
starszy
starszy
starszy

2

-

3

4

inżynier,
energetyk,
mechanik,
technolog 1.500 - 2.600

starszy majster
montażowy

1.500 - 2.500

1.400 - 2.600

1.400 - 2.500

starszy majster
budowlany, star
szy majster in
nych specjalności,
majster montaż.
1.500 - 2.450

1.500 - 2.200

majster budowlany,
majster innych
specjalności
1.200 - 2.500

1.200 - 2.100

inżynier, star
szy technik

1.500 - 2.100

1.500 - 2.000

900 - 1.600

900 - 1.600

technik
III - Jednostki
pomocnicze

1

24

f,

kierownik oddzia
łu produkcji po
mocniczej
1.900 - 2.800
z,-ca techniczny
kierownika od
działu
1.700 - 2.600
■

1.700 - 2.600

1.600 - 2.400

- 25' -

1.

2

3

4

5

6
7

3
9

0

3

4

kierownik zakła
du , pr odukc-ji po
1. 600 ~ 2.550
mocniczej

1.500 “ 2.350

kierownik bazy
sprzętu, bazy
transportu

1.700 “ 2.550

1,400 - 2 .'350 y

kierownik warsztatu, stacji
ob sługi

1.600 “ 2.300

1.200 - 2.100

starszy majster
montażowy

1.500 - 2.300

1.100 - 2.100

starszy majster,
majster monta
1.400 - 2.200
żowy
1.300 “ 2.100
majster

1.100 - 2.000

1.000 -5-1.900

kierownik maga
zynu głównego,
bazy materiało
wej magazynu

1.500 - 1.900

1.100 - 1.700

starszy magazy
nier

1,150 “ I.55O

1,000 - 1.400

1

magazynier

700 - 1.200

700 - 1.200

2

kierownik hote
lu robotniczego

800 - 1.500

’ 800 - 1.400

1

13

14

15

2

3

4

ki er ownik duż ego
laboratorium

1.500 -2.500 1.000 - 2.

kierownik.lab orąioriaa polowego

1.000 - 2.000 1.000 - i<

laborant

550 - 1.400

550 - !•

1. Wynagrodzenie przysługujące pracownikowi wg
ogólnie obowiązujących przepisów za pracę W
z,

oy, godzinach nadliczbowych, w niedziele i 5

ta, oblicza się od 1/200 częśoi wynagrodzeni
podstawowego za każdą godzinę nadliczbową, 2

datków tych nie wlicza się do podstawy preffli

wania.
2

• 9 »

Uwaga :

Przepisy podane w oryginale w

2 utraciły moc w związku z wej'
w życie Układu Zbiorowego Pra0,

Budownictwie z dnia 15 mar sa

r»; dotyczyły one tylko przed**

hi >rstw budowlanomontażo^c' -’

-2T 3. Umieszczenie w tabeli poszczególnych, stanowisk
nie stanowi o konieczności ich tworzenia w po

szczególnych przedsiębiorstwach; o .stworzeniu
poszczególnych stanowisk decydować powinny wy

łącznie organizacyjno-produkcyjne potrzeby
prze dsiębior stwa.

4. Stanowiska: główny technolog, główny energetyk,
starszy technolog i starszy energetyk przewidziane są w zasadzie tylko dla przedsiębiorstw

przemysłowych.

Uwagi :
1/ W przedsiębiorstwach stolarki budowlanej,
o któryoh mowa w niniejszym opracowaniu,

obowiązują przepisy zarządzenia nr 13 Mini
stra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu

dowlanych z dnia 24 stycznia 1958 r. w spra
wie określenia dla pracowników umysłowych

wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zaj

mowania niektóryoh stanowisk w przedsiębior

stwach - wraz z późniejszymi zmianami /patrz

strona 280 Układu/.

- 28

2/ Dla .stanowisk nią objętych tabelami dyrek

tor przedsiębiorstwa w uzgodnienia z radą
zakładową może ustalić dodatkową tabelę

płac albo konkretne wynagrodzenie uwzględ
niając proporcje płac wynikające z tych

tabel.

3/ W przypadku zastosowania uwagi podanej w pkt
2 należy jednocześnie ustalić wymagania kwa
lifikacyjne dla danego stanowiska na podsta

wie porównania przewidzianego zakresu czyn

ności dla danego stanowiska z zakresem czyn
ności i wymaganiami kwalifikacyjnymi dla naj

bardziej zbliżonego stanowiska w taryfikato
rze stanowiącym załącznik do zarządzenia nr
13 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia

łów Budowlanych z dnia 24 stycznia 1958 r.
/patrz strona 280 Układu/.

4/ Wynagrodzenie dla głównego księgowego przed
siębiorstwa - zgodnie z przepisami protokółu
dodatkowego z dnia 29 stycznia 1960 r. /Dz.

Urz.MB i PMB nr 3» poz. 15/ zmienionego pro
tokółem dodatkowym z dnia 11 października

1960 r. /Lz.Urz. MB i PMB nr 16, poz. 94/

-

29

-

ustala się w granicaoh określonych w tabeli
płao dla Z'*oy dyrektora do spraw ekonomicz
nych.
5/ Pra -• jwników zatrudnionych na stanowiskach

asystentów dyrektora lub kierowników działów /komórek/ do spraw organiza cji praoy i

zarządzania należy wynagradzać zgodnie z
przepisami pisma okólneg

Budownictwa

i

nr 45 Ministerstwa

Przemysłu. Materiałów Budowla

nych z dnia 15 października 1960 r. w sprawie stanowisk asystentów dyrektora oraz ko
mórek organizacyjnych do spraw organizacji

praoy i zarządzania,,

•

6/ Pracownikom umysł,owym, zatrudnionym w pełnym
wymiarze godzin, któryssh zarobek miesięczny

wynosi mniej niż 750 zł’” przysługuje wyrów
nanie zgodnie z przepisami zarządzenia nr 94
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów

Budowlanych z dnia 11 maja 1965 r. w sprawie
podwyżek wynagrodzeń za pracę najniżej zara
biających prac owników /str. 235 Układa./,,
7/

Kadrów prawnych oraz referentów prawny »h na

leży wynagradzać zgodnie z protokółem dodat
kowym z dnia 16 grudnia 1964 r„ do układu

“ 30 ’

dotyczącym zasad wynagradzania radeów pra<
ny ci i referentów prawny ti oraz zarządzeń

nr 241 Ministra Budowzd. ttwa i Przemysłu Ifl

teriałów Budowlanych z dnia 3.6 grudnia X$M

r, w tej sprawie-wyżej wymieniona akty n>J
matywns opublikowane w Dzienniku Urzędów.^

Ministerstwa Budownictwa i PMB nr 19 pozy
8/

Terminy awansowania /przeszeregowania/ prl
cewników umysłowych reguluje wydane w tej

sprawie zarządzenie nr 19 Ministra Budowni

ctwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych
z dnia 25 stycznia 3,966 r, /Dz,TJrz,MB i P1I&

nr 5, poz, 15/.

-n -

Załącznik nr 2

i

do protokółu dodatkoweg..

>
,

z dnia 19 czerwca 1357 r.
do Układu. Zbiorowego Pracy

w Budowni twie

i

RAMOWY

REGULAMIN

PREMIO/ANIA

1

pracowników umysłowych, jatrudniory vth w przedsię
I

biorstwa th
o »o
Zasady premiowania pracowników umysłowych zatrud
niony ih w przedsiębiorstwa ch stolarki budowlanej

określone w oryginale załącznika nr 2 dc protokó
łu dodatkowego z dnia 19 czerwia 1957 r» do Układu
Zbiór>weg

Pracy w Budownictwie nie obowiązują, od

1960 n

W przadsiębiorstwaih stolarki budowlanej pracowni
cy umysłowi premiowani są na podstawie postanowień

prot»kółu dodatkoweg

z dnia 10 ozerwoa I964 r. d

Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia 15

mar ■-» 1958 n /str.

oraz przepisów zarządzenia

nr 114 Ministra Budowni twa i Przemysłu Materiałów
Bud owiany ul z dnia 10 czerwca I964 r, w sprawie
premjowania pra ownik.ów umysłowych w przedsiębioi—
stwa «h przemysłowych /str,

- 5- -

Załącznik nr J

do protokółu dodatkowego
z dnia 19 czerwca 1957 r»

do Układu Zbiorowego PracJ

•

w Budownictwie

INSTRUKCJA
w sprawie przyznawania dodatków za nadzorowanie
pracy na dwie lub trzy zmiany.

Przepisy podane w oryginale w załączniku nr 5 do
protokółu dodatkowego z dnia 19 czerwca 1957 r. do
Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia 7

maja 1949 r. utraciły moc*w związku z wejściem
w życie Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie

z dnia 15 marca 1958 r.;

dotyczyły one tylko przei'

siębiorstw budowlano-montażowyah..

1

- 53 ~

Załącznik nr 4

do protokółu dodatkowego

z dnia 19 czerwca 1957 r»
do Układu Zbiorowego Pracy

w Budownictwie

ZASADY PRZYZNAWANIA DODATKÓW

do wynagrodzeń dla pracowników umysłowych za pracę
w warunkach szkodliwych dla zdrowia

Załącznik nie obowiązuje w związku z postanowie
niami Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie
z dnia 15 marca 1959 r.

Do pracowników umysłowych bezpośredniego nadzoru

technicznego ruchu mogą byó stosowane zasady po
dane

w uwadze 4 /załącznika nr 8 do tego układu/

w częśoi dotyczącej innych zakładów pracy niż bu
dowa /patrz strona 114 układu/.

“ 54 “

PROTOKÓŁ DODATKOWI

z dnia 5 stykania 1961 r„
do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dni*
15 marca 1958 r, dotyczący zasad wynagradzania

cewników przedsiębiorstw w budowie resortu Minii
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bud'

wlanych oraz Zarządy Główne Związków Zawodowych
Pracowników;
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,

Przemysłu Chemicznego, Gospodarki Komunalnej, PX
mysłu Terenowego i Rzemiosła postanawiają, co na

stępuje;

Uwaga;
Protokół uwzględnia zmiany wprowadź one protokół®1

dodatkowym z dnia 21 marca 1961 r, do Układu w
sprawie zmiany ww, protokółu,

Protokół w tym brzmieniu został zawarty także do
inny th układów zbiorowych pracy obowiązujących

*
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-

w resorcie Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate
riałów Budowlanych.
§ 1

1. Pracowników umysłowych, zatrudnionych w przedsię

biorstwach w budowie, należy wynagradzać według
zasad obowiązujących przedsiębiorstwa czynne

tej samej branży, z wyjątkiem zasad określonych
w protokóle dodatkowym z dnia 25 kwietnia I960 r.
do Układów Zbiorowych Pracy, dotyczącym premio

wania pracowników umysłowych w państwowych przed
siębiorstwach przemysłowych objętych planowaniem

centralnym,
2, Przyznanie premii pracownikom, o których mowa
w ust, 1 uzależnia się od:

1/ pracownikom sprawującym bezpośredni nadzór
techniczny nad robotami inwestycyjnymi - od

właściwej jakości nadzorowanych robót oraz
od właściwego spełnienia obowiązków przewi

dzianych obowiązującymi przepisami;

2/ pozostałym pracownikom - od uzyskania dobrych
wyników w przygotowaniu inwestycji

do

~

3u

“

realiza <jl 'oraz w zakresie czym >ś <i decyduj1
oy <h o sprawnym i terminowym przebieg*! reall
za * j i inwe a ty 3 j i,

Dyrektor przedsiębiorstwa w porozumieniu z rad3
zakładową powinien pozbawić premii całkowi-.ie
lub częściowo pracowników, którzy dopuścili do
złej jakości robót prowadzonych przy budowie
obsługiwany-ab obiektów inwestycyjnych albo nie*
właściwie spełnili swoje obowiązki /np<, nieter*

minowe wydawanie decyzji, zgłaszanie do odbi or'i

nieprzygotowany th inwestycji itp,/»
Uwaga:

z dniem 1 lipca 1964 r. przestały

obowiązywać zasady premiowania okre'"

ślone w protokóle dodatkowym z dnia

25 kwietni® I96O r„ do Układu; nowe
zasady premiowania pracowników umy

słowych zatrudniony sh w przedsiębl .:X*
stwaoh przemysłowy.,h, wprowadzone
protokółem dodatkowym z dnia 10 czar*

wca 1964 r, oraz zarządzeniem nr 114

Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlany id z dnia 19 czerw’/

-
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1964 r. /Dz.Urz. MB i PMB nr 9, poz.

25/ nie mają zastosowania do przed

siębiorstw w budowie.
W przedsiębiorstwach w budowie stolarki budowlanej
premiuje się pracowników umysłowych na podstawie

przepisów ust, 2 i 3 § 1 niniejszego protokółu
z tym, że fundusz premiowy pracowników umysłowyoh
wynosić może od 10$ do 20$ płac zasadniczych tych

pracowników,

Wysokość funduszu premiowego dla pracowników umy
słowych przedsiębiorstw w budowie ustala corocznie

dyrektor nadzorującego zjednoczenia,
. .1 •
'
,
Premia indywidualna dla tych pracowników nie może
przekroczyć 30$, a w przypadku pracy w warunkach
szkodliwych i niebgtpiecznych dla zdrowia - 35$
płacy zasadniczej danego pracownika.
§ 2

1. Przy pracy prowadzonej na dwie lub trzy zmiany
pracownikom przedsiębiorstw w budowie wykonują
cym bezpośredni nadzór techniczny nad robotami

inwestycyjnymi przysługuje za czas takiej pracy
dodatek zmianowy.

-
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2. Zasady stosowania dodatków za pracę na dwie

lub trzy zmiany określa załącznik do niniej
szego protokółu,
§ 5

Protokół wchodzi w życie z dniem 1 stycsznia

1961 r.
Uwaga:

W § 3 w oryginale podano ponadto
wykaz nieobowiązującyoh aktów nor
matywnych; nie zostały one podane

niniejszym wydaniu.

-
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Załącznik do protokółu,
dodatkowego z dnia 5 sty
cznia I96I r, do Układów

Zbiorowych Pracy

zasoy

przyznawania dodatków za nadzorowanie pracy na
dwie lub trzy zmiany

1» Dodatek za sprawowanie nadzoru, na dwie lub trzy
zmiany może być przyznawany wyłącznie pracowni

kom nadzoru sprawującym bezpośredni nadzór te
chniczny nad robotami inwestycyjnymi„

2. Dodatki za nadzorowanie pracy na dwie lub trzy

zmiany dla pracowników pełniących funkcje wymię
nione w ust. 1 mogą być stosowane po stwierdze

niu następujących okoliczności:
- wprowadzenie pracy na dwie lub trzy zmiany

nastąpiło nie z winy pracownika nadzoru,
- w okresie miesięcznym sprawowanie nadzoru na

dwóch lub trzech zmianach było

przez.

-
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pracownika nadzoru prowadzone w sumie co nflJ
mniej przez 6 dni<

J, Wysokość dodatku za pracę na dwóch lub trze«b
zmianach wynosi:

- 40$ wynagrodzenia podstawowego za pracę na
dwóch zmianach,

- 60$ wynagrodzenia podstawowego za pracę na
trzech zmianach.

4. Dodatek za pracę na dwie lub trzy zmiany obli*
cza się od 1/25 części miesięcznego wynagrodź

nia podstawowego za każdy dzień sprawowania X1*
dzoru na dwóch lub trzech zmianach łącznie z 1

początkowymi sześcioma dniami, których przept3
cowanie warunkuje prawo do dodatku,

5. Dodatku za pracę na dwie lub trzy zmiany nie
wlicza się do podstawy obliczenia premii,

6. Dodatek za pracę na dwie lub trzy zmiany nie
*
może być stosowany przy sprawowaniu nadzoru
budowie, gdzie nastąpiło przedłużenie czasu
pracy dla części lub całej załogi bez wprowadź
nia dodatkowych zmian.

-
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W przypadkach, gdy obowiązująca przepisy dopu-

szczają dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nie
dziele i święta, pra sownicy nadzoru, wynagradza
ni są według tych przepisów tylko za pra :ę na
pierwszej zmianie $ zaś za prasę w niedziele

i święta na drugiej i trzeciej zmianie pracow

nikom nadzoru przysługuje tylko dodatek za pra
ce na drugiej lub trzeciej zmianie.

Pracownik nadzoru, któremu przyznano dodatek za
pracę na dwóch lub trzech zmiana ch, nie ma ści

śle określonego czasu pracy na dodatkowym zmia
nach, co nie umniejsza jednak jego odpowiedzial

ności za pracę na tych zmianash.
Przy wydawaniu decyzji w sprawie przyznania do
datku należy braó pod uwagę czas przepracowany
przez pra równika nadzoru na dodatkowych zmia

na oh, w szczególności należy przestrzegać zasa
dy, że dodatek przyznaje się wówczas, gdy ana
liza obowiązków nadzoru na danej budowie wska
zuje na koniecznośó dodatkowej pracy przynaj
mniej przez trzy godziny dziennie przy dwóje,
zmianach, względnie przez cztery godziny dodat

kowej pracy przy trzech zmianach..

-
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10, Dodatki za pracę na dwie lut trzy zmiany ®‘
tyć wypłacone wyłącznie na podstawie imiei^

wykazu osót objętych dodatkiem, za twierdzo!1
przez wprowadzenie dodatkowych zmian prze2

rektora przedsiębiorstwa,

11, Wykaz pracowników nadzoru, którzy mają apr*
wać nadzór na dwóch lub trzech zmianaoh ust:
się na podstawie zawiadomienia o wprowadzeń

pracy na dwie lub trzy zmiany, otrzymanego'
przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego,

“
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PROTOKÓŁ DODATKOWY

z dnia 10 czerwca 1964 roku
do Układu Zbiorowego Pracy w Budownictwie z dnia

15 marca 1958 r.
w sprawie zasad premiowania pracowników umysłowych
w przedsiębiorstwach przemysłowych

/Wyciąg/

Uwaga :

Protokół w tym brzmieniu został za

warty do innych układów zbiorowych
pracy obowiązujących w resorcie Mini

stra Budownictwa i Przemysłu Materia
łów Budowlanych.

§ 1

Protokół dodatkowy obowiązuje w przedsiębiorstwach
przemysłowych podległych Ministrowi Budownictwa i

Przemysłu Materiałów Budowlanych i przez niego na
dzorowanych, zwanych dalej przedsiębiorstwami, .

- 44 -

z wyjątkiem przedsiębiorstw w budowie oraz przed

siębiorstw /zakładów, wydziałów/ specjalizujących

się w eksporcie.
§ 2

1. Pracownikom umysłowym przedsiębiorstw objętych
postanowieniami niniejszego protokółu dodatkowe

go, wypłaca się za wykonanie i przekroczenie za
dań wynikających z planu techniczno-ekonomiczne
go oraz innych zadań zgodnie z potrzebami gospo'

darki narodowej - premie z funduszu premiowego.
2. Na premie dla pracowników umysłowych przedsię
biorstw /§ 1/ dyrektor jednostki nadrządnej nad
przedsiębiorstwem ustala corocznie fundusz pre
miowy według zasad określonych przez Ministra

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
5. Warunki i tryb przyznawania premii pracownikom

umysłowym przedsiębiorstw określają szczegółowe

regulaminy premiowania ustalone zgodnie z obo

wiązującymi w tym zakresie przepisami i zatwier'
dzane przez konferencje samorządu robotniczego.
4. Szczegółowe regulaminy premiowania w przedsię

biorstwach, w których organy samorządu

-
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robotniczego nie zostały utworzone, powinny‘być
opracowane w porozumieniu z radą zakładową.

Szczegółowe regulaminy premiowania powinny być
zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepi

sami oraz wytycznymi Ministra Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlanych, ustalonymi

odpowiednio przy współudziale:
- Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowni
ków Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo

wlanych ,
“ Zarządu Głównego Związku Zawodowego Chemików,

- Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowni
ków Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Tereno

wego
i określać w szczególności:

1/ system ustalania - stosownie do potrzeb gos
podarki narodowej i specyfiki branży - zadań
stanowiących podstawę premiowania dla posz
czególnych komórek organizacyjnych przedsię

biorstwa /stanowisk pracy/ oraz warunki i
tryb, zapewniające możliwość wprowadzania

w operatywny sposób zmian do ustalonych zadań

~
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'i./ zasady podziału funduszu premiowego pom:
poszczególne komórki organizacyjne prze<

biorstwa w zależnoś si od wykonania usta.'
nych. zadań,

5/ zasady i tryb podziału premii pomiędzy I
iowników poszczególnej komórki organizafl

przedsiębiorstwa oraz tryb, w jakim pos8
gólni pra-; owmioy mogą byó - mimo wykonafl

zadań przez daną komórkę organizacyjną P*
zbawieni premii indywidualnej w oałości '

w ozęśoi “ za niewykonanie lub niewłaścd1
wykonanie obowiązków służbowych,

4/ zasady kontroli w zakresie wykonania za<^

i obowiązków przez poszczególne komórki c
nizacyjne przedsiębiorstwa i pracowników
gospodarki funduszem premiowym i określ^
premii indywidualnych, zapewniające śoi8^

współdziałanie administracji i organów
rządu robotniczego,

I
5/ zasady podziału kwot z części niewykorzY*
nej funduszu premiowego, która - zgodni®

z obowiązującymi w tym zakresie przepis3^
i).
- po rozliczeniu rocznych wyników dział^
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mogą być przeznaczone w połowie na cele so
cjalne załogi, a w połowie na premie dla
pracowników komórek ruchu przedsiębiorstwa,

jeżeli komórki te wykonały lub przekroczyły
wyznaczone im zadania.

6. Szczegółowe regulaminy premiowania powinny usta
lać - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami - sankcje w postaci wstrzymania lub

zmniejszenia funduszu premiowego lub premii

in

dywidualnych w przypadku przekroczenia funduszu

płao lub limitu godzin nadliczbowych.
w

7. Decyzję c przyznaniu premii dla dyrektora przed
siębiorstwa, jego zastępców i głównego księgowe

go podejmuje dyrektor zjednoczenia.

•

8. Decyzję o przyznaniu premii pracownikom umysło
wym przedsiębiorstwa nie wymienionym w ust. 7

podejmuje dyrektor przedsiębiorstwa na warunkach

i w trybie określonym w obowiązujących w tym za

kresie przepisach, a w szczególności w szczegó
łowym regulaminie premiowania.
§

3

Postanowienia niniejszeg-

protokółu w sprawie pre

miowania pracowników umysłowy-,h stosuje się po raz

-
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pierwszy do obliczania i wypłaty premii tych, pra
cowników za okres III kwartału 1964 r.
§ 4

Protokół wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1964 r.
Uwaga;

W § 4 ust. 2 w oryginale podano wyM
nieobcwiązujących aktów normatywnyci

nie zostały one umieszczone w niniej

szym wydaniu.
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PROTOKÓŁ DODATKOWY
z dnia 25 września 1964 roku.
do układu zbiorowego pracy w budownictwie z dnia
15 marsa 1958 r.

dotyczący zasad wynagradzania robotników zatrudnio

nych w przedsiębiorstwach /zakładach/ stolarki bu
dowlanej

/Wyciąg/
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo

wlanych oraz Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budo

I

wlanych postanawiają, co następuje:
§ 1
1. W przedsiębiorstwach /zakładach/ stolarki budo
wlanej, które dokonają usprawnień w organizacji

x/

Protokół w tym samym brzmieniu został zawarty
także do Układu Zbiorowego Pracy dla Przemysłów
Drzewnych z dnia 17 grudnia 1957 r.

-
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pracy, technice i technologii produkcji oraz

stworzą odpowiednie warunki do stosowania nofl
•
technicznie uzasadnionych wprowadza się w żyozasady określone w niniejszym protokóle dodał'

wym„
2. Integralną część niniejszego protokółu stano^

załączniki:
nr 1 - zasady wynagradzania robotników,
nr 2 - tabela czasowych i akordowych stawek
płac,
nr J - tymczasowy taryfikator kwalifikacyjny»
nr 4 " ramowe zasady premiowania,

nr 5 - wyl<az prao uciążliwych i szkodliwych
zdrowie, oraz dodatków przysługujących *

botnikom zatrudnionym przy tych praca$
§ 2

Wprowadzenie w życie norm technicznie uzasadnień

i zasad wynagradzania, o których mowa w niniejsń
protokóle dodatkowym, dokonuje się w trybie okre'
słonym przez Ministra Budownictwa i Przemysłu M&*'

riałów Budowlanych uzgodnionym z Zarządem Główni

-
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Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i Przenysłu Materiałów Budowlanych.

:
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i
Pozostają w mocy stosowane dotychczas zgodnie z

obowiązującymi przepisami zasady wynagradzania ro

botników nieuregulowane niniejsym protokółem, a
w szczególności zasady wynagradzania:
-kierowców samochodowych i ich pomocników,

- pracowników zatrudnionych przy pilnowaniu,

- nieuzbrojonych strażników,
- członków korpusu technicznego - pożarnictwa za
trudnionych w zakładowych jednostkach ochrony

,

przeciwpożarowej,

J- innych robotników, dla których stosuje się zasa,

dy wynagradzania określone ogólnie obowiązujący

mi przepisami.
§ 4

i
jjl. Protokół dodatkowy wchodzi w życie z dniem 1
października J.964 r.

-
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2. ff stosunku, do robotników objętych zmianą nor

i płac przestają obowiązywać dotychczasowe p
stanowienia wymienionych we wstępie układów
zbiorowych pracy i protokółów dodatkowych do

tych układów w zakresie uregulowanym niniejsi
protokółem dodatkowym, a w szczególności:

- załączniki nr nr 1 - 19 do układu zbiorowej

pracy w budownictwie z dnia 7 maja 1949 r.
z późniejszymi zmianami,

•••

/w oryginale § 4 ust. 2 podaje także przepi8

które nie obowiązują, zawarte w układzie zV
rowym pracy dla przemysłów drzewnych z dnia
17 grudnia 1957 r./.

Uwagi :

1/ W przedsiębiorstwach, w których nie stosuj4
się postanowień protokółu dodatkowego, obo*

zują w stosunku do robotników zasady powoł4'
w § 4 ust. 2

/patrz także zarządzenie nr 181 Ministra
downiotwa i Przemysłu Materiałów Budowlany-^
z dnia 25 września 1964 r„ - str.

- w “
2/ Zasady doty«ząoe wynagradzania oraz czasu
pra -iy pracowników zatrudniony th przy kcnw • jcwaniu określone są w protokóle dodatkowym
z dnia 16 grudnia 1.964. r„ do Układu Zbiaro-

we go Pracy w Budownictwie z dnia lo marcu
2-939 r„ /str. <»,/,
3/ Zasady zaszeregowania objętych protokółem ro~

Lotników zatrudniony -.h w przemyśle stolarki

budowlanej określa "Tymczasowy taryfikator
kwalifikacyjny dla robotników zatrudnionyjh
w zakłada .h st olarki budowlane j nadzór cwany ;h

przez Zjednoczone Zakłady Stolarki Budowla"
nej" stanowiący załącznik nr 3
, t
'

protokółu,
•

4/ Pracowników zatrudniony sh przy pilnowaniu

/dozorców/ należy wynagradzać wg zasad poda

nych w załączniku nr 7 w § 3 ś.o Układu Zbio
rowego Pracy w Budownictwie z dnia 15 mar<a
1938

t°

z uwzględnieniem uwagi 3 4$ tego za-

łącznika /patrz strma 110 Układu/.
5/ W zakresie odzieży roboczej i ochronnej obo
wiązuje w zak&ada& stolarki budowlanej za

rządzenie nr 139 Ministra Budownictwa i Prze-
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mysłu Materiałów Budowlanych z dniej 22 czar”
w ta I96I r, pow .łane w uwadze 2

Układu -

Ftro 3J9,

Na podstawie ww. zarządzenia Dyrekt vr Zjedh''

ozony uh Zakładów Stolarki Budowlanej ustalił
tabelę norm odzieży roboczej i ochronne'

oraz sprzętu ochrony osobistej dla pra -nurni

ków zatrudni my <h w nadzorowanym zakłada -h

stolarki budowlanej zarządzeniem z dnia JO
stycznia "964 3?.
6/ Sprawy ustalania i zmian n >rm pracy i

akordowy m regulują;

“ prot >kół dodatkowy, z dnia 24 kwietnia .196
r. do układu dotyczący zasad ustalania
norm pra-y i oen akordowy si. /stawek jedn

stkowy ił:/ oraz dokonywania w ni.-b zmian
/str„ i 99 układu/,
- Zarządzenie nr 22,3 Ministra Budowni twa

i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia

?4 kwietnia .".96.-2 r. w sprawie zasad i rrgft
.

nizaoji normowania prasy /str, 239 układ;;/
oraz

-
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- zarządzenie nr 181 Ministra Budownictwa

i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
23 września 1964 r, w sprawie norm techni

cznie uzasadniony >h i zasad wynagradzania
robotników zatrudnionych w przedsiębior

stwach /zakładach/ stolarki budowlanej
/str, , .„/,

Zwraca się przy tym uwagę na konieczność
śr-isłeg

przestrzegania powołanych przepisów

w zakresie ustalania cen akordowych. W prak

tyce wciąż jeszcze stwierdza się przypadki

uchybień w tym zakresie, zwłaszcza jeśli
chodzi o sprawy podane w § 5 ust, 1 i 2 w,
pro* )k6
Pracowników fizyczny & kontrli te dini^znej
/brakarzy/ należy wynagradzać i premi >wać zgod

nie z przepisami § J załą sznika nr 1 do okólnlka nr

Ministra Budowni twa i Przemysłu Mate

riałów Budowlanych z dnia 18 września I963 r.
/str,
/

Załą ;znik nr I i
di protokółu
z dnia

3 wrz-*s®

1964 r.

ZASADY WYNAGRADZANIA
ROBOTNIKÓW ZATRUDNIONYCH W ZAKŁADA 13.

STOLARKI

BUDOWLANEJ

Zasady wynagnsizania określ on- w niniejszy1®
niku dotyczą robotników produkcyjnyoh. i ni®?

cyjny sh. z wyjątkiem 1
- kierowców samochodowy <h i i h porno Talków,
- pra owników zatrudniony-h przy pilnowani'-’

~ nieuzbrojony ch, strażników,
- członków korpusu te>hni -zneg, pożarnictwa

dnionyuhw zakładowych jednostkach ochr oh?
oiwpożar owej,

- innych robotników, dla który.<h stosuje eil
wynagradzania /kreślone innymi ogólnie

cymi przepisami.
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§ 1
L. Podstawą zaszeregowania robotników do poszcze

gólnych kategorii płac jest tymczasowy taryfi
kator kwalifikacyjny stanowiący załącznik nr 3
do protokółu dodatkowego.

2. Zaszeregowania robotników dokonuje się zgodnie

z warunkami określonymi we wstępie do tymczaso
wego taryfikatora kwalifikacyjnego, o którym

mowa w ust. 1.
§ 2

1. a/ Odpowiednio do kategorii zaszeregowania prze

widzianych w tymczasowym taryfikatorze kwali
fikacyjnym robotnikom przysługują godzinowe

stawki płac, określone w tabeli stanowiącej

załącznik nr 2 do protokółu dodatkowego.
1)/ Tabela godzinowych stawek płac, o której mo

wa w pkt a/ określaj
- godzinowe stawki płac przy pracy na czas

zwane dalej czasowymi stawkami płac,

-
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“ godzinowe stawki pła? przy pracy na akord
- zwane dalej akordowymi stawkami płac.

2. Czasowe stawki płac stanowią podstawę do obli'

czenia dla robotników zatrudnionych w systemi®
z
czasowym i czasowo-premiowym;
- wynagrodzenia za czas efektywnie przspra co'
wany,

- dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych,
nocnych, w niedziele i święta,
- dodatków dla brygadzistów oraz innych należ'

ności, których wysokość oblicza się na pod'

stawie czasowych stawek płac.

3. Akordowe stawki płac stanowią podstawę do obli'
czenia robotnikom zatrudnionym w systemie ako*
dowym;
- cen akordowych /stawek jednostkowych/,
- dodatków za pracę w godzinach nocnych, nadli;
czbowych, w niedziele i święta

oraz innych, należności określonych w ninie’'
szym załączniku, których wysokość oblicza

na podstawie akordowych stawek płac.
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Za zgodą Dyrektora Zjednoczonych. Zakładów Stolar
ki Budowlanej wysokokwalifikowani rzemieślnicy

zatrudnieni w systemie czasowo-premiowym w narzędziowniach, prototypowniach, przy remontach

maszyn i urządzeń, przy obsłudze złożonych ma
szyn produkcyjnych oraz w kontroli technicznej
mogą hyc wynagradzani według akordowych stawek

płac ustalonych dla robotników akordowych.

Akordowe stawki płac nie mogą być stosowane dla

robotników zaszeregowanych poniżej 5 kategorii.
§ 5

W zależności od rodzaju prac stosuje się nastę
pujące systemy płac:

- akordowy,
- czasowo-premiowy,
- czasowy.

. Dobór odpowiedniego systemu wynagrodzenia robot
ników w zależności od rodzaju robót /prac/ i wa

runków uzasadniającyoh zastosowanie danego syste

mu - dokonuje dyrektor przedsiębiorstwa w porozu

mieniu z radą zakładową zgodnie z obowiązującymi

-Go

to tym zakresie przepisami z tym, że dla robo'

ków zatrudnionych przy pracach usługowych i )
mocniezych można zastosować jedynie system o5

sowy.
3. Ramowe zasady premiowania oraz wysokość fundu
premiowego i pułap indywidualnej premii okreś

załącznik nr 4 <io protokółu dodatkowego.
§ 4

1. Brygadzistom przysługuje dodatek w wysokości c

10 do 20$ stawki płac czasowej osobistego za£:
regowania.

2. Wysokość dodatku dla brygadzisty w granicach

określonych w ust. 1 ustala dyrektor przedsiS*

biorstwa biorąc pod uwagę wielkość brygady orf
zakres odpowiedzialności i stopień trudności

rowania brygadą.

A?

§ 5
1. Robotnikom zatrudnionym co najmniej 4 godziny
dziennie przy pracach /robotach/ uciążliwych
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i szkodliwych dla zdrowia przysługują dodatki

godzinowe w wysokości:
I grupa

-

0,30 zł

II grupa

“

0,50 zł

III grupa

’

0,75 zł

IV grupa

-

1,00 zł

2. Wykaz prao /robót/, które zostały uznane jako
uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia oraz wysokość

dodatków przy poszczególnych pracach określa za

łącznik nr 5 do protokółu dodatkowego,
3. .Rozszerzenia wykazu prao uciążliwych i szkodli
wych dla zdrowia oraz zmian w wysokości dodat

ków -w granicach określonych w ust, 1 - może
dokonać Minister Budownictwa i Przemysłu Mate

riałów Budowlanych w porozumieniu z Zarządem

Głównym Związku Zawodowego Pracowników Budowni
ctwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych na wnio

sek Dyrektora Zjednoczonych Zakładów Stolarki
Budowlanej zaopiniowany przez właściwą wojewódz

ką stację sanitarno-epidemiologiczną.

-
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4. Dodatki za pra tę w warunkach uciążliwy m i
szkodliwych dla zdrowia wypłaca się za godzin/

przepra ;awans przy praca sh wymienionych w wy'
kazie,

o

którym mowa w ust. 2,

5. wypłacanie dodatków za prasę w warunkach uci^

liwy sh i szkodliwych dla zdrowia nie zwalnia
przedsiębiorstwa od obowiązku likwidowania
czyn powodujących warunki pracy uciążliwe i

szkodliwe dla zdrowia,

6, Dodatki za pracę w warunkach uciążliwych i

szkodliwych dla zdrowia nie mogą być wypłacać
w przypadku stwierdzenia przez wojewódzką stfl

eję sanitarno-epidemiologiczną, że warunki
uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia zostały zli
kwidowane bądź ograniczone do dopuszczalny-h

norm. Decyzję w tym zakresie wydaje dyrektor

przedsiębiorstwa w porozumieniu z radą zakłs*
dową.

Załącznik nr 2 do protokółu
dodatkowego z dnia 23,9,64 r.
TABELA CZASOWYCH I AKORDOWYCH STAWEK PŁAC DLA ROBOTNIKÓW PRODUKCYJNYCH
ZATRUDNIONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH /ZAKŁADACH/ STOLARKI BUDOWLANEJ
Ma te
S tawka 7 złoty oh za godzinę:
borit
rzy pracy na czas
rzy pracy na akord
fzasze
4 w rozpiętości
jrsgomaksy
w rozpiętości
widełek
ma Ina ma Ina
widełek
bania nalntaj
L
75$
25$,,
25$
50$
75$

' maksy
malna
8

I

5,85

5,90i

4,00

4,10

4,20

4,30

4,40

o\

II

4,00

4,55

4,70

4,8 5

5.00

?

III

4,20

4,05 .. 4.1.10 AlII. 4,20 -4,40
5,00
4,40 4,60 4,80 5,00

5,25

5,50

5,75

6,00

17

5,00

5,20

7

5,90

71
711

Ir95j 4,00

5,90

6,00

6,30

6,60

6,90

7,20

6,15

5,45 5,70
6,40 6,65

6,90

7,20

7,50

7,85

8,20

8,50

6,90

7,20

7,45 7,70

8,00

8,50

8,90

0,25

9,60

10,00

8,00

8,30

8,60 8,90

9,20

10,00

10,40

10,75

11,10

11,50
----- ------- i

Uwagi: 1. Wysokość godzinowych stawek płac w ramach rozpiętości widełkowej tabeli płac /stawki minimalne, stawki w wysokości 25#,

50#, 75# rozpiętości widełek, stawki maksymalne /ustala dla
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poszczególnych przedsiębiorstw
/zakładów/ Dyrektor Zjednooz

Zakładów Stolarki Budowlanej
w porozumienia z Zarządem Głó<
Związku Zawodowego Pracowni kóW
Budownictwa i Przemysłu llateri’

łów Budowlanych,
2.

Ustalona przez Dyrektora Zjedflozonyoh Zakładów Stolarki Budo1
nej

dla danego przedsiębiorstw

/zakładu/ tabela godzinowych /'
wek płac obowiązuje robotników
wszystkich grsp zaszeregowani^'
5.

Podwyższenie godzinowych staw^

płao w granicach rozpiętości
kowej

tabeli płac /np.zastoso**

tabeli ze

stawkami w wysokości

rozpiętości widełkowej

zamiast tabeli ze

stawkami miu^

nymi/ - może nastąpić
przypadkach,

gdy

tabeli ?

tylko w ł!

przedsiębiorS^

/zakład/ w wyniku realizacji d^
szy $h

usprawnień organizacyjny^

wygospodaruje środki na pokryć

skutków finansowych związanych 1
ich zastosowaniem.

I

-
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Załącznik nr 4

do protokółu dodatkowego
z dnia 25 września 19640?.

RAMOWE ZASADY PREMIOWANIA

ROBOTNIKÓW

zatrudnionych w

zakładach

stolarki

BUDOWLANEJ

§ 1
1. Prawo do premii na podstawie zasad określonych

w niniejszym załączniku posiadają robotnicy za
trudnieni wyłącznie w czasowo-premiowym syste
mie płac przy pracach /robotach/ produkcyjnych,

pomocniczo-produkcyjnych i niektórych pracach
usługowych.

2. Szczegółowy wykaz prac,przy wykonywaniu których
stosuje się czasowo-premiowy system płac - usta

la dyrektor przedsiębiorstwa w porozumieniu z
radą zakładową.
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3. Wypłaty premii dla robotników mogą być dokoft
wane na podstawie szczegółowego regulaminu P1

miowania robotników, szczegółowy regulamin P1

miowania zatwierdza dyrektor przedsiębiorstw
w porozumieniu z radą zakładową; regulamin
nie może zawierać postanowień sprzecznych 2 11
niejszym załącznikiem.

§ 2
1. Wysokość funduszu premiowego dla robotników

trudnionych w czasowo-premiowym systemie p^C
ustala dyrektor przedsiębiorstwa w granicach

do 30$ płac zasadniczych /bez dopłat i doda*
ków/ tych robotników.

2. Dyrektor Zjednoczonych Zakładów Stolarki

wlanej może za zgodą Ministra Budownictwa 1
Przemysłu Materiałów Budowlanych podwyższyć
sokość funduszu premiowego do 35$ płac zasn^1

czy oh robotników zatrudnionych w czasowo -pf6

wym systemie płac.

-
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§ 3
41. Dyrektor przedsiębiorstv/a w porozumieniu z ra-

,1

dą zakładową może wyodrębnić część ustalonego
funduszu premiowego /§ 2/ na premie uznaniowe.

(

2. Fundusz na premie uznaniowe nie może przekro

czyć 20$ kwoty ogólnego funduszu premiowego.
§ 4

1. Wysokość indywidualnej premii dla robotnika nie
może przekroczyć 50$ płacy zasadniczej wynika

jącej z ilości efektywnie przepracowanych go
dzin i godzinowej stawki płac wynikającej z oso
bistego zaszeregowania robotnika.
2. Wysokość premii dla poszczególnych robotników

/grupy robotników/ w ramach ustalonego pułapu

premiowego, o którym mowa w ust. 1, określa
dyrektor przedsiębiorstwa w porozumieniu z ra

dą zakładową, uwzględniając:

~ zakres wymagań produkcyjnych i technologicz
nych /ilościowych, jakościowych itp./ stawia

nych przed daną grupą robotników,
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- stopień utrudnienia pracy wynikający z 1
su teohniozno-technologi-.zneg ,

- osiąganą wydajność pracy i jakość prod'd
oraz

- konieczność zachowaniu prawidłowych pro?
w płacach.

§ 5
1. Premia może mieć formę;
- regulaminową albo dniówki zadaniowej,
- regulaminowo-uznaniową,
- uznaniową.
2. Wyboru odpowiedniej formy premiowania d >kJ>r

dyrektor przedsiębiorstwa w porozumieniu z *
zakładową.

5. Premie regulaminowe stosuje się przy;
a/ praca ih, których wykonanie jest wymiern8'

dotyczy wartości wyrażonej zadaniem, wsi®
nikiem /parametrem/; przy tej formie

wania wysokość premii za dotrzymanie

~pr&$
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/wykonania/ lub aa każiy procent przekrocze
nia /poprawienia/ zadania, wskaźnika /para

metru/ - ustala się z góry w regulaminie
premiowania,
b/. premie regulaminowe stosuje się również w

stosunku do robotników kontroli technicznej

/brakarzy międzyoperaoyjny eh i wyrobów finał'

nych/ za właściwe brakowanie i klasyfikowa
nie - przede wszystkim za brak reklamacji

wewnętrznych lub zewnętrznych w przypadku

zgłoszenia i uznania reklama cji premia dla
odpowiedniej grupy robotników kontroli tech

nicznej powinna ulegać stopniowemu zmniej
szeniu aż do całkowitego jej pozbawiania w

zależności od rozmiarów zgłoszony.ch reklama
cji i poniesionych przez zakład z tego tytu
łu strat,

4. a/ Przy pracach bezpośrednio produkcyjnych /se
ryjnych i powtarzalnych/, dla których nie

można zgodnie z zasadami technicznego normo
wania pracy ustalić w danym okresie czasu

norm technicznie uzasadniony oh lub gdy sto
sowanie systemu akordowego ze względów
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technologicznych, nie jest celowe lub gdy zS
chodzi potrzeba utrzymania

ustabilizowanej

tempa pracy umożliwiającego wykonanie pro

dukcji wysokiej jakości - należy stosować
tzw, "dniówkę zadaniową".

b/ Premię w "dniówce zadaniowej" przyznaje siS

za wykonanie konkretnych zadań ilościowych

w jakości odpowiadającej warunkom technice"

nym i normom jakościowym - określonych na
każdy dzień lub globalnie w planie miesi?30

nym dla danego stanowiska pracy.

Ustalenie zadań globalnych na dany miesią®
powinno mieć zastosowanie wówczas, gdy ni®
zachodzi potrzeba zachowania rytmiki dzień*

nej oraz gdy robotnik wykonuje rodzajowo

różne asortymenty w określonych seriach.
c/ Zadanie dzienne lub miesięczne ustala się

biorąc za podstawę:
- potrzeby wynikające z planu produkcji,

- planowany efektywny czas pracy,
- pracochłonność na jednostkę pracy.

-71 5. Przy wykonaniu lub przekroczeniu zaiań ilościo

wych i nieosiągnięciu jakości produkcji okre
ślonej warunkami technicznymi lub normami ja

kościowymi - premia ulega odpowiedniemu obniże
niu. lub przepadkowi,
6. a/ Premia regulaminowe-uznaniowa składać się

powinna z dwóch części:
- premii regulaminowej, uzależnionej od wy

konania /dotrzymania/ zadań lub wskaźni
ków /parametrów/,

- premii uznaniowej, uzależnionej od prze

kroczenia /poprawienia/ zadań lub wskaźni
ków /parametrów/ lub przyznawanej za pra••ę zasługującą na wyróżnienie,

V Formę premiowania, o której mowa w pkt a/
stosuje się szczególnie przy praoaeh, przy

wykonywaniu których robotnik ma jednocześnie
wpływ na szereg elementów jak na: ilość, ter
minowośó, jakość, oszczędność surowoów i ma
teriałów itp., których, wyliczenie globalne
w procencie jest utrudnione.
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Premia z części uznaniowej nie może być f
znana, jeżeli nie zostały wykonane zadani1
stanowiące podstawę do przyznania pełnej

mii z części regulaminowej. Wysokość preU

uznaniowej powinna być uzależniona od stoi
nia napięcia regulaminowych zadań i wysi^

jaki włożył robotnik w przekroczenie /pop'
wienie/ zadań lub wskaźników /parametrów/
7. Premie o charakterze uznaniowym stosuje się'
robotników, których praca jest trudno wymieć
/np. magazynierów/ lecz wpływa na prawidłowy

tok produkcji.

§ 6
1. Podstawowymi kryteriami warunkującymi przyzb
poszczególnym robotnikom /grupom robotników/

mii w założonej wysokości powinny być - w
ności od charakteru pracy:

- wykonanie zadań w zakresie ilości i jakość
produkcji,

- terminowe wykonanie zadań /zgodnie z h.ar®°1'
gramem/ w określonej jakości,
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-dotrzymanie /-wykonanie/ odpowiednish wskaź
ników łub parametrów,

- brak reklamacji oo do jakoś -i wyrobów lub

półwyrobów /u brakarzy/„
Niezależnie od kryteriów podstawowych premia

w pełnej wysokości /łącznie z premią za ewent,
przekroczenie, poprawienie zadań/ powinna być

uzależniona oóL?

“ d otrzymania i poprawy obowiązujących norm
zużycia surowców i materiałów pomooniozydh,

-właściwej konserwacji maszyn i urządzeń zgod-

nie z obowiązującymi instrukcjami,
“ przestrzegania warunków bhp„

3» Zadania stanowią ce podstawę premiowania powin

ny być podane do wiadomości zainteresowany ih.
robotników /grup robotników/ w terminie poprze
dzającym okres, w którym mają obowiązywać„
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§ 7
1» Przy niewykonaniu zadań wynikających z pode ba3’

w owy eh kryteriów lub jedneg. z kryteriów uzupełniająoych, premia pow inna ule ?, odpowie dnis®5

zmniejszeniu albo przepadkowi,
2, Potrącenie premii z tytułu częściowego niewyk1'

nam a zadań nie powinn

być w zasadzie niższe

niż 5% kwoty należnej premii miesię cznej za w/
konanie zadań.
Zasady potrąseń określa dyrektor przedsiębior"

stwa w porozumieniu z radą zakładową w sz ;zeg^*
łowym regulaminie premiowania,

§’s

|

Wysokość premii indywidualnej zatwierdza dyrekt#
przedsiębiorstwa na podstawie wniosków mistrzów.;
kierowników wydziałów /oddziałów/ produkcyjnych

bądź odpowiedzialny«tóx za dany odcinek pracy kie?’*
ników komórek funk j na lny ih,
§ 9
1» Wypłat premii dla robotników dokonuje «ię za

o kr e sy mie si ęc zne,

-
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W uzasadnionyuh przypadkach dyrektor przedsię
biorstwa w porozumieniu z radą zakładową może

niektórym grupom robotników z premii bieżą -.e,’:

a/ dokonać zmniejszenia - w granica di do 25%
kwo+y premii - z tytułu zaniedbań powstały sh

w okrasa »h poprzednich +j „ z okresu trzech
miesię--y poprzedzających okres wypłaty pre

mii bieżą «ej - np„ brakarz om wyrobów final
nych w przypadku, gdy uznana reklamacja wpły

nęła w okresie trzech miesięcy od chwili za
kwalifikowania. przez ni h wyrobów zbrakowa-

ny h jak

odpowiadającym warunkom teohni .z-

nym i normom jakościowym,
b/ wstrzymać odpowiednią kw tę - w granicail 25%

kw ty premii - i utworzyć z niej premię gwa
rancyjną, którą wypłaca się po przyjętym

kresie gwarancyjnym, trwającym nie dłużej,

.lak do trze <h miesięcy od ohwili wykonania
pracyj wstrzymani.© i utworzenie premii gwaranoyjnsj może mieć miejsce w odniesieniu do

robotników przeprowadzających. naprawy /remonty/
maszyn i urządzeń produkcyjny

uruchomienie

premii gwarancyjnej następować powinno p

PT!Q!

przyjętym -kresie gwarancyjnym i s uw

nią, że praca /npt remont/ została pra^
wo wykonanaj wypłata premii gwarami;••' jP-^'

stępuje w tym przypadku nie zależnie ■! ?

mii przypadają ej za dany okres obra
wy „
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Załącznik nr 5

do protokółu dodatkowego
z dnia 23 września-1964 r.

WYKAZ

prao uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia
dodatków przysługujących robotnikom

oraz

zatrudnionym

przy tych pracach

LP.

Rodzaj pracy

1

2

1

Przeprowadzanie analiz i
prób w laboratoriach przy
użyciu substancji szkodli

wych jak: benzyna ciężka,
benzyna ekstrakcyjna,ace

ton, benzen, ksylen, to
luen, rtęć, alkohol buty
lowy, bezwodnik kwasu

Wysokość do
Grupa datku w zł za
dodat godzinę pracy
ku
w warunkach
uciążliwych i
szkodliwych
dla zdrowia
3

4

~ 7=> -

1

2

3

4

octowego, formalina, amo
niak stężony, kwasy stę

żone /solny, siarkowy/,

ftalan dwu.bu.tyIowy, sty
ren, mocznik techniczny,
sykatywa ołowiowo-manga-

rowa, chlorek amonu itp.
oraz prace doświadczalne
z włókien szklanych, ży
wicami poliestrowymi i
epoksydowymi, farbami he-

moutwardzalnymi

IV

1,00

ii

0*50

2
a/

Rozcieńczanie i przygoto
wywanie farb przy użyciu

rozpuszczalników i kata
lizatorów syntetycznych

h/

Impregnowanie, malowanie

/względnie pokrywanie
przez natryskiwanie

zraz zanurzanie /wyrobów

farbami i innymi środkami.
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1J

2

4

3

, zawierająoymi związki to

ksyczne i szkodliwe dla
zdrowia

0,50

II

| Uwaga:

Przy użyciu farb, emulsji,
rozpuszczalników, katali
zatorów i innych środków

o silnym stężeniu substan
cji szkodliwych — może być
na podstawie oceny woje—
' wódzkiej stacji sanitarno-

epidemiologicznej przyzna
ny dodatek:

3

Odbieranie wyrobów po im
pregnacji i malowaniu
/środkami zawierającymi

związki toksyczne i szko
dliwe dla zdrowia/ łado
wanie i ih na środki

transportowe, przewożę—
nie, pakowanie wzgl,skła-

•
III-IV

0,75-1,00

80

•(

1 j

2

3

dowanie w pomieszczenia ciL
magazynowych lub zamknię-

;
4

tych

II

0,

Obsługiwanie maszyn do
obróbki drewna'/o ile

przy obsłudze maszyn wy
stępuje zapylenie pyłem

drzewnym i pilśniowym o
stopniu przekraczającym

dopuszczalną normę zapy

lenia/

- cięcie i obróbka
wiórkowa
— szlifowanie
5

I-II

0,30x

II

o3

Obsługiwanie suszarni

sztucznej drewna wraz
z zaworem i wywozem
6

Obsługiwanie maszyn i
urządzeń do przygotowa

nia klejów stolarskich

II

pT"

o

s

zawierający & zwią*k&
szkodliwe ćL3.a ztoow..«.a

7

—1

____ i._____

0,50

TT

_____ _

Obsł-agiwaaie pras kle“

j ar akiach.

0^50

|

Obsługiwanie kotłowni

8

/palenie,.czyszczenie
palenisk, wywóz sz .akx

| -

i popiołu/

0,50

9 1 Oczyszczanie kanałów dy“ 1
l mowy łh oraz kotłów prze“

I Etysłowy & z kamienia i

| osadu

0,75

1

ko

1 Oozysz szanis cyklonów z
tr wia i pyłu drzewnego
oraz pakowanie wiórów

r

| Pd cyklonem

|

1 Spawanie gaz >we i elek-

1

tryę/;;^ /łukowe/

o,5O

- bil “

1

-

4

III

0,75

II

On 50

I

Oj 30

II

0,50

III

0,75

- w pomieszczeniami

zamknięty ;ft
- na t.twartej psezestry.«oi

ej

3

2

Kumie metNp.t na g >rą ■
w palniesz mżenia & zamk
niętych.

13
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tym, żs w okresie mieaię^211^ -*3as pracy

ni9 powinien, przekra <zaó liczby godzin jaka wy=
nika z przemnożenia 8 godzin /a w sobotę 6 go
dzin/ przez liczbę dni roboczych przypadają cych

w danym miesiącu,

2» Do miesięcznej noimy czasu pracy ustalonej zgo
dnie z ust.l wlicza się czas usprawiedliwionej
I

nieobecności w takiej liczbie godzin, jaka wy
nika z przemnożenia 8 godzin /a w sob ,tę 6 go
dzin/ przez liczbę dni usprawiedliwianej nie

obecności w pra ęy.
3. Za ozas pracy przy konwojowaniu uważa się ozas,

podczas którego pracownik zatrudniony przy kon
wojowaniu ma przedmiot konwoju w swojej pieczy.

Do ozasu pracy przy konwojowaniu nie wlicza się
czasu pogotowia, w którym pracownik nie ma pie

czy nad przedmiotem konw j u.

4v Do ozasu pogotowia wlicza się czas przejazdu ze

stałeg/> miejsca pracy do miejsca przyjęcia przed
miotu konwoju, ozas oczekiwania na przeję«is
. . , konwoju
. przeam:..
czas powrotu do stałego miejsca
pracy id .chwili przekazania przedmiotu konwoju

“8Ó "

oraz cw konw -Jowania, w którym pracownik ni*
ma pis i.zy nad. przedmiot*m konwoju,

§ 3

1, Normalnym .,zaflem pracy pra • >w?..'.-.ków zatrudnio

nych. doryw-z.* przy k iwo jowaniu jep4

.«za-> pra <7

obowiązujący pra lowauików przy wykonywaniu

lub

normalny <h zalań wynikają■< •»• t.’a z zawarł*j z nimi
um wy o pra *3 ,
2, Czas prasy pracowników zatrudnionych iorywiz

przy konwojowaniu nis może przskra izaó przy ko-twojowaniu 120 godzin miesięcznie łączni® z g "

dżinami nadli izbowymi, a z wyłą-.zsniem cza-n. p
g itowla.

§ 4
3.. Przy konwojowaniu wi«I o asobowm zakłady pra y

obowiązane są ugtaldif w harmonogram tb. cza* pi*
oy poszczególnych pracowników przy konw

ć*

wari*

podczas któreg' mają p;.«# t*ę nad prz stad. ’;ait k>'wiju i jfonoszą za tan prze tml 4 odpowiedzialno^
*A

oraz czas pog t ,wia„ w którym nie ponoszą odp**'dzialnoś-i za przeimio* konwoju,

8;.'

-

W przypadku braku harmonogramu pracy konwojen

tów. o których mowa w ust. 1 uważa się* że konmjen-d odpowiedział ni są za przedmiot konwoju

przez *.aby •■•zas konw-jjuwama,
Przy konw-l-waniu jednoosobowym

-zas pra-y pra-

otraików przy k nawojowaniu li-zy sćę cd -.hwili

objęda przedmiotu konw ju do < zasu ziania g
w

miejs »u przezna :zeni&,
§ 5

Pratmlicn stale zatrudni-onym przy konwojowa

niu przysługuje stawka osobistego zaszeregowania w wysok-,ś*i 4P10
W przypadku v..

za godzinę pra<y.

uzasadni cny-tk sz-.zegójnyml warur.-

kam?, pracy — dyrektor jednostki nadrzędnej, na

*n.i.>Hsk dyrektora jednostki organizacyjnej

ny z radą zakładową może ustalić d.la
stawkę os kistego zaazereg •'•a niż to ustalono w ust,l, nie wyższą jed—

W ruż 4 90 zł ?ia go&sinę pra -.y.

•=•

8d

-

§ 6
Stawką osobistegj zaszeregowania za >zas P

przy konwoj

owaniu

dla pracowników zatrudni

dorywczo przy konwojowaniu ustala się zgo^

postanowieniami § 5„

Jeżeli pracownik dorywczo zatrudniony prtf/
jowaniu zaszeregowany jest do kategorii Xr

wówczas za czas pracy przy kjnwoj iwaniu Pr^'

je mu wynagrodzenie obli'.z one według staw^1
osobistego zaszeregowania^
§ 7

1. Pracownicy zatrudnieni przy konw ,j
mują wynagrodzenie;

1/ za ozas pracy, podczas którego pott^?J

wiedzialnośó za przedmiot konw jus
.
}'
a./ w normalnym czasie pra sy “ według
*, aft
osobistego zaszeregowania z uwzg*-’

niem przepisów § 6,
b/ w.czasie przekraczającym normal#
pra-y “jak za godziny nadli czb->* |
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2/ za czas pogotowia, w którym nie ponoszą od
powie działa.oś <i za przedmiot konwoju. - w wy

sokości 1/2 stawki określonej w pkt 1/ lit,

a/,

2. Jeżeli pracownik zatrudniony przy konwojowaniu
wskutek znaoznej liczby godzin pogotowia uzyskał
za przepracowane w danym miesiącu dni łączne wy

nagrodzenie niższe, niż wynikające ze stawki
osobistego zaszeregowania, pomnożonej przez li
czbę godzin normalnego czasu pracy - przysługu
je mu wyrównanie w kwocie stanowią ;ej różnicę

pomiędzy zarobkiem miesięcznym rzeczywiście
osiągniętym a zarobkiem wynikającym ze stawki
osobistego zaszeregowania, pomnożonej przez li
czbę godzin normalnego czasu pracy przypadającą

w dniach przepracowanych w danym miesiącu, Do

łącznego wynagrodzenia uzyskanego przez pracow
nika w danym miesiącu nie wlicza się wynagrodze

nia za pracę w godzina -h nadliczbowych, dodat
ków za pracę nocną oraz premii,
§ 8

Prasownicy otrzymują za o za a pracy przy konwo

jowaniu w godzina<h nadliczbowych wynagrodzenie

" 90 "
obliczone według stawki osobistego zaazerego’

nia wraz z r'C$ dodatkiem za pierwsze 2 godzi*1

nadliczbowe, a z dodatkiem 100$ za pracę nadl
ozbową ponad 2 godziny dziennie oraz za godzi
nadliczbowe przypadające na noc lab w niedzi®
i święta.
2. Pracownicy zatrudnieni stale przy konwojowani1*

otrzymują za czas pracy w godzinach nadliozbc

wyoh przekraczających miesięczną normę czas*
• pracy, ustaloną zgodnie z postanowieniem §

a przepracowanych w granicach 10 godzin na d:
- wynagrodzenie obliczone według stawki osobi®
teg. zaszeregowania z dodatkiem 50$ >
§ 9
Za pracę przy konwojowaniu w godzinach od 22 do

i

• 0

dnia następnego pracownikom przysługuje dodatek

I

pra?ę nocną w wysokości 10$ stawki osobistego

regowania, Dodatsk 10$ przysługuje niezależni*
100$ dodatku w przypadku pracy nadliczbowej wyk’1^
wanej w nocy.

-

51

§ 10

1, Pracownikom zatrudniorym przy konwojowaniu przy-

sługuje premia w wysokości do 20$ wynagrodzenia
zasadniczego obliczonego przez przemnożenie fak
tycznego czasu prany przy konwojowaniu przez

stawkę osobistego zaszeregowania,

2, Podstawą do przyznania i ustalenia wysokości
premii jest dostarczenie do miejsca przeznacze
nia przedmiotu konwoju w całości i w nieuszko
dzonym stanie,

W przypadku, gdy jest to

możliwe do określenia,

warunkiem przyznania premii powinno być również

wykonanie zadań w terminie określonym przy po

wierzaniu poszczególnego zadania w zakresie kon
woju,

3, Premie przyzna je się w okresach miesię sznych,
4, Wys'śó premii dla poszczególnego pracownika
w zależności rodzaju przedmiotu konwoju, warun

ków k -nw

itp

ustala dyrektor przedsiębiorstwa

w p r. )z.i-c;,.-,, z radą zakład.wą.
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§

-

11

1. Pracownik zatrudniony stale przy konwojowani'
może być w przypadkach czasowej niemożności 5

trudnienia go w charakterze konwojenta skier5
wany do pracy zastępczej. Za czas wykonywani4

pracy zastępczej pracownik otrzymuje wynagr^

nie według zasad przewidzianych dla wyk-inyw®31’

pracy zastępczej z tym, że zarobek godzinowy
nie może być niższy od stawki osobistego za3**
regowania konwojenta,
2. w zakładach pracy, w którysh obowiązujące

dy zbiorowe pracy lub przepisy szczególne

nakładają na pracownika obowiązku podjęcia
cy zastępczej, obowiązek tak jak również za£i9<
wynagradzania ustala się w zawartej z prao°*^

kiem umowę o pracę w oparciu o przepis ust.
§ 12
Pracownikom zatrudnionym przy konwojowaniu prZJ

$

guje zwrot kosztów przejazdów, noclegów, dojazJ

oraz diety. Należności te oblicza się według d9 j
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i zasad, obowiązujących przy ustalaniu należności

z tytułu delegacji służbowej pracowników danego
zakładu pracy.
§ 15

Wprowadzenie w życie postanowień protokółu nie mo
że spowodować przekroczenia planowanego na rok

I965 funduszu płac.
§ 14

Protokół dodatkowy wchodzi w życie z dniem 1 sty

cznia 1965 r.
§ 15

1. W stosunku do pracowników stale zatrudnionych
przy konwojowaniu nie mają zastosowania posta

nowienia części ogólnej wymienionych we wstępi
układów zbiorowych pracy dotyczące czasu pracy
zasad wynagradzania za pracę w godzinach nad

liczbowych. za pracę w niedziele i święta.

“
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i. Tra tą me; wszelkie .Lądywii^l:..- de--ę> e wyd®
w zakresie urag^ilowańym postanowieniami prc'5

kółu. dodatkoweg ,
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ZARZĄDZENIE NR 181
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
z dnia 23 września I964 r.

v sprawie norm technicznie uzasadnionych i zasad
wynagradzania robotników zatrudnionych w przedsię

biorstwach /zakładach/ stolarki budowlanej

ZP2-II-ST/64

Na podstawie uchwały nr I37/64 Rady Ministrów z

dnia 14 maja 1964 r. w sprawie wprowadzenia norm

technicznie uzasadnionych i zmiany zasad wynagra
dzania robotników zatrudnionych w przedsiębiorstwach

/zakładach/ stolarki budowlanej oraz w związku z

wejściem w życie protokółu dodatkowego do układów
zbiorowych pracy z dnia 23 września 1964 r., doty

czącego zasad wynagradzania robotników zatrudnio
nych w przedsiębiorstwach /zakładach/ stolarki bu

dowlane : - w porozumieniu z Zarządem Głównym Zwią
zku Zawodowego Pracowników Budownictwa i przemysłu

Materiałów Budowlanych zarządza się, co następu je 1

- 9° ~

§ 1

1. Upoważnia się Dyrektora Zjednoczonych Zakł3'1

Stolarki Budowlanej do wprowadzania w życis

w nadzorowanych przedsiębiorstwach /zakłada’'
stolarki budowlanej norm technicznie uzasa-i5'

nyoh oraz zasad wynagradzania dla robotnik^

określonych w protokóle dodatkowym powołany*
wstępie zarządzenia.

2. Normy technicznie uzasadnione i zasady wyna^
dzania robotników /ust.l/ wprowadza się w ŻJ'

wg przepisów zarządzenia nr 167 Ministra B'^'
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 2 ®
17 lipca I963 r. w sprawie opracowania i wp^

dzenia technicznie uzasadnionych norm pracy
przedsiębiorstwach przemysłu materiałów bud3*'
nych /Dz.U. MB i PMB nr 12, poz, pl/, po sp*3*

niu i pozytywnej ocenie stanu przygotowania/

siębiorstwa /zakładu/ do ich wprowadzenia, &

golnie w zakresie:
- poziomu organizacji pracy, techniki i te--3

logii produkt i,

-91 - prawidłowości opracowanyoh norm technicznie
uzasadnionych, i stopnia ich napięcia,

- poziomu dyscypliny pracy oraz sposobu jej za
bezpieczenia.
§ 2

1. W przypadku kiedy wprowadzenie norm technicznie
uzasadnionych spowodowałoby znaczne obniżenie

poziomu zarobków robotników zatrudnionych przy
danej pracy /operacji/ - nie uzasadnione ich

kwalifikacjami i osiąganą wydajnością pracy -

zezwala się na stosowanie przejściowo współczyn
ników zwiększających ceny akordowe robocizny
/stawki jednostkowe/ dla robót powodujących te
obniżki.

2. Współczynniki zwiększające ceny akordowe /stawki
jednostkowe/, o któryoh mowa w ust.l, mogą byó
stosowane w zasadzie przez okres nie dłuższy
jak 12 m-cy od dnia wprowadzenia w życie norm

technicznie uzasadnionych. Współczynniki zwiękrszające ceny akordowe /stawki jednostkowe/ oraz

ich wysokość zatwierdza - na wniosek Dyrektora

-
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Zjednoczonych Zakładów Stolarki Budowlanej

nister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Bu*

dowianyoh w porozumieniu z Zarządem Główny®
Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa i

Przemysłu Materiałów Budowlanych.

§ 5
Pczostaje w mocy stosowany dotychczas "Katalog
jednolitych norm czasu i stawek jednostkowych dl®
ręcznych robót załadunkowych i wyładunkowych t^

rów masowych" /załącznik do uchwały nr 241 Rady

Ministrów z dnia 9 czerwca I959 r. w sprawie je^'
nolitych norm czasu i stawek jednostkowych dla

botników zatrudnionych przy ręcznych pracach za^

dunkowych i wyładunkowych /Monitor Polski nr 58i
poz. 231/.

§ 4

Wprowadzenie w życie norm technicznie uzasadnić"
nyoh i zasad wynagradzania*, o których mowa w ni"

niejszym zarządzeniu, powinno byó dokonane w ra*

mach planowanego funduszu płac poszczególnyoh
przedsiębior stw.

/
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§ 5

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 paździer

nika I964 r.

2. Traci moc zarządzenie nr 177 Ministra Budowni
ctwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
12 sierpnia I9Ć3 r. w sprawie wprowadzenia norm

technicznie uzasadnionych i zmiany zasad wyna
gradzania robotników w Zakładach Stolarki Budo

wlanej w Wołominie, podległych Ministrowi Budów
nictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
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OKOLNIK Nr 32

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW

BUDOWLANY CE
z dnia 18 września 1963 r.

w sprawie bodźców materialnego zainteresowani®
poprawie jakości produkcji oraz oszczędności
rowców i materiałów

ZP2-1/63
/Okólnik został ogłoszony w Dzienniku UrzędoW/*
Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materoałć*

Budowlanych, nr lp, poz. 70/

W związku z pismem okólnym nr 4 Przewodnicząi3^
Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 lutego I963 r-

w sprawie wynagradzania pracowników kontroli ie'
nicznej oraz innych pracowników zatrudnionych *
przedsiębiorstwach przemysłowych oraz wytyczaj513

Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia
maja 1963 r. w sprawia arpików oddziaływania w®

oszczędzanie
z:

surowców <materiałów

~w poroża®3-!
J
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“

* Zarządem Głównym Związku. Zawodowego Pra^wni ków

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlany oh,
“Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników

Przemysłu Chemicznego,
' Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników
Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego

w Polsoe
Ustala się, oo następuje:

/ W y o i ą g /

1, Wprowadza się do stosowania wytyczne, dotyczą
ce:

1/ wynagradzania pracowników kontroli teahniez
nej oraz pracowników umysłowych zatrudnio
nych w niektórych wyodrębniony-h komórkach
organizacyjny^- przedsiębiorstw, stanowiące

załącznik nr 1 do okólnika,

2/ premiowania pracowników umysłowych dozoru

technicznego* stanowiące załącznik nr 2 do
okólni
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2. Wytyczne określone w załączniku nr 1 dotycz^
1/ pracowników umysłowych kontroli technic®1'

zatrudnionych w przedsiębiorstwach, stos3cych protokół dodatkowy z dnia 25 kwietni*

1960 r. do układów zbiorowych pracy w spi*
premiowania pracowników umysłowych przed3*

biorstw przemysłowych objętych planowani®5

centralnym - z późniejszymi zmianami,
2/. pracowników fizycznych kontroli technic®1*'

pełniących funkcje brakarzy, zatrudniony0*1
w przedsiębiorstwach przemysłowych podlej
i nadzorowanych przez Ministra Budownict*3

i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
5/ praoowników umysłowych zatrudnionych w
dowych biurach konstrukcyjnych, laboratoi*’
badawczych, ośrodkach normowania pracy i

mórkach normalizacyjnych przedsiębiorstw

V
przemysłowych objętych planowaniem oentr^
nym.

3. Wytyczne dotyczące pracowników, o których®0**
w ust. 2 pkt 1 i 3 odnoszą się również odpow*’
nio do przedsiębiorstw przemysłowych nadzór0**
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przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Mate

riałów Budowlanych.
4. Wytyczne określone w załączniku nr 2 do okól

nika dotyczą pracowników dozoru technicznego,
przedsiębiorstw przemysłowych, objętych plano
waniem centralnym.

5. Dyrektorzy zjednoczeń nadzorujących przedsię

biorstwa produkcji pomocniczej budownictwa,

transportowe, obrotu towarowego oraz terenowe

go przemysłu materiałów budowlanych w miarę
potrzeby dostosują odpowiednie postanowienia
określone w załączniku nr 2 do okólnika - do

specyfiki tych przedsiębiorstw.
Uwaga:

W związku ze zmianami wprowadzonymi

zarządzeniem nr 11Ą Ministra Budow
nictwa i Przemysłu Materiałów Budo

wlanych z dnia 10 czerwca 1964 r.
w sprawie premiowania pracowników
umysłowych w przedsiębiorstwach

przemysłowych /str,

.../ postanowię

nia okólnika obowiązują tylko pra-
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cowników fizycznych, okólnik nie 0

zuje pracowników umysłowych; odp0"”
ustalenia w tym zakresie zawarte

wołanym zarządzeniu nr 114.
i'

3ałąozmik nr 1

ćU okólnisa nr 5 z dnia 33 -września 1965
TOY3ZNE

w sprawie wynagradzania pra < cwników kontroli t9ualians ■ oraz pra? cwników umysł cwyoh zatrainionym
w zakłaiowy 1... biura .tn konstrukcyjnych, lab awa
riach badawczym* ośroćLica io. normowania. prawy i k mórka ja normalizacyjny oh przedsiębi irav>w przemy-

słowyji, objętych planowaniem, centralnym,,
§ 1

fientiowanle pra owników umysł owy•sh kontroli te ćł.-

A» Premie prasjwnirów urnysłowyaa kontroli techni

cznej powinny być uzależnione w sposób możliwi
bezpośredni i proporcjonalny od wart iś vi /ileś
;i/ zgłoszony3.0. reklamacji zewnętrznych, mają-

sy«u wpływ na obniżenie wyników skon orni o^ay th.

- 'Oć

przedsiębiorstw oraz od reklama r’i w«wnętrtf~
nyaŁ.
/ {t I
Przy gtoawstiU zasady bezpośredniej zalsż.n 3 '
o której mowa w ust, 7., nalepy uwzględnić. waf1^

ki typowe dla określone#-, rodzą,'u produkcji
oraz stopień wp3ywu uznawany e. reklamacji iii*

tylko na wyniki «konomi ‘ zu© przedsiębiorstw.,

ale także na skutki ogóln gospodar-.z>s,
3* Przy ustalani;, wpływu uznawany!':- reklamacji a®

wyniki ekonom:! *.zn® przedsiębiorstw należy

uwzględnić zarówno różnicę wynikającą z dok"
nar ej przeceny /przewartoś-i wanta/ towarów

z pow du niewłaściwej i e. klasy.fika .ji przez
kontr «lę te3hniw»ąs jak i r - zmż.a.ry kar nałóż5’'
ny£i na przedsiębiorstw- zgodnie z ob owiązuj V*

t!Vtni przepisami d tyczą tymi

gólny »t warunków

dostaw w obr o t'.%• krajowym oraz związany eh.

z

obr i;am z zagrani tą pomiędzy ;e\n-s •;eą®-’ g epi

dftrki uspołecznionej oraz dodatkowe k.-szty np
koszty transp

p owodują <<-. •. uniż<tt

n »ści przedwlęb lor siwa,

rant’W‘

" - » •*

CpXa . Ją cha posz •z#gó-'..-iy *•••'• P

), ...y;,._

‘

«a»

jpotą*^^ premia z

g
t w

•jwaglęór.laniem zasad,
,

~

'

2 _s
M« U..

/5T* •

o który** bo

?

Zasady podane w uh'?, 1-4 o»-uw.•-<%/•*
:ią pracowników fizyczny** ko*trr*i
ta--,hnd <z.ns: /patrz § 5
w stosunku to pracowników umysło

wych. ^owiązuje w tym zakresie W“
raądzeaie nr 114 Ministra Budowni”

iwa i Przemysłu Materiałów Bud.
®-y »Ł /patrz str,

,»<>/«
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§ 2

/Patrz uwaga na wstępie okólsi
§ 3

Wynagradzanie pracowników fizyczny ?h kog$
ni?, zna j /brakarzy/

1. Pracownicy fizyczni kontroli technik
karze/ powinni być wynagradzani w fafi

kowo-premiowe3, zgodnie z kwalifikacji
• *1 i
są wymagane na stanowiskach przez niO*

nyah.
W przypadku, gdy kwalifikacje brakarz?1
dają kwalifikacjom robotników, których

J

kontrolują - a otrzymywane premie nie
brakarzom zarobków, odpowiadającyoh P^

zarobkom tej grupy robotników - mogą

zaszeregowani wyżej o jedną kategoria 0
go zaszeregowania..

I
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2. Wysokość premii brakarzy powinno się ustalać

na okres roczny tak, aby przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto brakarzy kształtowało się
na poziomie tego wynagrodzenia otrzymywanego

przez pracowników o podobnych kwalifikacjach

i zakresie odpowiedzialności.
5. Ustalona w sposób określony w ust. 2 wysokość
premii brakarzy przysługuje za pełne i prawidło

we wykonanie ich zadań. Premia ta ulega stopnio
wemu zmniejszeniu aż do całkowitego jej pozba
wienia w zależności od rozmiarów zgłoszonych re

klamacji, zgodnie z postanowieniami zawartymi
w § 1 ust. 1-4 oraz w zależności od oceny

pracy brakarzy.
§ 4

Premiowanie niektórych pracowników umysłowych za

trudnionych w przedsiębiorstwach przemysłowych

/Patrz uwaga na wstępie okólnika/
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ZARZĄDZENIE Nr 11Ą

MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁ^

BUDOWLANYCH
z dnia 10 czerwca .I9Ć4 r.

w sprawie premiowania pracowników umysłowy ;h

w

przedsiębiorstwa li przemysł ©wyah

ZP-11-/64
/Zarządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ur^
wym Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Mate^

łów Budowlany .& nr 9, poz, 25/

Na podstawie uchwały nr l?0 Rady Ministrów z ™
4 maja I964 r, w sprawie premiowania pracowni^
1
umysłowych w państwowych przedsiębiorstwach Pr
mysłowy<h /Monitor Polski nr J2, poz, I38/ oi^

w
do

związku z wejściem w życie protokółu dodatk3*

układów zbiorowych pracy z dnia 10 czerwca

r. w sprawie premiowania praoowników umysłowy9?
w przedsiębiorstwach przemysłowych “ w poroz'3® i

I

Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pra owników

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,

Zarządem Głównym Związku Zawodowego Chemików,
(Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników

Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego
w Pole - e,

Irządza się, oo następuje:

§ Etrządzenie Obowiązuje w przedsiębiorstwaoh prze-

yąłwy

podległy di Ministrowi Budownictwa i Prze-

ysłu Materiałów Budowlanych i przez niego nadzoro
wany i , zwany h dalej przedsiębiorstwami, z wyjąt
kiem przed-dębu oretw w budowie oraz przedsiębiorstw

'zakładów, wydziałów/, w których stosowane są prze-

, iy zarządzenia nr 67 Ministra Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 26 kwietnia
(.96?

w sprawie planowania produk-.ji i środków

s tym zwuązany sh w zakładach. przemysłu szklarskie-

r

=pe i ja..iz ;:.;ąoy »n »ię w eksporcie..

- 112 -

§ 2
1. Wysokość funduszu premiowego, o którym mo1^
w § 2 ust,2 protokółu dodatkowego do ukłai*

zbiorowych pracy z dnia 10 czerwca 1964 r'
ustala dyrektor zjednoczenia /jednostki

L
rzędnej/ - z uwzględnieniem postanowień ns1"
i
- w rocznym planie funduszu płac, w grani58'

kwot funduszu premiowego, określonych prz02'
•
“ Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia*
Budowlanych

- dla przedsiębiorstw nadzorowanyoh prz02

-rf.'
zjednoczenia przemysłowe planu central118'

j
~ przewodniczących prezydiów wojewódzkich
narodowych - rad narodowych miast wyłąflZ0^
z województw

- dla przedsiębiorstw /zakładów/ terenów0^'
przemysłu materiałów budowlanych nadzo*5*’
nyoh przez Ministra Budownictwa i Prze»/*

Materiałów Budowlanych,

-
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2. W granicach funduszu premiowego /ust. 1/ two

rzy się w zjednoczeniach rezerwę w wysokości
2 - 4% tego funduszu z przeznaczeniem na zwię-

kszenie funduszu premiowego za realizację niektóryoh ważnych i wyjątkowo trudnych zadań,

zwłaszcza zleconych przedsiębiorstwom do wyko

nania dodatkowo w ciągu roku, ze szczególnym

uwzględnieniem zadań z dziedziny postępu tech
nicznego oraz produkcji eksportowej.
Dyrektor zjednoczenia nadzorującego przedsię

biorstwa przemysłowe planu centralnego dyspo
nuje ww. rezerwą w granicach do 1,5% funduszu

premiowego /ust. 1/ we własnym zakresie, a po
wyżej tej granicy w uzgodnieniu z Dyrektorem
Departamentu Planowania i Produkcji Przemysłu
Materiałów Budowlanych.
3. Fundusz premiowy dla każdego z nadzorowanych

przedsiębiorstw ustala dyrektor zjednoczenia
w zależności od charakteru, rodzaju, złożoności,

wzrostu oraz stopnia napięcia zadań poszczegól
nego przedsiębiorstwa z tym, że wysokość fundu

szu premiowego nie może być niższa niż 10% płac

zasadniczych pracowników umysłowych

danego
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przedsiębiorstwa. Wysokość funduszu premiowe#0
dla poszczególnych przedsiębiorstw powinna W

że zależeć od zakresu zadań związanych z pov/ie
rżeniem danemu przedsiębiorstwu funkcji przei'

siębiorstwa prowadzącego.
§ 3

Zwiększenie na dany okres funduszu premiowego o
kwotę przyznaną z rezerwy /§ 2 ust, 2/ dokonuje

się v/ trybie obowiązującym przy zmianie planu fijJ1
duszu płac, najpóźniej do dnia 15 grudnia każde#0

roku.

§ 4

1. Z funduszu premiowego /§ 2/ dyrektor zjednoo^
nia wydziela fundusz premiowy dla pracowników
finansowo-księgowych za sporządzenie w termi"

nie bilansu rocznego; pozostały fundusz premi3'

dzieli w zależności od jego przeznaczenia nai
a/ część I

-

dla praoowników kiarowitLotwaj
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b/ część II

- dla pracowników inżynieryjno-

technicznych., ekonomicznych i administra
cyjnych zarządu przedsiębiorstwa,

°/ część III - dla: pracowników poszczególnych

komórek organizacyjnych ruchu przedsiębior
stwa oraz poszczególnych komórek organiza

cyjnych pomocniczo-produkcyjnych w tym:

służby kontroli technicznej /zakładowych la

boratoriów kontrolnych/, zakładowych biur
konstrukcyjnych /pracowni projektowych/, za

kładowych laboratoriów badawczych, komórek
ruchowyoh w budowie, ośrodków normowania
pracy, komórek normalizacyjnych i innych ko

mórek organizacyjnych o podobnym charakterze

określonych przez Ministra Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych, niezależnie od

przynależności organizacyjnej tych komórek
/służb/ do zarządu, czy ruchu, przedsiębior

stwa.

o

• Na fundusz premiowy za sporządzenie w terminie

bilansu rocznego przeznacza się kwotę nie wyż
szą od 15% miesięcznego funduszu płac zasadni

czych ogółu pracowników finansowo-Księgowych.

—
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3. Dyrektor- przedsiębiorstwa ustala podział:

- ozęśoi II funduszu premiowego na:
A - przeznaczoną na premie dla pracowni^

inżynieryjno-technicznych oraz ekono^
nyoh. zarządu przedsiębiorstwa,
B - przeznaczoną na premie dla pracownik^

a dmini stra cyj ny cih.,

- części III funduszu premiowego na poszczę^

ne komórki organizacyjne ruchu i pomocnic*"
produkcyjne.
4. Podziału funduszu premiowego /ust. 2/ dokoi^

dyrektor przedsiębiorstwa, kierując się zas845‘
aby wysokość poszczególnych części funduszc
miowego była uzależniona od ważności, stop^

złożoności i napięcia zadań przypadających
wykonania określonej grupie pracowników z t?'
że na fundusz premiowy, dla pracowników aimi^
stracyjnych /Ozęśó II"®/ nie może być przez^

czona kwota wyższa niż 10$ płac zasadniczy^
tych pracowników,

5. Poszczególne częśoi funduszu-premt-twag- /e/4
I, IIII-B," HI oraz funduaz

premiowy

-
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sporządzenia w terminie bilansu rocznego /okre

śla się w planie rocznym w kwotach bezwzględ
nych; poszczególne części tego funduszu mogą
być zmienione w ciągu roku w przypadkach, o

których mowa w § J zarządzenia w przypadkach
wprowadzenia zmian w planie funduszu płac pra
cowników umysłowych.

Przerzuty pomiędzy poszczególnymi częściami

funduszu premiowego nie mogą byó dokonywane.

6. Udział poszczególnych stanowisk pracy w fundu
szu premiowym określa się w szczegółowych regu
laminach premiowania w przedsiębiorstwach.

7. Łączna kwota przyznanych premii dla poszczegól

nego- pracownika nie może przekroczyć /z wyjąt

kiem, o którym mowa w ust. 8/ w stosunku rocz
nym:

- dla pracowników kierownictwa - 80%,
- dla pracowników inżynieryjno-technicznych,
ekonomicznych zarządu, ruchu i komórek pomoc

ni ozo-produkcyjnych przedsiębiorstwa - 50%,

-dla pracowników administracyjnych -25%,

**

3 **

płąoy zasadniczej wynikającej z osobistego za'
szeregowania.
8. Limity premii indywiduainyon /ust, 7/ mogą bj^

przekroczone c wypłaty premii za wykonanie wy'

branych zadań z dziedziny postępu techniczne#01
o którym mowa w § 5 ust. 8,

9. Wypłaty premii nie mogą przekroczyć funduszu
premiowego ustalonego na dany rok dla poszczę,

gólnyoh grup pracowników przedsiębiorstwa,
§ 5
1, Zadania i warunki określone w załączniku nr 1

do zarządzenia stanowią powszechnie obowiązuj4
cą podstawę premiowania pracowników kierowni'

o twa w przedsiębiorstwach, przemysłowych zgrup*

wary oh w danym zjednoczeniu.
2. Niezależnie od zadań i warunków, o których m0'*
wa w ust, ls w poszczególny»h grupach przędą^

biorstwa w układzie branżowym będą obawiązyW»°
zadania branżowe, s sanowiące podstawę premio’^

nia pracowników kierownictwa ~ ustalone na p4’0,
stawie załąoznika nr i do zarządzenia.
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Zadania branżowe dla poszczególnych, zjednoczeń
grupujących, przedsiębiorstwa przemysłowe planu

centralnego ustala na dany rok Dyrektor Depar
tamentu Planowania i Produkcji Przemysłu Mate

riałów Budowlanych określając, które z nich są
rozliczane kwartalnie, a które narastająco od
początku roku; zadania branżowe w tym zakresie
dla poszczególnych zjednoczeń planu terenowego
ustalają przewodniczący prezydiów wojewódzkich

rad narodowych oraz rad narodowych miast wyłą

czonych z województw.
3. Dyrektorzy przedsiębiorstw w oparciu c zadania,
o których mowa w ust. ust. 1 i 2 wyznaczą posz

czególnym komórkom organizacyjnym ruchu przed

siębiorstwa zadania stanowiące podstawę premio
wania tych komórek.

Dobór zadań

i

związany z tymi zadaniami system

premiowania powinien zabezpieczać rri-e tylko wy

konanie wskaźników dyrektywnych planu technicz

no-ekonomicznego, lecz także uzasadnioną potrze
bami gospodarczymi poprawę działalności przed
siębiorstw,

-
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4. Liczba zadań wyznaczonych dla kierownictw3
., ji
przedsiębiorstwa lab poszczególnej komóri1
fi
nizacyjnej rucha jako podstawa premiowani*
może być w zasadzie większa od 4, a wyjĄ^

5.
5„ Dla każdego zadania /ust, 1 - 4/ ustala

określoną liczbę punktów premiowych oraz 0 .
wiadającą tym punktom kwotę premii, zróżn1'
ną w zależności od?

- tego, jakie zadania wymagają w danym oKI

preferencji,

- rodzaju i stopnia złożoności zadania on3?

trudności jego wykonania,
Liczba punktów premiowych, ustalona za pe*®

- 11

.

konanie jednego zadania nie może być niż9'®3 i
15> a wygo kość premii niższa niż 4% fund®3

płac zasadniczych danej grupy prac owni icó<

/ust. 1-4/.
Liczba wszystkich punktów premiowych dla

9'
Pl

cowników kierownictwa lub poszczególnej k3®

organizacyjnej ruchu wynosi 100; odpowiad®

,

Zr

planowanemu, fundusz :>wi premiowemu dla pra
cowników kierownictwa lub poszczególnej ko

mórki organizacyjnej ruchu.
6. 1/ Liczba punktów przypadających za wykonanie

zadań na poziomie odpowiadającym dyrektyw

nym wskaźnikom planu nie może byó wyższa
niż 65; za zadanie dla pracowników kierow

nictwa wykonania produkcji określonych asor
tymentów łącznie z zadaniem w zakresie pro
dukcji eksportowej wyznaczać należy nie

mniej niż 40 punktów premiowych.
2/ Pozostałą liczbę punktów /35 lńb odpowied
nio więcej/ przeznacza się na zadania ponad
planowe lub inne zadania dodatkowe.

7. Zadania stanowiące podstawę premiowania powin
ny być wyznaczone w formie jednoznacznej i

określone w sposób zapewniający ich wymierzal-

ność oraz kontrolę ilości i jakości wykonania.
Zadania z zakresu postępu technicznego, szcze
gólnie ważne i złożone, powinny być premiowane
z uwzględnieniem zasad i kryteriów stosowanych

przy nagradzania. z i mdiisz", pos r,ępu •• -; ...x.,...i -

ekonomi ?. zneg o,

9i y prKeó.aięiior stwao.i mflrrihj zmoderxdzowany oi-o
zreorganizowany

gdzie istnieją rezerwy w g;>

podar *.a s"xrowoami »raz możliwości wyższego wy”
korzystania zdolności prdsdttkayjnej urządzeń»
należy przyjąć jako podstawę premiowania lab

war inek przyznania premii p zadanie w zakres: te
pozioma kosztów własny-da produkcji3 wyraźoneg-

adziałam tydb. kosztów w wartości pi-odakoji
sprzedanej.

§ t
1. Fundusz premiowy pracowników inżynieryjnego‘-1

ni oz ny ii i ekonomio znydi zarządu przedni ep i or”
gtwa / »zęsó II-A/ składa się z Awóoń części?

•=• ozęś ii9 której wypłata?

uzależnia się od wyaokości premii przyznanej

na dany okres kierownictw przedeięoior^-twftp
“ ozęś ci przyznawanej za wykonanie właanydu

zadań

« " ■ • X -»

^4 łiamowy wykaz zadań? o których. mowa w ust, 1,

zawierają wytyczne stanowią’)® załącznik nr 4
do zarządzenia.
§

7

Fundusz premiowy dla pracowników administraoyjnyoh.
/część II-B/ przyzna,"2 się w wyaokośoi uzależnio
nej oi wysokości premii pracowników inżynieryjno-

tesłwiaaayaŁ i ekonomiaznyoh premiowanyoh z ozęś’-i II-A funduszu. premiowego,

v ramach. tego funduszu pra -.ownioy administracyjni
etrzyiiu^ą premie uznaniowe,

§ 8

Zaaais podziału, funduszu premiowego ustalonego
dla klarowni <twa i poszczególny oh komórek organizałyjnj/łh. oraz zasady wypłaty premii określo
ne są w załącznikach nr nr J-6 do zarządzenia,

2. łskazu.ie się jak: celowe przy określaniu zasad

wypłaty premii dla pra sowników - z wyjątkiem
dotyczącym dyrektora przedeiętoiorstwSj jego

zastępców, głównego księgowego oraz prao^i
administracy jryoh - stosowanie jednego z i

pujących kryteriów rozdziału przezna tzmes
wypłaty funduszu premiowego:

a/ według ustalonych z góry współczynników

/punktów/ premiowych związanyoh z trud#

i rozmiarem zadań f stawianych przed ckr£

nymi pracownikami albo
b/ według ustalonych z góry kwot premii zwA

nych z zadana! mi postawionymi przed po8>
góInymi pra iwnikami,

c/ proporcjonalnie do płac zasadniczych pot*

czególnych pracowników.

§ 9
Wypłat z funduszu premiowego dokonuje się w o&1

sach kwartalnych.

Dyrektor zjednoczenia /jednostki równorzędnej/
w stosunku do pracowników kierownictwa, a dyr

przedsiębiorstwa dla pozostały:! pracowników^
śla, które z zalań obliczane są w sposób nard3
jący ci początku roku

/nie dotyczy

to

zalań?

-
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których ustalone zostały terminy i oh wykonania.

Premie kwartalne za wykonanie poszczególny oh. zadań
obliczone w sposób narastający mają charakter za

liczki na poczet premii za wyniki całoroczne.
Jeżeli wynik roczny nie uzasadnia wypłaty premii -

wypłacone zaliczki podlegają potrąceniu z funduszu

premiowego roku następnego /tj. roku bezpośrednio

następującego po roku, w którym zaliczki te zosta
ły wypłacone/ danej grupy pracowników.

§ 10

1. V/ razie powstania w przedsiębiorstwie przekro

czenia funduszu płac dyrektor zjednoczenia, za
twierdzając premie dla kierownictwa przedsię

biorstwa obowiązany jest - do czasuwygospodaro-

wania przekroczenia - wstrzymać wypłatę premii
dyrektorowi i wszystkim pracownikom odpowie
dzialnym za gospodarkę funduszem płac w kwocie
odpowiadającej temu przekroczeniu, lecz nie

więcej niż 50$> zatwierdzonej*premii.
2. Jeżeli wstrzymane premie /ust.l/ nie pokrywają
kwoty przekroczenia,, dyrektor przedsiębiorstwa

— j.26

zatwierdzają? premie dla pozostały eh pra ? owni

ków umysłowych obowiązany jest - do czasu, wy

gospodarowania przekroczenia - wstrzymać wypła
tę odpowiadają -.ej nie pokrytej części przekroczę'

nia„ jednak nie więcej niż 30% zatwierdzonej
premii.

3. W przypadkach stwierdzenia naruszeń dyscypliny
płac pracownicy naruszający tę dyscyplinę płac

powinni być pozbawieni premii do wysokości 60%
premii przypadającej na podstawie regulaminów

premiowania; w przypadkach, świadomego przekor- -

czenia obowiązującym zasad wynagradzania pra
cownika winnego za przekroczenie należy pozba
wić całkowi--ie premii przypadają?ej na podstawia

r e gula minu pr emi ow ani a,

4. Szczegółowy wykaz pra ‘.owników odpowiedzialnych
za gospodarkę funduszem pła

i pr zestr ze ganię

dyscypliny pła* ustala się w szczegółowym regu

laminie premiowania przedsiębiorstwa na podstaJ

wie wytycznym stanowią ry oh załączniki do za
rządzenia,

•‘•‘-Z

Przetcroozenie limitu dopłat za pra sę w godzi
na’.! nadliczbowy ».a poza ruchem ciągłym uważa

się Jako tworząoe lub żwiększa^ące przekrocze
nie funduszu pła

§ 11
Z niewykorzystanych kwot III części funduszu
premiowego tworzy się w przedsiębiorstwach, po

rozliczeniu roczny «h wyników działalności, fun

dusz przeznaczony w połowie na cele socjalne
załogi, a w połowie na premie dla pracowników
ty-.u. komórek organiza oyjny sh ruchu przedsię

biorstwa, które wykonały lub przekroczyły wy
znaczone im zadania; premie powyższe mogą byó

wypłatone na podstawie decyzji dyrektora przed
siębiorstwa jedynie w przypadku, jeżeli przed

siębiorstwo jako całośó swoje zadania wykonało.
W inny sh przypaifca--h wypłata może nastąpić za
zgodą dyrektora zjednoczenia, za szczególne

osiągnię ■ i.a,
Wysok iść indywidualne j premii z funduszu, o
którym mowa w ust, 1, nie może przekraczać .
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miesięcznej pła ?y zasadni iZ ej premiowanej
cewnika.
§ 12
1. w zakładach, /wytwórniach - wydziałach/ sa3
dzielnie bilansujących lub będących na ogf!

czonym rozrachunku gospodarczym - jeżeli oI

nizacja księgowości pozwala na prawidłowe 9
lenie wyników ekonomicznych tych zakładów1

a/ pracownicy kierownictwa mogą otrzymywać'

mie wg zasad określonych w załączniku &
do zarządzenia,

b/ pracownicy zarządu tych zakładów mogą $

mywać premie wg zasad określ -nych w zał$
niku nr 4 do zarządzenia,

2. Łączna wysokość przyznanej premii nie możef
kroozyó w stosunku rocznym limitów, o któr/

mowa w § 4 ust. 7 i 8.
3. Decyzje o stosowaniu zasad premiowania, o H
rych mowa w ust. 1 “2, podejmuje Minister"
niotwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.

I
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§ 15

W przypadku wprowadzenia w przedsiębiorstwie bez—

wydziałowej struktury organizacyjnej, podział fun
duszu premiowego pomiędzy poszczególne grupy pra
cowników i stanowiska pracy, powinien być dostoso
wany do zmienionego zakresu zadań i odpowiedzial

ności.
i

§ 14

Pracownicy mogą być pozbawieni premii w całości
lub w części na wniosek bezpośredniego zwierzchni
ka, j eżeli nie wykonali swych zadań, również w

przypadku, gdy całej komórce organizacyjnej /gru-

Pie pracowników/ przyznano fundusz premiowy /pre

mie/.
0 przyczyna jh indywidualnego zmniejszenia lub po
zbawienia premii należy powiadomić pracownika.

§ 15

1. Wypłaty premii mogą być dokonywane wyłącznie na

podstawie szczegółowego regulaminu premiowania,

- i3o -

ustalonego na podstawie protokółu dodatkowe#0
do układu zbiorowego pracy z dnia 10 czerwca

1964 r. w sprawie premiowania pracowników UBfl
słowych w przedsiębiorstwach przemysłowych or5'

zasad określonych w zarządzeniu.
2. Szczegółowy regulamin premiowania wymaga:
a/ akceptacji dyrektora zjednoczenia, co do
zgodności z obowiązującymi przepisami,
b/ zatwierdzenia przez konferencję samorządu

robotniczego.

3. W roku I964 dyrektorzy przedsiębiorstw przed'
stawią projekty szczegółowych regulaminów pre'

miowania do akceptacji dyrektorów zjednoczeń
w terminie do dnia 15 czerwca, a następnie P°
zatwierdzeniu ich przez KSR, w terminie do diń3
1 lipca zapoznają pracowników z obowiązujący®

regulaminem,
§ 16

1. Dyrektorzy przedsiębiorstw polecą odpowiedni®

jednostkom organizacyjnym prowadzenie system3*

-
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tycznej kontroli wykonania zadań stanowiących
podstawę premiowania.

Dyrektor przedsiębiorstwa obowiązany jest nie
przyznać premii przynajmniej na najbliższy

okres kwartalny, w którym premia przysługiwa
łaby - pracownikom, którzy przedkładając nie

prawidłowe dane spowodują wydanie decyzji po

ciągającej za sobą wypłaty funduszu premiowego
niezgodnie z zasadami określonymi w niniejszym

załączniku.
Niezależnie od powyższego - o ile przekrocze
nie miało charakter świadomego działania - dy

rektor przedsiębiorstwa obowiązany jest wyciąg

nąć konsekwencje służbowe oraz żądać od osób
odpowiedzialnych za to przekroczenie pokrycia
kwot bezprawnie wypłaconych, a w przypadku od

mowy - skierować sprawę na drogę sądową.

Dyrektorzy zjednoczeń zlecą odpowiednim jednost
kom organizacyjnym prowadzenie kontroli właści

wego stosowania regulaminów premiowania, a

zwłaszcza wyznaczania i wykonania zadań stano
wiących podstawę premiowania w nadzorowanych

przedsiębiorstwach.

-
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Hf przypadku, stwierdzenia wypłat funduszu pre'

nilowego niezgodnych z przepisami, dyrektor zje
dnoczenia obowiązany jest, nie, przyznać premii
przynajmniej za najbliższy okres kwartalny,
w którym premia przysługiwałaby - dyrektorowi
lub jego zastępcy, który wydał decyzję oraz

głównemu księgowemu, jeżeli nie złożył on pi'

semnego zastrzeżenia przeciwko bezprawnej de°J
zji. Niezależnie od powyższego - o ile przek*0

ozenie miało charakter świadomego działania '

dyrektor zjednoczenia zobowiązany jest żądać
od powyższych osób - niezależnie od inryoh k^
sekwencji służbowy ia. - pokrycia kwot bezprawi

wypłaconych, a w przypadku odmowy - skierować
sprawę na drogę sądową.

Powyższe postanowienia nie mają zastosowania
w przypadku gdy bezprawna decyzja została sp°*

wodowana okolicznościami, o których mowa w us^"
1, a dyrektor przedsiębiorstwa wyciągnął już

uprzednio w stosunku do winny ch konsekwencje»
o których mowa w ust. 1.

3. Dyrektor przedsiębiorstwa, a w zakresie deoyzi*

dla niego zastrzeżonych dyrektor zjednoczeni®'

-
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ponosi'odpowiedzialność za zgodność szczegóło

wych regulaminów premiowania i wypłat premii
z ohowiązującymi przepisami. Za wypłaty, doko

nane niezgodnie z przepisami, należy stosować
rygory przede wszystkim w postaci pozbawienia

najbliższej premii pracowników odpowiedzialnych

za nieprawidłową wypłatę,
4. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 20 gru
dnia 1958 r. o samorządzie robotniczym - do

zakresu działania prezydium rady robotniczej
należy kontrola wypłaconych w przedsiębiorstwie
premii.

§ 17

Zobowiązuje się dyrektorów zjednoczeń do zapewnie
nia:
* przeszkolenia w zakresie systemu premiowania

personelu ekonomicznego zatrudnionego w komór
kach pracy i płao zjednoczeń i przedsiębiorstw,

“stałej współpracy zjednoczenia i przedsiębiorstw

z właściwymi oddziałami banków finansującyoh -

“134 “
w zakresie kontroli wykonania zadań, stanowią'
cych podstawę premiowania,

Wykonanie wymieniony ,sh zadań powinno się opierać
na ścisłym współdziałaniu, wszystkich, ogniw aimifstraoji gospodarczej z odpowiednimi instancjami

i organizacjami związków zawodowych., Współdziała
nie to powinno obejmować także rozdział fundus^
premiowych,

§ 19
1, Upoważnia się dyrektorów przedsiębiorstw, w
ry eh naliczony został zgodnie z postanowień
protokółu dodatkowego z dnia 25 kwietnia 19^®

do układów zbiorowych pracy dotyczą ego pre31>
wania pracowników umysłowy ?h w państwowy’^

19*
przedsiębiorstwach przemysłowych objętych ?'

nowaniem centralnym, wraz z późniejszymi
nami fundusz gwar-anoyjny - do wypłacenia z

■ 4^
funduszu do dnia 31 sierpnia 1964. r, ęrs®^*
pracowników umysłowych,, za szczególne osiw

oia w pracy.

™

135

-

2. Wypłaty premii z funduszu gwarancyjnego /ust.

1/ dla dyrektora przedsiębiorstwa, jego zastęp
ców oraz głównego księgowego zatwierdza dy
rektor zj ednoe zenia.
5- Wysokość premii /ust. 1 i 2/ dla poszczególne
go pracownika nie może przekraczać jego miesię

cznej płacy zasadniczej.
§ '19

W roku I964 przy podziale funduszu premiowego na
części oraz przy ustalaniu udziału poszczególnych

stanowisk w tym funduszu należy uwzględnić dotych
czasowe uprawnienia do premii pracowników premio
wanych regulaminowo oraz poziom premii przyznanych

niektórym pracownikom w sposób uznaniowy.

Przy ustalaniu wysokości funduszu premiowego nale
ży honorować skutki finansowe związane z zawartymi
umowami na opracowanie tematów nagradzanych z fun

duszu postępu techniczno-ekonomicznego lub z za
wartymi umowami pomiędzy przedsiębiorstwami prze

mysłowymi, a przedsiębiorstwami handlu zagranicz

nego o dostawy towarów na eksport,

których

“■ 1-yS -

realizacja miała hyó nagrodź >na z funduszu aktyfl^
za oj i eksportu,

§ 20

Premie z zasadniczego funduszu premiowego za I A

kwartał 1964 r„ oraz premie z dodatkowego fundus2'

premiowego za -96? r, wypłaoa się na dotychczas2*
wy oh zasada -.h.
§ 21

1, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipoa
I964 r, z wyjątkiem postanowienia § 15 ust. 5’
które wchodzi w życie z dniem 10 czerw-.a 19^4'

2, Tracą moc wszelkie doty.-h izas.owe postanowie»ift
w zakresie premiowania pracowników umysł wy-JA

przedsiębiorstw przemysłowych, niezgodne z Pstanowieniami niniejszego zarządzenia, a w sz'

gó In oś o i:
- zarządzenie nr 182 Ministra Budowni -.twa i *

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 2
sierpnia 1960 r, w sprawie wysokości kar

-
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obciążających fundusz gwarancyjny /Dz„U. MB
i PUB nr 13, poz. 72/}

' zarządzenie nr 8 Ministra Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 17 stycz

nia I963 r. w sprawie premiowania pracowni
ków umysłowy sh w przedsiębiorstwa sh przemy
słowych objętych planowaniem centralnym po

dległy sh Ministrowi Budownictwa i Przemysłu

Materiałów Budowlanych /Dz. U. MB i PMB nr 2,

poz. 8/;

' zarządzenie nr 197 Ministra Budownictwa i
Przemysłu Materiałów Budowlany sh z dnia 25

września 1963 r. w sprawie uruchamiania fundu
szu premiowego dla pracowników umysłowych za
trudnionych

w przedsiębiorstwa -,h przemysło

wych w zależności od wykonania "planu asorty

mentowego produkcji;

- pismo okólne nr 33 Ministerstwa Budownictwa
i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Departa
ment Zatrudnienia i Płac z dnia 17 paździer 
nika 1963

w sprawie wypłat funduszu premio

wego pracowników umysł owy sh przedsiębiorstw

przemysłowych objęty sh planowaniem centralnym.

'>3 -

pra own. .ków umysłowy di >b jo ^yJ"

3„ 17 stosunku d

postano.yięniam: niniejszego zarządzenia

ni®

obcw Lą 'n hv,

- zarządzenie nr 223 Ministra Badowi-J-wa i
Przemysłu Materiałów Baduwlanyia z d^ia 5

sierpnia 1939 r, w sprawie premiowania p?'*'
oowników umysłowy!..;

pism; okólne nr pC

Buiu.n-1

+ s ?-'•

i Przemysłu Mitsriałó’.'. Bad wl-uy 1 ? d-m.A ?

ozerwoa ..9&0 r» yr sprawuj premiowani- pra
ników umysł "wy u /?:'• i i. ... MB - PMB . -

ó •’

64/;
okólnik nr 3

;

Ba’ a •'

słał.;

19^3

M

„ j. P

,

z 'ni-

.•,
*•'.? w**3''

w w-io? b dź -ów m. '.e ialn-g. za1-'

ter * owejaia w poprarzie jak >ś

ir:>w ów i materiałów /DzJUr?,,|

->z zędnoś ■ i
MB i PMB n.

produk ji 9

1~

p >z

70/

I

-
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Załącznik nr 1 do zarządze

nia nr 114 Ministra Budow
nictwa i Przenysłu Materia
łów Budowlany ;h z dnia IG
zerwoa 19^4 r.

Zadania i wam ki powszechnie obowiązują -e

przy premiowaniu pro owrików kierownictwa
prz ed s ię b i ar s tw p r z omya ł owy. łh

W zakresie zadań produkcyjny .-h ustala się dla
Wszystkich przedsiębiorstw przemysłowych resor

tu, - jako powszechne.

obowiązującą podstawę pre

miowania kierownictwa przedsiębiorstwa -.wyko
nanie produk ji określonych asortymentów.

Jak

warunek wypłaty premii za wykonanie wszy

stkich zadań stanowią

y

-.h powszechnie obowiązu

jącą podstawę premiowania dla kierownictwa pr2ed -

siębiors "wa ustala się na rok 1964 w zakresie
wyniku ekonomi zneg :

- l40 ~

1/ wykonania zadań w zakresie rent, ownoś ,i na
poziomie wynikającym z dyrektywnych wskaź
ników planu ~ jako obowiązujący we wszyst

kich przedsiębiorstwach przemysłu:
- betonów
• stolarki budowlanej
- izolacji budowlanej
2 wyjątkiem przypadków, o których mowa w §

5 usto 9 zarządzenia;

wykonanie zadań w zakresie udziału kosz^

własnych w wartości produk ji sprzedanej
wynikającego z dyrektywny :h wskaźników p^8
nu - jako obowiązujący we wszyetki h prZe^
siębiorstwa ;h. przemysłu:

- cementowego
- wapiennego i gipsowego

- ceramiki budowlanej
- kamienia budowlanego

, a'
- terenowego przemysłu materiałów budowa
ny <h;

-
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“

h/ wykonanie zadań w zakresie rentowności lał

w zakresie udziału kosztów własnyA. w war

tości produkcji sprzedanej - wg tLeoyaji -dy
rektora zjednoczenia - jako obowiązujący

w poszczególny.sh przedsiębiorstwa sh przemy
słu:
kruszyw i surowców mineralnych

szklarskiego
- ceramicznego
~ remontu maszyn i urządzeń budownictwa
~ okuó i instalacji budowlanyuh.

Jako rentowność przyjmuje się stosunek kwoty

akumula?,ji do kwoty kosztów produkcji sprzedanejs przy czym przez akumulację rozumie się
kwotę zysku bilansowego oraz podatku, obrotoweUpoważnia się Dyrektora Departamentu IFiman—
9 owo-Ekonomicznego do ustalania w uzasadniony si
Przypadkach dla niektórych przedsiębiorstw, aa

Ciosek dyrektora zjednoczenia, że przez ren—
^wność rozumie się stosunek kwoty zysku bilar-

Sowego do kwoty kosztów produkcji sprzedanej.

- .142 -

4, Obowiązują >3 w zakresie wyniku ekonomicznego
warunki wypłaty premii w lata -.h następny oh
ustalane będą odrębnymi decyzjami,

5, Rozliczenie wyniku ekonomicznego następuje

w rachunku'narastającym od początku roku,
6, Rozliczenie wykonania produkcji określonych
asortymentów następuje za okresy kwartalne,

Dyrektor zjednoczenia w porozumieniu z dyrek"
IŁ*’
torem departamentu planowania i produk i ji P1’5',

mysłu materiałów budowlany eh może w uzasadni
ny eh przypadkach ustalić,, że rozliczenia wyk'-

nania produkcji określonych asortymentów nas'^
puje w raihunku narastającym od początku rofc»»
Dyrektor zjednoczenia może uznać niewykonanie

produkcji określony ii asortymentów w pr/zypaik-J

gdy zamawiający wy rofał zamówienia,
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Załącznik nr 2 do zarządze
nia nr 114 Ministra Budowni
etwa i Przemysłu. Materiałów
Budowlanym z dnia 10 czerw

ca 1964 r.

WYKAZ
z a dań branż owy«L

B- i e

Zastoscwanie
w przedsiębiorstwach.

*°®t

^<$..

^Plan» Prz>y - produkujących na eks
* ’^U biegłego, port, zwłaszcza specja
'ą POłladp łanowa, lizujących się w ekspor

karminu d -

.;, e
'4dymieni9
*^<5W/ PJ' ^^ji /wy-

©ie

w przedsiębioretwa »h
bądź wydziałach, w kt<5~

ry ih pian przewiduje
uruchomienie nowej pr -

dukc j i,

zwła # ze za
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Zadanie

Zastos owanie

w odniesieniukdo»Pf
kcji o zasadniczy®'

czeniu dla gospod^
narodowej

'/y konanie i poprawa planu

w branży ceramic®11®’

gatunkowości albo klas
Zwiększenie wykorzysta

we wszystkich

nia zdolności produkcyj

branż ach

nej w porównaniu do zało
żonych w planie /wskaźnik

’S"/
Terminowe oddanie obiek

w przedsiębiorstw*

tów do użytku, przy nie-

rozbudowywanych,

przekroczeniu kosztów

ni z cwany oh

audowy
Przekroczenie produkcji
określonych asortymentów

_______________
we wszystkich br*1'

zwłaszcza:
- szklarskiej

- ceramicznej
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a d a n i e

Obn^ż
,
enie norm zażycia
/^eŚ1°a®«o materiału
;j6(^ei'"i’a^w/ energii na

°stkę określonego
^obu

Zastosowanie
w przedsiębiorstwach, w

których gros nakładów

/kosztów/ stanowi war

tość zużytych surowców,
materiałów, paliw sta

łych, energii - szcze
gólnie w przedsiębior

stwach, w których normy
zużycia są przekraczane

^k

^aostkowy pro-

w zakładach /wydziałach?
o małej liczbie asorty

mentów, w których koszty

produkcji doprowadzone

są do zakładów /wydzia
łów/
"
-_ —
yk°banie n.
. .
>,•
9 okresowo właś- we wszystkich
4 °dcinka planu re- branżach
W ^pobiegawczyoh

H»

•=

14.6

---------------------------------- Zastosowanie

Zadanie
Osiągu

nadań

ę

w

'*

-i8 wy zna ■ >ny tl.

w przedsiębiorstwa 0
dużej masie przew”?’^

zakresie g'»sp -

dartŁt

— transportu kolejow«g •
~ transportu samo .bod •«

wego
"

■

Zmniejszanie dopusz. żal

w branżą et.j

ne: 3.3. >śai braków
t. ■
/p
Błoniu/

“ szklarskie:*,

t

" izolacji,

tłu??, ki

“ cerami czne:',

ł
— cerami ki budowlan®’-’

(

«*«zególnie w przed?11*

biorptwauh. przetrą
aitW
dopuez---«s*un«»
v x-

/

ni ki

otrzymanie lut zmn.i->j“

w branża <1.?

szarada wskaźnika,, zapa

- • cement ow,\

- szklarski*,%

sów

.

!*■

i__________________________

remontu maszyn,
.»z?zególnie < px’,,‘^tA’
y. •; jp
■'.ii W.V'kHz /. 4 '■’ -ą
stauy zapatów
ą\J?|

“
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Zadani e

~

Zast os owanie

Wykonanie zadań przedsię'
■
V. ■
biorstwa prowadzącego lub

w przedsiębiorstwach

zadań w zakresie funkcji

niących funkcje koordy

koordynacji branżowej w

nacyjne

prowadzących lub peł

imienin zjednoczenia
Wykonanie plan.cwanego

we wszystkich

wskaźnika rytmiczności

branżach

produkcji
Wykonanie określonych.

we wszystkich branżach

przedsięwzięć techni©zno -

- dla służb odpowie

organizacyjny -sh

dzialnych za wykonanie
tych zadań

ilość /wart .ść/ reklama

we wszystkich branżach

mi zewnętrznych i wewnę

- dla służby kontreli

trznych.

techni cznej

Itydajn/ść surowca

w przedsiębiorstwach, w

/warb >ść produk: <j.i /

których gros nakładów

wart ,ść surowca

/kosztów/ stanowi war-

t iść zużyty ih surowców
bądź energii

14.8

Zadanie

Zastosowanie

Wydajność energetyczna
• '
<
/wartość produkcji/

ilość /wartość/ zużytej
energii

Wykonanie planowanych zadań

we wszystkich bran"

dotyczących prowadzenia i

żach - w przedsię

wdrażania norm pracy tech

biorstwach objętyoh 1

nicznie uzasadnionych

harmonogramem prac
■■'i- w tym zakresie

Uwaga:

1. Wymienione kryteria stosuje się do kierownic^
przedsiębiorstwa; niektóre z nich mogą mieć <4
powiednie zastosowanie dla poszczególnych koffć'
rek organizacyjnych, produkcyjnych ruchu, po"

mocniezo-produkcyjnych lub służb.
2. Dyrektor zjednoczenia określa zadania branżo*6
stanowiące podstawę premiowania dla kierowni'

etwa przedsiębiorstwa - stosownie do ustaleń

~
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§ 5 ust. 2 zarządzenia - oraz inne zadania w

tym zakresie zgodnie z przepisami zarządzenia.
Dyrektor zjednoczenia określając w. zadania
dla pracowników kierownictwa przedsiębiorstwa
zaleca jednocześnie zadania, które powinny zna

leźć zastosowanie do pracowników komórek orga

nizacyjnych tego przedsiębiorstwa, w celu, za

pewnienia wykonania zadań branżowych.

Załąizni.fc Iir 5 d0 zarząd
nia nr H4 Ministra Bud1*?

ni - twa i Przemysłu Mat®^
łów Budowlanych z dni®

czerwca I964 r.

WYTYCZNE
w sprawie premiowania, pra owników kierowniot*9

przedsiębiorstwa pr z emy s ł

■w g

§ 1
Wytyczne określają zasady premiowania praco*®''

kierownictwa przedsiębiorstwa z części I
-•
premiowego /§ 4<> ust. 1 pkt są/ zarządzenia/ d
pra -owników zatrudniony ■■& na następujący ih s

Wiakach:

a/ dyrektor przedsiębiorstwa,
. r'
b/ na zelny /główny/ inżynier, zastępcy dyf’ < i'1

główny księgowy lub starszy księgowy p®^
obowiązki główneg

k-r.ęgoweg ,

-
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°/ szef produkcji, główni specjaliści - główny me”

chanik, główny energetyk, główny technolog,

główny metalurg i inni główni soeo jaliści a tak.
że pełniący iah obowiązki starszy mechanik,

starszy energetyk, starszy technolog, starszy
metalurg itp.
§ 2

Wysokość planowanego funduszu, premiowego w procen
ta ih dla pracowników kierownictwa przedsiębiorstwa

w stosunku do ich płac zasadniczych określa dyrek

tor zjednoczenia na poziomie oo najmniej o 50$ wyż'
szym od poziomu planowanego funduszu premiowego
pracowników umysłowy ;h całego przedsiębiorstwa w

stosunku do ich pła? zasadniczych.
§ 3

1. Dyrektor zjednoczenia ustala, jako zadania sta
nowią *-e podstawę premiowania:

a/ wykonanie produkaji określonych asortymentów

b/ zadania branżowe /§ 5 ust, 2 zarządzenia/,

- 152 *

c/ inne zadania wynikające z konkretnych po

trzeb gospodarczych,/§ 2 ust. 5 zarządzenia/
określając jednocześnie, które z zadań obli'

czane są w sposób narastający od początku

roku, a które kwartalnie.
2. Przez zadania w zakresie poprawy lub zwiększe
nia zadań określanych wyników należy rozumieć

w zasadzie poprawę lub zwiększenie zadań piano'

wanych.

§ 4
1. Dyrektorzy zjednoczeń ustalą listy asortymen

tów /grup asortymentów/, produkcji, określając
dla każdego z tych asortymentów /grup asorty
mentów/ okres obowiązywania do celów premiowych

otaz tryb wprowadzenia zmian w tych listach z
tym, że ustalenie list asortymentów /grup arty”
kułów/ przeznaczonych na zaopatrzenie ludności

oraz na eksport - następuje w porozumieniu z
kierownikami organizacji handlowych, wyznaczo
nych przez Ministra Handlu Zagranicznego.

•=■
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2. W lista >h asortymentów, o który & mwa w ust„l,
należy uwzględnić w szczególności artykuły

/grupy artykułów/:
1/ objęte NPG

2/ objęte kwartalnymi planami, dostaw towarów

na rynek,
3/ przeznaczone na eksport, objęte zamówienia

mi lub umowami z przedsiębiorstwami handlu
zagrani jznego,
4/ będące przedmiotem umów w óbrooie między
przedsiębiorstwami, uznane za ważne dla

gospodarki narodowej, a które określać bę
dzie dyrektor departamentu planowania i

produkcji przemysłu materiałów budowlany.sh „

§ 5

Za wykonanie zadania ustalonego na poziomie
wynikająoym ze wskaźników dyrektywnych planu

przysługuje premia w pełnej wysokości, o ile

zadanie to zostało wykonane oo najmniej w 10-3%.

2. V/ przypadku

wykonania. zad^:...,.-, /^'"'’

f/zoo^z pr-rn.;. w- ustalony za wykonanie d.ax.e£c
zadania ^..^ga zwAisjHzen.;.'-. • <

>sa k.az \y . $ urnki ą ,y i.

na jamie J

..0^

.3Q% planu wg nas^P**

ją *ej *ał»ek.kU

£
wyfec •
nar..,, a
zada-'
nia

$ p: / zypa da t, ą «$ j
pr«n.’/:
zadane
nadanie

100

psina prania 100

% amxd.s jszani* ?' j
mli przypadaj ą**‘ „
za wykonan... e das^
go zadania

O

99

SC

20

96

ÓC

10

97

40

60

96

20

80

97

premia ?u;',e przyri;.
g -U

100

Dyrektorzy •/. ■ e xa., •• /,eń oraz od.pow:b-t&ni

dyrsi
y
, jł’ ’"
rzy prze nadęl i nr h iw nogą u^sli•’. o., .a powz *■ ' ,
pjf
ny.h przed^ięl.;. xr^ńw lub zadań wróżni tow«d» r ,
•a
tentów© wykonanie zadań9 przy który i. . pr ew
.
*

przysługuje /&$, 97$? .9?%/ - ni-5 niższe

jak 95% oraz zastosować tabelę potrą. sjS wzra

stających. progresywnie w miarę wzrostu stopnia

zadania np,:
3

przy 99% wyk nanla zadania,

-

£ 5% potrą *enia
/75% premii/

60% potrącenia
/4C% premii/

n

98%

”

”

-

n

97%

«

«»

- 100% potrącenia
/premia nie
przysługuje/

3. Zmniejszenie premii za niepełne wykonanie tkreśinnych asortymentów dokonuje Się oddzielnie
i w zasadzie w równym stopniu za każdy asorty

ment, niezależnie od jeg

wartości, przy czym

do uzyskania prawa do premii wymagane jeat wy-

konanie każdego z wyznaczonych asortymentów co
najmniej w 96%,

W i<u obliczenia procentu potrą .enla za każdy
1% niewykonania poszczególneg

asortymentu na

leży przykładowo podzielić 20% /3<ub wyższy pr cent potrą -.enia ustal ny za 1% niewykonania łą

cznego zadania/ prze? liczbę wyzna« zony -ii asor

tymentów,

~
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W przypadku, gdy procent potrą ■-o.ia za.nlewy!^

nanie danego asortymentu zostaje wyrażony w P°
staaij

- liozhy całkowitej z ułamkami, należy stóg-'"

wad dokładność do 2 miejsc dziesiętny u.,

- ułamka, należy stosować dokładność do 3
dziesiętnych..

1 a*
4. Za wykonanie zadania dodatkowego lub ponadp*8
nowego przysługuje premia w wysokości uzależ*

nionej od stopnia wykonania tego zadania w g1
nioacda wyznaczonego za ta zadanie funduszu P*e

miowego /§ 5 ust. 6 pkt 2 zarządzenia/.
•

§ 6

1. Wypłatę premii kierownictwa przedsiębiorstw®

uzależnia się od uzyskania wyniku ekonomi 02^
go /zał. nr 1 ust. 2 do zarządzenia/ - 00

Timi ej na poziomie wynikającym z dyrektywny^

wskaźników planu.

W przypadku nie spełnienia tego warunki /ust„l/

całość premii ulega obniżeniu według następującyoh zasad;

a/ za każde 0,1% pogorszenia wyniku ekonomicz

nego przy przyjęciu rentowności jaka warunku
wypłatv premii * całość premii ulega obniże

niu o 2%; przy wykonaniu rentowności na po
ziomce 95% iib poniżej premia nie przysługu

ją;
za każde 0,1% pogorszenia wyniku akonomioanego przy przyjęć.i wskaźnika udziału kosz
tów własny “.i w wartości produkcji sprzedanej

całość premii ulega obniżeniu .•„• 5%; przy P ' ,
gorszeniu wskaźnika o £% lub więte

premia

nie przysługuje

lektorzy zjednoczeń mogą ustalić dla' posaoze-

Sń*nys.h przedsiębiorstw, w zależności. od st.opai-a napię oua zadań w zakresie wyniku ekonomi .5-

■Oj3go., zróżni ». swane procenty idohyleń od planu,

Pr-3y któryoń premia nie przysługuje, nie niższe

,>i xyże

us ta lony u;.

u-a? odpowie tai.!

?,''?ćż.a;i j )wa;...u taoel-s potrąceń

-
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5, Wynik ekonomiczny podlega kor®kole według zagai

ustalonych dla obliczenia podstawy odpisów na
fundusz zakładowy,
§ 7

Za pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę fan'
duszem płac i przestrzeganie dyscypliny pła- /§

ust, 1 zarządzenia/ uważa aię oprócz dyrektora:

- zastępcę dyrektora, jeżeli podlegają mu komórki

organizacyjne,, zajmujące się zagadnieniem zatrud'

nienia 1 płac oraz komórek! organizacyjne upoważ'
nione do podejmowania decyzji w sprawie gospoda’

rowania czasem pracy i funduszem płac,

- głównego księgowego, jeżeli nie dopełnił swoisb

obowiązków służbowych

z

zakresu dyscypliny pra^Y

i płac,
- szafa produk-ji i głównych specjalistów, jeżeli
podjęli decyzje dotyczące pracochłonności robó*
zlecenia pracy w godzina th nadliczbowych lub i#'
ne decyz je wpływają ie ha przekroczenie fundusz^

płac lub naruszeni© przepisów z zakresu dyeoyp^

ny pła -■,
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Załącznik ar 4

zarzą

dzenia nr 114 Ministra Bu
downictwa i Przemysłu. Ma
teriałów Budowlanych
z dnia 10 czerwca I964 r.

WYTYCZNE
sPrawie premiowania pracowników umysłowych, za”
przedsiębiorstwa przemysłowego

§ 1

ffytyozns określają zasady premiowania pracowników

umysłowyub zarządu przedsiębiorstwa z części II

funduszu premiowego

/§ 4 ust. 3/ zarządzenia/.

§ 2

Odział części II funduszu premiowego,
Część II funduszu premiowego składa się z:

-
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1/ pozysji "A” - przeznaczonej na premiowa®1

pracowników inżynieryjno-technicznych i e

namioznych zarządu przedsiębiorstwa /§ 5
niejszych wytycznych/,
2/ pozysji "B" “ przeznaczonej na premiowa®*1

pracowników administracyjnyah.
2. Na premie dla pracowników administracyjny^

zyoja "B”/ nie może być przeznaczona kwota
sza niż 10% płao zasadniczych, wynikających }
osobistego zaszeregowania tych pracowników

3o Podziała, kwot z pozycji "A" i ”B” na poszo®6
gólne komórki organizacyjne /grapy pracom^

dokonaje dyrektor przedsiębiorstwa,

§ 3
Premiowanie pra yowrJ.ków z pogy >ęĄZ
1„ Z pozycji “A'’ ozęści II funduszu premioweg’

otrzymają premię następujący praoowniayi
- zajmujący stanowiska kierowników działów
sekcji oraz samodzielnych stanowisk pra>7 i
szczebla działa w zarządzie przedsiębiorca

» 161 -

* inżynieryjno-techniszni w rozumieniu podzia

łu statystycznego GTJS,

- ekonomiści zaliczeni w statystyce GUS do pra
cowników administracyjno-biurowych, a zajmują
cy następujące lub równorzędne pod względem
kwalifikacji stanowiska: ekonomista, planista

instruktor, kontroler, rewident,
2° Udział poszczególnych stanowisk prany w fundu
szu premiowym należy określić w szczegółowym

regulaminie premiowania.
§ 4

1. Pracownicy, o których mowa w § 3, otrzymują pre
mię z dwóch części, z których:

a/ część I

“ wynosząca 70% funduszu premiowe
go określonego w pozycji "4H -

uzależniona jest od wysokości
premii kierowniotwa przedsię

biorstwa,
V częśó II -

wynosząca 3C% funduszu premio
wego określonego w pozycji "A” -

- 262 “

uzależniona jest od wykonania

własnych zadań,

2. Pod określeniem

‘'uzależnienie premii od wy®c

kości premii kierownictwa przedsiębiorstwa"
/ust. 1 pkt a/ rozumie się wykorzystanie
szu premiowego pra-.owników zarządu przedsię"
biorstwa w takim stosunku procentowym w jaki®

wykorzystuje się w danym okresie fundusz pr8'

miowy dla klarownietwa,s
5„ Wypłata części wynoszącej 3C% pozycji "A"
1 pkt b/ uzależniona jest od wykonania właafl?^

zadań /warunków/ ustalonych przez dyrektor®

przedsiębiorstwa dla poszczególnych komórek
organizacyjnych /służb/ zarządu przedsiębio®'

stwa, jak na przykład?
a/ dla kierownika działu produkcji i podległ
mu pracowników - wykonanie ilościowych z®^
produkcji, utrzymanie standardów jakości0*
wyoh# wykonanie planu eksportu, wykonani®

w zakresie im wyznaczonym - planu urucho®^ (
nia nowej produkcji, planu postępu te«h»^

nego,

-

I65

'

V dla kierownika działu zatrudnienia i płac

oraz podległych mu pracowników - utrzymanie
lub obniżenie planowanego udziału kosztów
robocizny w ogólnych kosztach wytwarzania,

*/ dla kierownika działu zaopatrzenia i zbytu

oraz podległych mu pracowników:
- w zakresie zaopatrzenia - rytmiczne zaopa

trzenie przedsiębiorstwa w surowce i matę
riały, nieprzekroczenie normatywów surow

ców i materiałów ustalonych na dany okres
-w zakresie zbytu - niedopuszczenie do po

nadnormatywnego wzrostu zapasów wyrobów
gotowych.,
dla pracowników podległy uh głównemu techno

logowi:
- wykonanie planu uruchomienia nowej produk

eji lub planu postępu technicznego w za
kresie im wyznaczonym, utrzymanie obowią
zujących i zatwierdzonych w przepisanym

trybie normatywów zużycia materiałowego,

wykonanie planów jakościowyoh,

- 164 e/ dla pracowników podległych głównemu meoh®^

kowi:
- bezawaryjna praca maszyn, urządzeń lub
techniozna gotowość zgodnie z planem, */

konanie remontów i części zamiennych zg°'

nie z harmonogramem, wykonania planu u®0
chomienia ncwrej produkcji, planu postęp8

techhicznego w zakresie im wyznaozonyflb
f/ dla pracowników podległych głównemu energ®

,1

tykowi:
- bezawaryjna praca urządzeń energetyczny®'1'
wykonanie harmonogramu remontów, utrzy®8'
nie lub zmniejszenie zużycia energii *
sunku do normatywów zużycia lub zużyci®

w okresie ubiegłym, wykonanie planu uruob1

mienia nowej produkcji, planu postępu
nicznego w zakresie im wyznaczonym,
g/ dla kierownika działu planowania i podległ

mu pracowników - sporządzenie podbudowany®^
analizą ekonomiczną planów oraz doprowadź®'

nie planu i zadań premiowanych do komórek
ruchu, sporządzenia analiz i wniosków,

stawień statystycznych,

“ 155
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“

V dla pracowników podległych, głównemu księgo

wemu 3
■* sporządzenie w terminie bilansów i sprawoz
dań finansowych, wykonanie analiz ekonomi
czny oh i opracowanie wniosków, wykonanie

zadań w zakresie kontroli wewnętrznej,

terminowe obliczanie zarobków pracowni

czych,
dla kierownika transportu oraz podległych

mu pra ownikóws
- wykonanie planu przewozów, wykonanie pla
nu gotowości technicznej własnego taboru,
samochodowego w przedsiębiorstwach, które

posiadają plany przewozów własnym trans

portem samochodowym,
- niedopuszczenie do awarii zawinionych przez

służbę transport-ową, wykonanie harmonogra

mu napraw i obsługi własnego taboru samo
chodowego i szynowego - w przedsiębior

stwach, których prace transportowe nie są
ujęte w odrębnym planie,
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- ni© pogorszenie wskaźnika ilości wagono*
godzin przestoju wagonów kolejowych, prJ?’
padających. na Jed«n wagon w obrosłe w ?ł{'
guńku do analogicznego okresu roku ubik
gleg©„
4o Dyrektor przedsiębiorstwa ustala konkretna es3
dania w zależności od specyfiki potrzeb przei3
siębiorstwa,

5 o Zadania stanowiące podstawę premiowania powiat
być podane na piśmie zainteresowanym komórk)®
organizacyjnym /grupom pracowników/ praed oto*’
sem obrachunkowy^ za który wypłaca się premii
15

19 W przypadku wykonania zadania /§ 4 usto 3 i 4/
w stopniu niższym od ustalonego przez dyrekt*
ra przedsiębiorstwa ~ premia ulega proporcji’
nalnemu obniżeniu, Niepełne wykonani® zadania
w stopniu nie dająoym się ściśle wyliczyć po
zbawia premii za to zadani®„
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2, Premię za wy konanie zadań, o których. mowa w §
4 ust. 3 i 4, przyznaje się niezależnie od. pre

mii w części I pozycja "A1' /§ 4 ust. 1 pkt a/.

§ 6

Pr emi owa?, i a pracowników z pozycji 11BM

Z pozycji "B” części II funduszu premiowego

/§ 2 ust, 1 pkt 2/ wypłaca się premie uznanio
we pracownikom administracyjnym,
2. Fundusz z pozycji MB'’ ozęśoi II funduszu pre-

udowego może "być wykorzystany na premie dla
pracowników* o których mowa w ust. 1 pkt 1,
w takim stosunku procentowym w jakim wykorzy

stana jest w danym okresie częśó

”4”

funduszu

premiowego,
§ 7
Pram:ta za sporządzenie w terminie hllanau

rocznego
•>
r
■
*’ Na fundusz premiowy za sporządzenie w terminie
tilannu rocznego przeinacza się kwotę nie
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wyższą od. 15% miesię cznego funduszu płas zas**
niozyuh ogółu pra» wnuków finansów dcsięgowy^’

2V Premia pracowników finans wc^aięgowych za s?0<
rządzenie w terminie 'bilansu rocznego wypłat
się niezalażnie od spełnienia przez poszczę^'
na grupy pracowników przedsiębiorstwa zadań
/warunków/ uprawniających do premii za wykon®'
nie tych zadań0 Wysokość premii indywidualnej
za sporządzenie w terminie bilansu rocznego n>3
może przekraczać 50% miesięcznej płacy zasadni'
ozej danego pracownika,,
5» Fundusz określony w ust„ 1 zmniejsza się o
ną dwudziestą piątą część za każdy dzień opó^*
nienia w terminowym złożeniu prawidłowo sparzt'
dzonego rocznego sprawozdania finansowego /hi"
lan.su/ ,
4e Roczna premia f inansuwa może być przyznana w

granicach, do 50% miesię cznego wyrtagr rdzenia
podstawowego dla poszczególnego pracownika P^
warunkiem, że brał on udział w pracach przy
sporządzaniu rocznego sprawozdania finanse*®#3
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'

/bilansu/ i pracował w zakładzie

oo najmniej

przez trzy miesiące bezpośrednio przed datą
złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Dyrektor zjednoczenia może zezwolić na wypłatę
premii głównemu księgowemu mimo nie przepraco
wania w danym zakładzie

praoy okresu 3 miesię

cy.

5. Wypłata rożnej

do

premii finansowej może być

konana pc zatwierdzeniu rocznego sprawozdania

finansowego.

b.

Zasady wypłacania rocznej premii finansowej
określone w ust.

ust.

1

- 5

stosuje się odpo

wiednio w przypadku likwidacji zakładu praoy za terminowe

złożenie prawidłowo

sporządzonego

sprawozdania likwidacyjnego /bilansu likwida

cyjnego/,
Jeśli

sprawozdanie likwidacyjne

nane w ramach. umowy o dzieło

zostało

doko

- premia nie

przy

sługuje.
Fundusz na premie za sporządzenie sprawozdarda
likwidacyjnego zatwierdza jednostka nadrzędna
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i
w zależności od czasu, jaki upłynął między ostfl

tnim rocznym sprawozdaniem finansowym, a datą

rozpoczęcia likwidacji przedsiębiorstwa.
Jeśli okres ten wynosi do 6 miesięcy - fundusz

premiowy nie powinien przekroczyć 5%, a ponad
6 miesięcy - 10$ jednomiesięcznego wynagrodzę"

nia podstawowego pracowników finansowo~księg°*

wych, zatrudnionych przy likwidacji przedsię"
biorstwa.

§ 8
Pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę funda"

szem płac i przestrzeganie dyscypliny płac
Za pracowników zarządu przedsiębiorstwa odpowiedzi

nych za gospodarkę funduszem płac i przestrzegani®
dyscypliny płac /$ 10 ust. 1 zarządzenia/ uważa
się:

1/ kierownika komórki zatrudnienia i płac lub in"

nej komórki zarządu, do której należą sprawy
trudnienia i płac, jeżeli nie dopełnił swoich

obowiązków służbowych w tym zakresie,

-

lyi

-

2/ innych pracowników premiowanych z części II
funduszu premiowsgo /§ 2 ust. 1/, którzy po
djęli decyzje w zakresie zatrudnienia, w szcze

gólności decyzje dotyczące zaszeregowania, pre
miowania, pracochłonności robót i zlecania pra

cy w godzinach nadliczbowych - wpływające na
przekroczenie funduszu płac.

§ 9
Premiowanie maszynistek

ternie maszynistek zatrudnionych w halach maszyn

Opłacane są zgodnie ż dotychczas obowiązującymi
Przepisami.

I?2

Załą znifc ar 5 ó za***
nia nr 114 Ministra
ni
i Przemysłu **
łów Budowlany & * &&'
•rerwrs, 7.964 r„

WYTYCZNE
U|
w sprawie premiowania pra owników umysł «y>óp
rek organizacyjny ć. ru.<h.u i komórek pomostu/*'
dukoy jnyh przede lęb.i ore twa piz amy-jł »weg

§ 1
1, Z oaęś 4 III funduszu premiowego <•ti'8/mu.i*
mię inżynieryjn —•teohni *zni, ekonomi znl 1
minie trącyjni pra < »wni r? j

1/ poszczególnych. komórek -organiza ryjny^h *
zakładów,, wydziałów., oddziałów produk vr W“
punktów eksploata <yjny-.<h.? baz itp,
.d
2/ poszczególny «h komórek organiza jyjny & P
niezoTprodukoyjay <h. w tyms

x?3 ~
&/ służby kontroli technicznej i zakładowych

laboratoriów kontrolnych,
b/ zakładowych biur konstrukcyjnych /pracow
ni projektowych/,
o/ zakładowych laboratoriów badawczych,

d/ komórek normalizacyjnych,

e/ ośrodków normowania pracy,
f/ komórek ruchowy ech w budowie,
g/ innych komórek organizacyjnych b podobnym

charakterze niezależnie od przynależności

organizacyjnych tych komórek do zarządu,

czy ruchu przedsiębiorstwa.
2. Udział poszczególnych stanowisk pracy w funduZ
*
szu premiowym określa się w regulaminie szcza-

gółowym.
Podział części III funduszu premiowego
§ 2

lektor przedsiębiorstwa ustala planowy podział

ż$8ai ijj funiaszu premiowego na poszczególne k®m

organizacyjne /§ 1/.
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Przy podziale taj częśsi fundi^zu. premiowego 0^’
słije się zaaadę, aby wielk »óó planowaneg funda0*’
premiowego, wyrażona w odsetkach planowanego

szu płac zasadniczy3?x poszczególnych jednostek
ganiza oyjny h /§ 1/ była zróżnicowana zgodni8 2
postanowieniami § 5 ust, 3 zarządzenia.
Premiowanie pracowników umysłowy .ń

komórek organizacyjny h ruchu
§ 3
Dyrektorzy przedsiębiorstw, w oparciu o plan te1
nic zno-ekonomi czny i o zadania ustalone dla kie'

równic twa przedsiębiorstwa wyznaczają poszczeg^

nym komórkom zadania stanowiące podstawę premi0**

nia pracowników tych komórek określając jednoo®9
nie, które z nich są rozliczanie kwartalnie, a

re narastająco od początku roku,
Dobór i wielkość zadań wyznaczonych tym komórk0”1

powinny zapewniać wykonanie zadań wyznaczony^ 01
przedsiębiorstw jako całości.

Do zadań tych należy zaliczyć w szczególności!

jpi

“
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'wykonanie i przekroczenie planu określonych

asortymentów,
'uruchamianie produkcji nowych wyrobów,

' zmniejszenie zużycia surowców, materiałów,
energii,

' zadania eksportowe określone według rodzaju,
wielkości i jakości,

' zadania w zakresie gospodarki materiałowej i pa
liwowo “energetycznej,

/

'szczególne zadania w zakresie wprowadzenia po
stępu technicznego, nowej technologii, nowych,

konstrukcji,

* 2®ni.ejszenie produkcji wybrakowanej, zwiększenie
Produkcji wyrobów I gatunku lub poprawa innych

wskaźników jakości produkcji,
Uniżenie pracochłonności wyrobów,

°Pra rowanie lub wprowadzenie norm technicznie
^a sądni ony --h /norm obsad/,

^iejszenie lioaby reklamąeji.

Zad
'iania ustalone jako podstawa premiowania wymaga''^akceptacji rady robotniczej, a ich wykonanie
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powinno być przedmiotem analizy i kontroli za
strony organów samorządu robotniczego.

§ 4
1. Prawo do premii dla pracowników po szczegół'
komórek przedsiębiorstwa uzależnia się

nie od wykonania zadań wyznaczonych tym
j

kom, t j „ niezależnie od wykonania zadań
.całe przedsiębiorstwo.
2, Za wykonanie zadania ustalonego na poziomie

nikającym ze wskaźników planu techniczno^®

micznego przedsiębiorstwa przysługuje pre®i8
1/ w pełnej wysokości, o ile zadanie to

nane zostało co najmniej w 100$,
2/ w zmniejszonej wysokości w przypadku ni®?
nego wykonania Zadania co najmniej o 2$
każdy 1$ brakujący do 100$ planu według 8

stępującej tabeli:
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*
wyko”
nania
zada*"
nia

100

% przypadającej
premii za dane
zadanie

pełna premia 100

% zmniejszenia premii
przypadającej za,wy
konanie danego zadania

0

99

80

20

98

60

40

97

40

60

96

20

80

95

premia nie przy
sługuje

• 100

W szczegółowych, regulaminach premiowania mogą

być ustalone inne tabele potrąceń przysługują
cej premii za niewykonanie zadań z tym zastrze
żeniem* że tabele te nie mogą określać mniej

szych potrąceń niż stanowi to ww. tabela,
3. Za wykonanie zadania dodatkowego lub ponadpla-’

nowego przysługuje premia w wysokości uzależ
nionej od stopnia wykonania tego zadania w gra-

1?9 -

nioaoh wyznaczonego za to zadanie funduszu pr®
miowego /§ 5 ust. 6 pkt 2. zarządzenia/.
4„ W zakresie obliczania wykonania produkcji ©kr®
słonych asortymentów /zakładu, wydziału itp./

obowiązują zasaiy określane w załączniku nr 5
do zarządzenia.

•

V
§ 5

Premiowanie pracowników umysłowych zatrudniony

w komórkach organizacyjnych pomooniazo-

pr odukoy jnyoh
1. Premie pracowników zatrudnionych w wy działa 41

pomocniczo-produkcyjny oh /np. warsztatach rs*

montowysh, budowlany ch itp./ mogą byó użal aż"
nione odt

a/ wykonania ich własny ch zadań lub
b/ wyników obsługiwanych komórek produkcyjny A

lub od wyników całego przedsiębiorstwa.
2. Stopień wykorzystania funduszu premiowego
pracowników zatrudniany<h w wydziałach po®0?-
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izo-produkcyjnych /ust. 1/ oblicza się w przy
padku uzależnienia premii od wyników:

a/ obsługiwanych komórek produkcyjnych ruchu -

w wysokości średniej ważonej procentowej

premii przypadającej dla pracowników tych
komórek,

w/

'o/ całego przedsiębiorstwa - wysokości procen
towej uzależnionej od wysokości premii przy

znanej kierownictwu przedsiębiorstwa,
o/ wykonania ich własnych zadań - według zasad

podanych w §§ 3 i 4.
§ 6

• Premie dla pracowników zatrudnionych w komór

kach organizacyjnych pomocniczo-produkcyjnych
nie wymienionych w § 5 powinny byó uzależnione

od wykonania ich własnych zadań.
• Zadaniami tymi powinny byó w szczególności:
V dla pracowników zatrudnionych w zakładowych
biurach konstrukcyjnych /pracowniach projek

towych/ laboratoriach badawczych i*komórkach
normalizacyjnych:

1.80 ,,r-

terminowe 1 prawidłowe zr ea li z -wanif 1
dań postępu te hni -,zneg> w zakresie U
wyzna «z onym,

terminów* i prawidłowe wykonani.® dokfll
” wykonania prao badawczy & zgodnie a &
nogrameiEj

przeprowadzenie pra ■• rozruchowy-eh zg°:
z harmonogramem. 9

~ inne zadania — w miarę potrzsby,

2/ dla pracowników zatrudniony ch w zakład

jednostkach normowani?i pra>ys

~ opracowanie i wdrażanie norm pra ,y /»<
obsady/ technicznie uzasadni »ny -,h zgodnie z planem

biażą .y3h

n„rt

■«/ w az - «g61nod
poa względu i „iH
n.»ś il z waTOistaami pra <y,

w «tar» p .trze by im,e 2adania

z zatre«a pr»«. •je4no»,tfc?.9

A
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3/ dla pracowników zatrudniony »h w komórka th

ruchowy ih w budowle:
“ terminowe wykonanie zaplanowanyuh. zadań
w zakresie inwestycji,

- nieprą*kroczenia preliminarza kosztów,

3o W stosunku do pracowników /ust, 112/ mają za
stosowanie przepisy § 4 z tym, że premia nie

przysługuje, jeśli niewykonanie zadania prze®
tych, pracowników spowodowało niewykonanie zadań

przez poszczególne komórki ruchu lub przez całe

prze dsiębiors tw a„
§ 7
Premie pra? iwników umysłowych kontroli techni

cznej i zakładowych. laboratoriów kontrolnych

powinny byó uzależnione w sposób możliwie bez

pośredni i proporcjonalny AS. wartości /ilości/
zgłoszony ii i uznanych reklamacji zewnętrznych*

^ająoych. wpływ na obniżenie wyników ekonomicz
nych przedsiębiorstw oraz od reklama<sji wewnę-

trzay iho

« 18

2O Przy stonowaniu zasady bezpośredniej zaiśfżno^
o któr*>j mowa w uet, 1$, należy uwzględni* wa*

-rn-niH typowe dla o kreślon®g > rodzaju produkcji
oraz stopień wpływu uznanych reklamacji nie

tylk

na wyniki ekonomiczne przedelębiorstwa#

ale także na skutki ogólno^goppodar <ze«
2„ Prey ustaleniu wpływu uznany ?a reklama >j.i ns
wyniki ekonomi•»«&« przedsiębiorstw należy

uwzględnić zarówno różni *ę wynikającą z dok jus

nej prze ieny /przewartościowania/ towarów z po'

woda niewłaściwej klasyfikacji iah przez km*
tr-l.ę techniczną, jak i rozmiary kar nałożony^
na przedsiębiorstwo zgodnie z obowiązującymi
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków dost-s1

w obrocie krajowym oraz związanych z. obrotem
z zagranicą pomiędzy jednostkami gospodarki a*'
połę manionej oraz dodatkowe kosa-iy np, koszty
transportu, powodujące obniżeni* rentowności
przedsiębiorstw*,,

4, Podstawą do zmniejszenia pi/emll pracownika Af
1/ w przypadku zaistnienia uznanych reklama

będą tabele potrą -<A premii /w punktach/ ue+a

lane urzez dyrektora yJsinoczaria

.65

-

5, Niezależnie od premii ustalonej wg ust. 1-4
pracownicy kontroli technicznej i zakładowych
laboratoriów kontrolnych powinni zgodnie z ana

lizą potrzeb w zakresie poprawy jakości produk
cji otrzymać zadania rozeznania i oceny przy

czyn powstawania braków i obniżenia wskaźników

jakościowych, Wykonanie tych zadań powinno sta
nowić warunek wypłaty części premii wg ogólnych
zasad systemu "punktowego”,

Wysokość premii dla pracowników /ust, 1/ za

pełne wykonanie swych zadań powinna tyć plano

wana na poziomie ustalonym dla pozostałych pra

cowników inżynieryjne-technicznych, zatrudnio
nych na porównywalnych stanowiskach,
§ 8
Rygory za przekroczenie fundusz u płac

W przedsiębiorstwach, w których nie planuje się

funduszu pła® z wyodrębnieniem dla poszczegól
nych jednostek organizacyjnyeh ruchu, w przy

padkach przekroczenia funduszu płac w przedsię
biorstwie jako całości, niepokrytego na

- 3,34 -

* podstawie § 10 ust. 1 zarządzenia, dyrektor
przedsiębiorstwa obowiązany jest wstrzymać '

do czasu wygospodarowania przekroczenia - PT*
mię pracownikom jednostek organizacyjnych 3

których mowa w niniejszych wytycznych, w

kości niepokrytego przekroczenia nie więosj

jednak niż 30# przypadającej im premii za
konanie zadań,
2. w przedsiębiorstwach, w których planuje

fundusz płac dla poszczególnych jednostek
nizacyjnych ruchu stosuje się rygory, o k**^
mowa w ust, 1, jedynie w stosunku do pra®^
ków tyeh jednostek organizacyjnyih ruchu, *

których planowany fundusz płac został prz®^
czony w rozumieniu przepisów o bankowej k3Sl
li funduszem płac,

3, Za pracowników odpowiedzialnych za gosp’daf^
'’•
funduszem płac i przestrzegania dyscypliny y
*
4
ł
/§ 10 ust, 1 zarządzenia/ -uważa się?
&,/ kierownika zakładu, wydziału, oddział^ ?
dukcyjnego, pomocniczego, punktu ekapl9®^
cyjnego, bazy, ośrodka wzorują -.ego o?a55

- 185 Btarszego mistrza /mistrza/ odcinka produk
cyjnego, w którym nastąpiło przekroczenie

funduszu płac, bądź naruszenie dyscypliny

płac,
V. inne osoby, które podjęły decyzje w zakresie

zatrudnienia w szczególności decyzje dotyczące zaszeregowania premiowania pracochłonnoś

ci robót i zlecania prany w godzinach nadli-

czbowych, wpływające na przekroczenie dyscy—.

pliny płac.

Z

./
z
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Załącznik nr 6 do zarząd'

nia ar 114 Ministra BuW
ctwa i Przemysłu Materiał

Budowlany oh z dnia 10 esze**
oa 1964 r.
WYTYCZNE

'

.^hldftggala premii

t

Ustalenie zadań stanowiący -»h podstawę premii
wania następuje w oparciu o wskaźniki dyrek^*

wne planu oraz o ooenę potrzeb i możliwości
uzyskania

dodatkowych ©faktów,

Wyznaczanie tych zadań powinno hyó instrumas'

tam oddziaływania na pracowników umysłowych*

kierunku usprawnienia działalności przelali
hiorstw i wykrywania rezerw9 zwłaszcza na
cinka sl zaniedbanych, gdzie analiza porówna*'
cza z innymi zakładami wykazuje możliw >śó p1 ’

prawy wyników produkcyjny oh i ekonomiczny &..•

- 187 -187

►
Dotyczyć to powinno w sz zególności zadań z za~
kresu?
“zwiększenia produkcji określony cdi asortymen
tów,

* zmniejszenia zużycia surowców,

“ obniżenia pracochłonności przez poprawę orga
nizacji produkcji i pracy,
* usprawnienia procesów produkcyjnych i uzyska

nia produkcji ponadplanowej,

“ przedterminowego oddawania obiektów do użytku
i uruchamiania nowych. produk’ ji.

bla nadania systemowi premiowania charakteru

bódź-ta materialnego, należy przyjąć zasadę przy
s&awania proporcjonalnie większej liczby punk

tów za zad.anla szczególnie ważne dla przedsię

biorstw i gospodarki narodowej, zabezpieczają

ce jej rozwój i osiąganie wyżśzyth wyników akon anicsany ah, niż za zadania planowa,

zadań preferowanych należy zaliczyć w szęz;e-

Sćinoś -.i zadania związane z produkcją eksport?oraz z termin owym i przedterminowym wykona

- 183 -

3. Zadania powszechnie obowiązujące, branżowe i
kładowe mogą stanowić bądź pozytywną, bądź &&
tywną przesłankę premiowania tj. mogą być zad9

niami stanowiącymi podstawę lub warunek przy23*
wania premii w pełnej wysokości,

Wykonanie w 100# wyniku ekonomicznego stanowi
dla kierownictwa przedsiębiorstwa warunek wyP*
ty pełnej premii za wszystkie zadania; zadani9

ponadplanowe z tego zakresu mogą być przsdmi°T
premiowania jako zadania dodatkowe.
4. Przykłady obliczania premii w zakresie wykon®'

nia zadań asortymentowych.
Wykonanie zadań asortymentowych oblicza się O8
ko średnią arytmetyczną procentowego wykonani9

wszystkich asortymentów z tym, że asortymenty
wykonane z nadwyżką przyjmuje się jako wykon®®’
w 100#, a następnie dokonuje się zmniejszeni®
według następujących przykładów:

a/ dla przedsiębiorstwa jako zadanie ustalon®
wykonanie 5 asortymentów:
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Asortyment "A" wykonano w 100#

u
u

u g«

It

M])W

II

«Ęll

u

w

99#

u

w

98#

u

w

97#

w

96#

u

Średnia arytmetyczna wynosi 985

Zgodnie z § 5 ust. 3 załącznika nr 3 do za“
rządzenia należy potrącić 4$> premii za za

danie.

V Dla przedsiębiorstwa ustalono jako zadanie

wykonania 10 asortymentów.

Zadania wykonano:
Asortyment "A" w 100$
u
w 511 w 99$
11
ngil w 96$
Ił
'< D" w 97$
10

'• E" w
itpii w
« Gn w

98$

10

iijjii

97$

ot

w jit w 100$
iiju w 100$

00

w

to

w

96$
96$
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Średnia arytmetyczna wynosi

Za ?,a<^

nia należy potrącić 42% premii.
W przypalkUp gdyby którykolwiek z podany4"

asortymentów był wykonany poniżej 96%,
premia za wykonanie zadań asortymentowy3*
nie jest wypłacana,
5. Przykłady doboru zadań i obliczenia prqntlj>x

kierowni otyą<
1/ założenie: fundusz premiowy dla kierowi

etwa wynosi 20,000 zł* kierownictwo etr^

muje następujące zadania:
a/ wykonanie planu określonych.

asortymentów

- 50 pfct - którym oiP'
włada 10<^

zł premll
b/ wykonanie ponad “ JO pkt - którym
plan dwóch aśor- '
wiada 6?^

tymentów /50 ton/

zł premii

0/ uruchomienie n< - - 20 jikt" którym
wej produkcji

50 dni przed
terminem

-

wiada
ał premii'’

l

“

19!
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Całość premii uzależniona jest od. uzyskania
w 100% planowanego wyniku ekonomicznego /np,
rentowność/.

Zadanie

a/ wykonano~w 98%

' ”

b/ wykonano tylko 20 ton /ca 86,6%/

"

o/ skrócono tylko o 15 dni /50%/

Wynik ekonomiczny uzyskano w 99%*
Obliczenie premii:

Za zadanie a/ o 50% punktach przypada 10,000
zł premiis a ponieważ jest to zadanie wynikająue ze wskaźnika dyrektywnego - podlega pre
miowania

95% wykonania,

W rezultacie za 98% wykonania zadania a/ przy
sługuje 6,000 zł premii, za zadanie b/ przy

sługuje 50 pfct, tj, 6,000 zł, a ponieważ wy
konano zadanie w 66,6% - premia przysługuje
w wysokości 4*000 zł.
Za zadanie <>/ przysługuje 20 pkt tj, 4*000
Rł premii, a ponieważ wykonano zadanie w 50%

premia przysługuje w wysokości 2,000
Łączna px*3m.ia wynosi więc 6 ,000 zł + 4*000

«ł + 2,000 zł » 12,000 zł. Wobec

nie

-
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uzyskania planowanego wyniku ekonomicznego

premia łączna ulega redukcji z tytułu ositó'
nięoia tego wyniku w 99%.

Obliczenia potrącenia; 12.000 s 5 - 2.400

za każdy 1% niewykonania wyniku ekonomiczn®’
go /dzielnik 5 jest tu wielkością stałą wy^

kającą z różnicy między 100% a 95%, przy 1^
rym premia już nie przysługuje/.
W rezultacie do wypłaty przypada 12.000 "
-2.400 - 9.600 zł premii.
2/ Załączenie; fundusz premiowy dla kierownik

wynosi; 25.000 zł za następujące zadania;
a/ wykonanie produkcji

określonych, asorty
mentów

40 pkt, którym odpotfi®

-

da 10.000 zł premii,

b/ wykonanie produkcji
eksportowej wg umowy

z przedsiębiorstwami

handlu zagranicznego
da 6.250 zł premii,

25 pkt, którym odpowi3

•” 193 “■

obniżenie o 1#
udziału kosztów
własnych w war

tości produk®ji - 35 pkt, którym odpowiada

8.750 rł premii.

/Przykład ten zakłada 65 pkt za wykonanie za
dań objętyoh wskaźnikami dyrektywnymi - zada

nia a i W
Zadania "a" wykonana - w 100%
«

‘'ty'

••

- w

99#

”

woH

• ”

"w

66 <, 6#

Wynik ekonomiczny wykonano w 2.00$.

Obliozarlia premii za zadanie ‘'a'* ™ 10.000 zł

.

’»
n
razem

premid

«b" «-

5.000 " K
ę 823 " “

20828 zł
premii

/Obliczenie potrącania za 1$ brakująny do 100$

Wykonania zadania ”b” - S.25O J 5 ” 1.250 zł
1$. 6„25O - 1.250 - 5,000 «ł; dzielnik 5

test ti wielkośsią stałą jako różnica między
*00 a 95$, przy którym premia nie przysługuje/.
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Premia za zadani© "o” przysługuje w takim s^f
niu w jakim zadanie tu /jaku ponadplanowe/
stało wykonane tj, w 6£

Wobec uzyskania wyniku ekonomicznego w ICO#
przysługuje pełna wyliczona premia za wszys^*

zadania,

6, Premiowanie pracowników zarządu przsd,-lqblfl?^
Przykład podziału części II funduszu premiina poz,

”A”

i "B",

Część II funduszu wynosi 100,000

Założenie?

w przekroju rocznym,
W I kwartale przeznaczono na fundusz?

-

“A”

-

ftB"

18,000 zł
7,000 zł

Pozycja "A”

dzieli się na, ózęść pierwszą wyD‘
/

sząoą 70$s

tj,

12,600 zł i na część drugą

sząsą 50$,

tj,

5-400 zł,

Przykład obliczenia premii?
a/ z pozycji "A"

- załoźrESTe:

kierownictwo

korzystuje w danym okresie 75$ swojego

~
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funduszu premiowego. Część pierwsza poz."^'

może więc być wykorzystana również w takim
stopniu.

Obliczenie:

12,600 x 0,75 = 9.450 zł

Wobec wykonania własnych zadań pozostaje do
wypłaty również część druga wynosząca 5.400
zł, .

Razem pozostaje do wypłaty 9.450 + 5.400 zł «
• 14,850 ał /tj, 82^5$ funduszu części "A"/.
Kwota ta zostaje rozdzielona wg udziału po
szczególnych stanowisk w funduszu premiowym,
oo powinno być uregulowane w szczegółowy oh

regulaminach premiowania,

V Zgodnie z postanowieniami § 2 ust, 4 uchwa
ły kw»‘ta 7.000 przypadająca na premie pra

cowników administracyjny jih może być wykorzy

stana w takim stopniu,, w jakim wykorzystana-

jest w danym okresie część II "A” funduszu
premiowego. Wobec wykorzystania tego fundu

szu w podanym przykładzie w 82,5$ oblicze
nie kwoty do wypłaty pra .‘-onteiikom administra
cyjnym następuje: 7„000 x 0,825 » 5,775 zł*

■* lyó •-

7„ Premiowanie praowników ru^hn przedBiębiorflt>j
1/ Dyrektor przedsiębiorstwa wybiera z ustal:)'

nyyh /lub żale «ony --h/ zadań * odpowiednie <ł^

poszczególnych komórek organizacyjny ■& i
ustala zadania dodatkowe. Zadania t<e powis'
ny być podane na piśmie. Szczegółowe reg^l8’

miny premiowania powinny określać terminy»
w jakich pismo zawierające wyzna cz one zali’

nia dla poszczególny eh komórek organizav3”
nyoh ruchu - należy doręczyć tym komórk®
Zgodnie z zasadą takiego doboru zadań dla

komórek ruchu, aby zapewniał on wykonania

zadań przez przedsiębiorstwo jako całość,
dyrektor otrzymując np. zadania dla kiera*’

nictwa w zakresie
produk-ji określonych ftS j
•
tymentów, rozdziela te zadania między wyl7'^
ły produkujące poszczególne asortymenty i
uzależnia ©d ich wykonania część premii P*8

cewników tych wydziałów.
Dla wykonania innego zadania np„ przeater®^
nowego uruchomienia produkcji może być P°"
- flp
trzebna mobilizacja wysiłków kilku służb*
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technologia* znaj, inwestycyjnej, mechanicz
nej „

Po ustaleniu, jakie prace muszą być wykona
ne, dyrektor ustala odpowiednie zadania, na

przykład;

dla służby technologicznej - opracowanie

instrukcji ruchowych i technologicznych
i zaznajomienie z nimi personelu,

- dla służby mechanicznej - przyspieszenie
rozruchu mechanicznego,

- dla służby inwestycyjnej - przyspieszenie
rozruchu technologicznego,

- dla ośrodka normowania pracy - opracowanie
wzorcowej obsady stanowisk w nowouruchamianyoh wydziałach,

- dla służby EE opracowanie systemu kontro
li nowej produkcji.

2.J

Przykład zastosowania tabelki^,

łączonej

zadania wyznaczono cegielni:

Założenia? cegielnia otrzymała zadanie:
a/ wykonanie i przekroczenie wskaźnika
dukcji cegły I gatunku,

b/ wykorzystanie planowej zdolności prod^
cyjnej pieca i w miarę możnoś <i przek*0*

nie tej .zdolności.
Możliwość przekroczenia tysh zadań oceni0®0
us'
w każdym przypadku na 2%, za co ustalono 9

ksymalny fundusz premiowy w wysokości 2O’U
zł i przyjęto po 50 punktów za każde zad^

Poniższa tabela uwzględnia premie za wyk’0®
nie planu ty <h zadań /z potrąceniem do 9?^
wykonania/ oraz premie za przekroczeni® 7,6

dań ustalonych w takiej proporcji, w jaki*
zostały wykonane zadania ponadplanowe?
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%

/0 wykonania zadania /wskaźnik produkcji

cegły I gatunku/
95

96

97

98

99

premie w tyg.

100

101

1.02

złotych
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8
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PISMO OKOLNE Nr
MINISTERSTWA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERl^
1

BUDOWLANYCH

z dnia 12 stycznia 1965 r.
w sprawia premiowania pracowników umysłowy*^
w przedsiębiorstwach przemysłowych
/Pismo okólne zostało ogłoszone w Dzienniku
ZP2-I/65
dowym Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Ma'
„

+efi«

,

łów Budowlany ii nr 2, poz. 16/.
W niektórych przedsiębiorstwach przemysłowy & P
dległyoh i nadzorowanych przez Ministra Budow*1^

ctwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych nie Z,S

ły jeszcze całkowicie i poprawnie wdrożone prZ'5^ ,
sy zarządzenia nr 114 Ministra Budownictwa i P*2

mysłu Materiałów Budowlany-sh z dnia 10 ozerwo*
1964 r„ w sprawie premiowania pracowników umy^0

wyih w przedsiębiorstwa oh przemysłowych /D2.^ri''
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Hin.Bud, i PMB. nr 9, poz. 25/j zostało to głównie
spowodowane niedostatecznym w wielu przypadkach
Przyswojeniem nowych zasad premiowania przez pra

cowników kierownictwa przedsiębiorstw, a także
wątpliwościami w przedmiocie wykładni niektórych
Postanowień.

rf związku z powyższym, uwzględniając wyjaśnienia
Komitetu Pracy i Płac po porozumieniu z:

^rządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników
Kuiowniotwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

°raz Zarządem Głównym Związku Zawodowego Chemików
^^isterstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Kudów lanych podaj9 w załączeniu do niniejszego

Pisma okólnego wyjaśnienia zasad premiowania okrę

conych w zarządzeniu nr 114 Ministra Budownictwa
* ^zamysłu Materiałów Budowlanych zwanym w załą°2eniu "zarządzeniem".
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Załącznik do pisma ofcólt"
nr 1 Ministerstwa Budo*11

©twa i Przemysłu Ma ter i®^*
Budowlany ii z dnia 12 s+?

nia J.965

ra

WYJAŚNIENIA

w eprawie premiowania pracowników umysłowych *i®*’

trudnionych w przedsiębiorstwach. przemysłowych

1> Wyzna-, zenie zadań 1 warunków premiowych

1/ Problemy9

na który ch, poprzez premiowani®

zamierza się
być

skupić

uwagę

uwzględnione albo

ulowej

pra -owników,

jak® ‘'żądania*

pr®*

albo jako "warunki" wypłaty premllJ

nie ma przy tym istotay-sh różnic
oznyoh. między problemami,
ustalone jako "zadania” 9

merytory*

które mogą być
albo jafct

”waro»-

ki"$ w zależnos <i «d okoliczności nawet t**

-
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sam problem można określić albo jako "zada
nie”, bądź jako "warunek".
Istotna jest natomiast różnica co do dzia

łania "zadania" lub "warunku” w systemie

premiowym. "Zadania" wiążą się z konkretnie
określonymi kwotami premii /punktami pre
miowymi/} wykonanie zadania powoduje wypła

tę określonej kwoty premiowej - o ile przy

tym zostały dotrzymane warunki uzależniają
ce wypłatę tej premii.

"Warunek" ma charakter negatywny, nie tworzy
on określonej kwoty premiowej9 a jego nie

spełnienie powoduje zmniejszenie w całości
lub części premii za wykonane zadania.

Możliwości alternatywnego ustalania dla
tych samych problemów formy zadania albo

warunku nie dotyczą zadań i warunków pow
szechnie obowiązujących. Obowiązujące prze
pisy określają problemy,, które należy uwzglę

dniaó przy premiowaniu wyłącznie jafcc ‘'zada

nia” , a które wyłącznie jako "warunki” wy
płaty premii.

“ 204
Przy ustalaniu innych 15zadań" i "warunków"

należy mieć na względzie między innymi

1

że premiowanie pracowników kierownictwa
przedsiębiorstwa /część i/ od wyników o®*e
go przedsiębiorstwa nie wyłącza możliwości’
•:g
aby wypłatę ioh premii uzależniać - w f#”*

dodatkowego warunku - od prawidłowej re®iJ
zaoji zagadnień* znajdujących się w zakr®3^

działalności nadzorowanych przez ni th d^i®

łów lub im osobiście powierzany sh,
2/ Zadania stanowiące podstawę lub warunek Pr'^

znawania premii wyznacza się posz tzególn?®
komórkom organizacyjnym /grupom pra-owmi^^

3/ Nie wyznacza się zadań komórkom organizatfj

nym zarządu przedsiębiorstwa na premie flt®"
nowią&e pochodną od premii kierownictwa /7«*

poz, A częśei II funduszu premiowego/,
4/ Zadania własne* których wykonanie stanowi

warunek przyznania premii z części stanowi*
oej 30# pozycji "A" częśi II funduszu pt*'

miowego, ustala się również dla komórek

nizaoyjny uh, a nie dla poszczególnych pra”
ników,
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Zalań ty.ih nie należy obejmować systemem
punktowym, Stanowią one jedynie warunek przy

znania premii z tej części funduszu premiowe
go /jo% pozycji "4'* ozęśoi Ii/, Decyzję o wy

płacie w całości lub w ozęś-ci premii podejmu
je dyrektor przedsiębiorstwa w zależności od
oceny stopnia wykonania warunków przez posz

czególne komórki organizacyjna,
’

funduszu premiowego dla pracowników ko$órek organizacyjny A /grup prą < ownlków/
Jeżeli w planowanym okresie nastąpiło przesunię

te zadania premiowego z jednej do drugiej kom<5rki organizacyjnej, dyrektor przedsiębiorstwa

^owiązany jest przenieść w ślad za zadaniem
tpowiednią azęśó funduszu premiowego,

* ^Szyznawanie 1 terminy wypłat jpremii

Po rozliczaniu wykonania zadań danej komórki
organizacyjnej, fundusz premiowy dzieli się
pomiędzy poszczególnych, pracowników tej ko
mórki według ich udziału określonego w regu

laminach premiowania.
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Premia indywidualna wyliłzuna na podstawi*

tego udziału może ulenss
a/ zmniejszeniu /lub może nie być przyzn®®*

w zależności od o<»eny stopnia wypełni*8;
obowiązków służbowy ch, przez pracownik*’

b/ zwiększeniu*

“ gńy pracownikowi niezależnie od ud®*®
<a»

łu w realizacji zadania zespołowa#5
przydzielono do indywidualnego wyk'”5’’

nia zadanie /np,

z zakresu postęp®1’

ohnieznegc/,
“ w wypadku*

gdy w związku ze zmniejs?fi

niem /lub nie przyznaniem/ premii

którym pracownikom danej komórki
nizaoyjnsj

- zwiększone zostały

pozostałym pracownikom oraz w prayP’
o którym mowa w pkt 2/b/,

2/ W przypadku,, gdy w danej komór ?® organi*®

oyjnejj
a/ nastąpiła rewizja stanu zatrudnieni®

/etatów/ tj.

liozba etatów uległa po*151

szeniu lub pomniejszaniu* udział
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poszczególnymi pracowników w funduszu

premiowym dla pracowników tej komórki

ulega również rewizji,
V ma miejsce w danym okresie niepełne za
trudnienie /wykorzystanie etatów/ fundusz

premiowy przewidziany dla niechsadzonych
stanowisk dzieli się między pozostałe

stanowiska według propozycji "bezpośred

niego zwierzchnika /kierownika, komórki

organi z aoyj nej/»

Deoyzja o zmniejszeniu lub pozbawieniu pre
mii pracownika, na skutek zaniedbania przez

hiego swoi ih obowiązków służbowych należy
dyrektora przedsiębiorstwa.

Indywidualne rygory premiowe, które dyrek
tor przedsiębiorstwa, może zastosować w sto
sunku do poszczególnymi pracowników w przy-

Pudku niewłaściwego wykonania obowiązków
®°gą być realizowane przy najbliższej preniezależnie od okresu, za który premia

Przypada,

7 ——

I&dywidualne rygory premiowe jak wyżej mogą
wyrażać bądź w postaci pozbawienia

- 208 premii danego pracownika, bądź też w poeta i

zawieszenia jej wypłaty na pewien okres.

W przypadku indywidualnego pozbawienia pra
cownika premii w całości lab części odpowie
nia kwota funduszu premiowego może przepad*®’

albo też może być rozdzielona między inny-h
pracowników danej grupy; to ostatnie rozwiV

zanie może być stosowane zwłaszcza wtedy,
gdy inni pracownicy danej grupy przyczyni^

się do odrobienia zaniedba! lub uchybie!,
Jf £

które stały się przyczyną pozbawienia pra®*

określonego pracownika.,
\
. J cs
Zasada powyżssa nie dotyczy przypadków, *
których pozbawienie pracownika premii
nakazane przepisami /np. za naruszenie dy®

eypliny płac, za przedkładanie fałszywy*0

nych dla uzyskania premii i inne/. Niswyk^
rzystane kwoty z funduszu premioweg' a 0553 .
I i II przepadają, tj. nie podlegają pr^aĆ

sieniu ha fundusz, o którym m-wa w § H Uc! '
1 zarządzenia.

4/ Premie przyznane pracownik)® finansowo*8^
gowym za sporządzenie rocznego sprawozdać

-
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finansowego /"bilansu./ w przedsiębiorstwach

przemysłowych, obciążają limity premii indy

widualnych ustalona dla poszczególnyoh grup
pracowników.

5/ Termin wypłaty premii nie jest określony prze
pisami. W celu osiągnięcia prawidłowego dzia
łania bodźców należy dążyć do dokonywania

jak najwcześniejszych wypłat premii /łącz
nie z wypłatą miesięcznych wynagrodzeń/}

w tym celu pożądane jest usprawnienie syste

mu kontroli wykonania zadań premiowanych
i realizacji warunków wypłaty premii.

6/ Premie za IV kwartał uzależnione od wyniku
ekonomicznego mogą być wypłacane tylko po

zatwierdzeniu finansowego sprawozdania rocz
nego /bilansu/.

Stoą owan.ie narastającego sposobu rozliczania
Wykonania zadań /warunków/

V Narastający sposób rozliczania wykonania za

dań może dotyczyć wyłącznie tych zadań /wa

runków/, których wielkość ustalono w zasadzie
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dla okresu roeznegc, a co najmniej dla dwóoi1
kwartałów oraz zadań,. któryoh niewykonanie
w jednym kwartale powinno być sss względów

gospodarczych nadrobione w kwartale /kwart®*
łach/ nas tę pnym.

2/ Warunkiem,, który powinien być zawsze mali'
czany w sposób narastająoy w skali rocznej?

jeet warunek z zakresu wyniku ekonomiczne#
i wykonania planu funduszu płac; wyniki *

tym zakresie w roku 1964 liozy się również

narastająco od początku roku.

5/ Nie należy rozliczać w sposób narastający
wykonania zadań:
- z zakresu produkcji określonych asortym®11

tów 1 produkuj i eksportowej /chyba, że
stawy nie są określone tarminem i mogą W
realizowane w oiągu całego roku/,

- dla których określony został termin, wyk**
nania.

- £11
5, Premiowanie pracowników finansowa-feslęgowych za
sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego

1/ Premie, o których mowa w § 4 ust. 2 zarządze
nia przysługują pracownikom finansowo-księgo

wym jedynie w wypadku, gdy roczne sprawozda
nie finansowe zostało sporządzone prawidłowo

oraz złożone w terminie i w tryhie przewi—
dzianym obowiązującymi przepisami, a w szcze

gólności przepisami zarządzenia Ministra Fi“
nanasów z dnia 7 listopada 1956 r„ w sprawie

terminów składania rocznych sprawozdań finan

sowych /Monitor Polski z 1956 r. nr 105, pcz.

1212 i z 1958 r„ nr 38* poz, 493/.
Za prawidłowo sporządzone roczne sprawozdanie
finansowe uważa się sprawozdanie zatwierdzone

w trybie przewidzianym przepisami zarządzenia

Ministra Finansów z dnia 5 stycznia I96O r.
w sprawie badania i zatwierdzania sprawozdań
finansowych przedsiębiorstw państwowych i

udziału przedstawicieli organów finansowych

i banków w tych czynnościach /Meritor Polski

®r 2, poz, I3/1 zatem premia bilansowa nie

może być wypłacona przed zatwierdzania#
sprawozdania finansowego.

2/ Warunkom* o których mowa w pkt 1, powił3®
powiadać pierwsza podstawowa wersja rooz»

sprawozdania finansowego; stwierdzenie w

gid
tJ9

sprawozdaniu usterek pociąga za sobą* w 29

lezności od ioh wagi* odpowiednie obniż
funduszu, a nawet całkowite pozbawieni® &

mii z tego tytułu.
Decyzję w tej sprawie podejmuje się rówł°

cześnie z decyzją o zatwierdzeniu /lub ł^s
zatwierdzeniu/ sprawozdania finansowego. ®

cyzja ta powinna mieć również wpływ na P1

indywidualne pracowników innych komórek 1,6 t
działających przy sporządzeniu roozneg?
wozdania finansowego.

(>, Premiowanie pra-o owników służby magazynowej
Pracownicy służby magazynowej w przedsiębi0* .
stwaoh otrzymują premie z III częśoi f undu®8 J

premiowego w oparciu o kryteria przewidział'9
pomocniozo-produkoyjnyjjh komórek ruchu.

"
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jmiany zadań w zakresie wykonania asortymentów
Pr oduko j j
przypa i ku dokonania przez odbiorcę w ciągu,
kwartału zmian asortymentowych lub zmian w

ilości zamawianych poszczególnych asortymentów

można zmienić zadania premiowe dostosowując je
do zaktualizowanych zamówień; zmiana zadań prs

miowynh może byó dokonana tylko w granica «h
określonych zmianami asortymentowymi tak co do

ich rodzaju, jak ilości. Podstawą do zmiany za
dań premiowych mogą byó tylko zmiany as ortymsn

towe lub zmiany w ilośoi zamawianych poszcze

gólnych asortymentów dokonane na piśmie.

0 zmianie zadań premiowych należy powiadomić
zainteresowane komórki organizacyjne /grupy

Pracowników/.

Premiowanie za prą <ę z zakresu postępu techni
cznego i organizacyjno-ekonomicznego
V W przypadkach zmian w składzie zespołów

Oprą iowująoyih tematy z postępu teohniozno-

ekon omi-cznego ustalona za konkretny
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/niezmieniony/ temat /etap/ wysokość premii

w danym roku powinna być za chowana,

2/ Premie przypadają -e za wykonanie zadania
z zakresu realiza -ji postępu technicznego
mogą być wypłacane niezależnie od tego, cztf

warunki /powszechni® obowiązujące* bądź
lone tylko dla określonej grupy pra cwuikó/

wypłaty, premii za pozostałe zadania został/
spełnione, Tak np, ustaloną z góry premi? 5,5

wykonanie określonego zadania z zakresu P:*

stępu technicznego wolno wypłacić mimo* że
poziom kosztów albo fundusz płac został

przekroczony, Wynika to z zarządzania Pr29*’

wodni :.?ą-.ego Komitetu Nauki i Techniki 2
12 października 3.964 r. w sprawie reguła®^
nagradzania z funduszu postępu technik' ’

ekonomi szneg . oraz zasad premiowania za re
alizację prac w dziedzinie przygotowani* * ,

wprowadzenia nowej techniki /Mon,Polski &
Po». 329/.

Podstawa < igny wykonania zadań /warunków/

planowych.
1/ Za zadania /warunki/ wynikające z planu 36

leży uważa*' ?

~ 2,.q -

- dla kierownictwa przedsiębiorstwa zadania
wynikające ze wskaźników NPG,

- dla pra-.ownifców komórek ruchu zadania wy
nikające z planu techniczno ekonomicznego.
2/ Pod określeniem “wartość produkcji sprzedaż
nej" /ust. 2, pkt 2 i 3 załącznika nr 1 do

zarządzenia/ nal eży rozumieć wartość produk
cji towar-owej oraz usług,
3/ Wykonanie wskaźnika udziału kosztów własnych

w wartości produkcji sprzedanej należy obli

czać porównując wskaźnik planowany z wykona
nym wg wzoru:
wskaźnik planowany ~ 1Q0

wskaźnik wykonany

4/ Stopień wykonania wyniku ekonomicznego, sta
nowiącego warunek przyznania premii dla
członków kierownictwaj oblicza się z uwzglę
dnieniem zakresu rzeczowego produkcji /układ

asortymentowy przewidziany planem/, lecz
tylko w takiej mierze, w jakiej zakres ten

2. . 5 “—•
2i6

przyjmuje się w danym przedsiębiorstwie iJ
obliczenia funduszu zakładowego»
10. Skutki przekrocz eri funduszu pła-

1/ Zmniejszenie premii dla pracowników kier-”
nictwa w związku z gospodarką funduszem
płac nie powoduje zmniejszenia podstawy

obliczenia premii dla tych. pracowników 23
rządu przedsiębiorstwa, którym przysługi
premia pochodna

»d premii kierownictwa»

Pracownicy zarządu przedsiębiorstwa po»°3i
konsekwencję za przekroczenie funduszu P*1

tylko bezpośrednio wg zasad określony^
§ 10 zarządzeniao

2/ W przypadku naruszenia dyscypliny płao, &

pracowników odpowiedzialnych za gosp^^

funduszem płac stosuje się przepis §
5 zarządzenia, Ponadto w przypadkach#

łgi
naruszeniu dyscypliny płac towarzyszy •>
ni®

czaśnie przekroczenie funduszu płac ~ 1

■h Ji®
zależnie od potrąceń premii dokonany^
podstawie § 10 ust. 3 zarządzania - ca1’*5
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gdy potrącenia w całości pokrywają przekroczą

nia funduszu, płac - do pracowników tyoh sto~
suje się przepisy o wstrzymaniu części premii

do czasu wygospodarowania przekroczenia /§ 10

ust, 1 i 2 zarządzenia/„
3/ W przypadku wygospodarowania przekroczenia

funduszu płac w następnych okresach danego

roku wstrzymane premie podlegają wypłacie;
zasala ta dotyczy również wstrzymanej premii
dla pracowników odpowiedzialnych za gospcdar-

kę funduszem płac; zasada ta nie dotyczy prs-

mii potrąconych za naruszanie dyscypliny

płac,
Boglioz,e?xl^ premii za rok. I964

W przypadku wykonania zadań I półrocza 1964 r,
w II półroczu 1964 r, może "być wypłacona pre

mia przypadająca za I półrocze 1964 r, nieza
leżnie od zadań na II półrocze* jeżeli w przed-

sięhiorstwie obowiązywały takie zasady do dnia
30 czerw-.a 1964 r, /dotyczy to tylko przeisięf
biorstw przemysłu kluozoweg©/.

2X3 "

12» Premiowania pracowników komórek r lokowy fo
w budowie wphodgą^y^Ł. w skład przedsięh.iore'1^

Komórki ruchowe w budowla /wydziały s oddział?
w budowie/ wahodząne w skład. przadsiębiorst*
*®

zalioza się do III części funduszu premi^wag5

pracowników, Zadania /warunki/ premiowa dis

tyah. komórek ustala się na podstawie prtgra#8
inwestyoyjnsg „
13.

Stosowania

.g*
interpolacji przy potrą-»ania oh. ,g>>

mii w przypadku niewykołiania zadań w

1/ Przy stosowaniu przepisów § 6 załą <znika
nr 3 do zarządzenia# można ustalić,

żes

a/ za każde 0,01% pogorszenia wyniku ek^31"

*

mioznsg•> przy przyjęciu rentowności $Ai
warunku wypłaty premii

ulega obniżeniu o Oj, 2$$

- oał

>aó

premii

przy wykonazi ■•'•*

rentowności na poziomie 955° lub po»i»*»
premia nie przysługujej

y'
b/ za każde 0..015& pogorszenia wyniku ak',n

•mioznego przy przyjęciu wskaźnika ud»
łu kosztów własnych w wartości produkt

-
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sprzedanej całość premii ulega obniże
niu o 0a5?S} przy pogorszeniu wskaźnika

o 2# lub więcej premia nie przysługuje.
2/ Wielkość zmniejszenia premii za niewykona
nie planu określonych asortymentów albo inr

nych zadań może być również obliczona przy
pomocy interpola <ji0 W razie zastosowania

interpolacji do tabeli potrąceń za niewyko

nanie planu określonych asortymentów, gra

nica 96$ wykonania poszczególnych asorty
mentów ulega odpowiedniemu obniżeniu, lecz

nie niżej jak 95%»
^li--żenią pracowników do posa zególny.h, grup

premiowy ib.
Kierownicy samodzielnych komórek na szczeblu
działu /s+anowiska pracy/; administracyjnych,
S°op odarłszy ab, kadrowych oraz st. księgowi
powiadający pod względem kwalifikacji planiś

*ie, rewidentowi "otrzymują premie z ozęśdL
11 Poz. MA" funduszu premiowego, '
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Pozostali pracownicy komórek administracyjny^'

kadrowych, gospodarczych oraz pracownicy W'
słowi grupy ni eprz amy słowa j otrzymują premia

z części II poz. MB” funduszu premiowego..
15» Nadwyżki akordowe maszynistek
Nadwyżki akordowe maszynistek nie są opłać911®

z funduszu premiowego, lecz z osobowego
szu płac przedsiębiorstwa,,
16. Premie dla pracowników umysłowych zatrudPłS*^

na część etatu

ł»

Pracownicy umysłowi zatrudnieni na część ®

mają prawo do premii wg zasad przewidziany'''
w zarządzeniu, ustalonej proporcjonalni®

czaau pracy.

17. Rozliczenie premii zali cz kowy

wypłać

praciwnikom^ z którymi ustał stosunek
Premie zaliczkowe wypłacane pracownikom> 0
rymi ustał stosunek pracy nie podlegają

towi.

K
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Limity premii indywidualnych dla poszczegól

nych grup pracowników
*

'

Przepisy zarządzenia nr 114 określają jedynie

maksymalna wysokości premii, jakie mogą-być
przyznawane pracownikom zaliczonym do poszcze

gólnych grup, W granicach tych maksymalnych
wysokości, w szczegółowych regulaminach pre
miowania mogą być ustalone pułapy niższe. Po

stępowanie takie jest nawet wskazane w tych

przedsiębiorstwach, w których niewielka wyso

kość funduszu premiowego powoduje, że maksy
malne pułapy nie będą praktycznie osiągane

w ciągu najbliższych lat,

*9„ Przyznawanie premii dla dyrektora przedsię
biorstwa; jego zastępców i głównego ksiąg >wego,

Zgodnie z przepisami § 2 ust, 7 protokółu do-,

datkowego z dnia 10 czerwca 1964 r. w sprawie
zasad premiowania pracowników umysłowych w
przedsiębiorstwa ih przemysłowych /Dz,Urz„Min,

Bud, i PMB nr 9 poz, 2?/ decyzję o przyznanie
premii dla dyrektora przedsiębiorstwa, jego

”

zastępców i główneg

-

księg >wego pode jm-.:® <&

rektor zjednoczenia, Decyzje w tym zakresie
m gą być poprzedzane ustaleniami dyrektora
zjednoczenia podjętymi przed rozpoczęciem

tała ?«o do wielkw&i łącznej planowań*.’; kwty

premii dla ty & pra * nurników. Ustalenia takie
pozwolą na określenie wielkości planowany &

premii dla pozostałych. pra

owsików kierowni”

©twa przedsiębiorstwa., które ~ odpowiedni’ d-

wyników “ przyznaj© dyrektor przedsiębiorstwa

20, Premiowanie z .W..
KPundus*u
0,,2
W
■■.■■*■■. ■ ....
|l ■■©
■. I^..»

—I

t

Na zapytanie ozy z funduszu premiowego -'^.w,
"0,2” tworzonego w rama di fundu* z u pła- p?%6&
siębioretwa można przyznaó premię dyrektorów*

przedsiębiorstwa wyjaśnia sięa że postaw**
•intencją utworzenia teg’

funduszu było et*’#"

nie instrumentu*działania w^ęfcŁAp*kt-u-ra

przedsiębiorstwa i uszczuplanie środków na
-t.1 nie jest wskazasJeT

-
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PROTOKCŁ DODATKOWY
z dnia 11 sierpnia 1965 r»

Układa Zbiorowego Pracy w Budownictwie

z dnia 15 marca 1958

t,

w sprawie zasad wynagradzania pracowników
zatrudniony ch, w stołówkach prowadź >nyeh.

przez zakłady pracy.
§ 1

hfntefcół dodatkowy dotyczy niżej wymieniony eh.
Pracowników zatrudniony >40. w stołówkach pra-.ow-

ftiozych., prowadzonych we własnym zakresie przez
Nakłady pracy resortu Ministra Budownictwa i

Przemysłu Materiałów Budowlany «h:

V kierowników stołówek i ich zastępców,

2/ pracowników kuchni,
5/ pracowników bufetów,
4/ pracowników sal konsumpcyjny oh,

>/ pracowników biurowych stołówek oraz
pracowników obsługi stołówek.
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2„ Postanowienia protokółu dodatkowego d-oty*^
również pracowników określonych w ust, 1, za

trudnionych w ‘bufetach, barach mlecznych* &

towalniaeh mleka i kawy, prowadzonych we w^aS
nym zakresie przez zakłady pracy,
§ 2

1„ W celu zaszeregowania kierowników stołówek

kucharzy wprowadza się podział stołówek na

k8*

tegorie w zależności od wielkości średni-’®i8

sięczryoh obrotów ustalony sh w zadaniach
nych.:

Kategoria

I
II

III
IV
V

Stołówki o abrotft^^^
do 25 tys, Sił

. ai
powyżej 25 do 65 V3’
”
65 do 155 +,y9' .
”
155 do 220 ty3’0
"

220 tys.Jsł

0 225 “

p
• W przypadku, gdy kierownik prowadzi dwie lub

więcej stołówek za kryterium dla ustalenia ka
tegorii stołówki przyjmuje się obroty łączna
ty oh stołówek,

W przypadku, gdy przy stołówka prowadzony jest

bufet- za kryterium dla ustalenia kategorii

stołówki przyjmuje się obroty łącznie stołówki
i bufetu,
§ 3

Dla pracowników, o których, mowa w § 1 ustala
się tabelę miesięcznych płac zasadniczych, sta

nowiącą załącznik do protokółu dodatkowego,
• Wysokość miesięcznej płacy zasadniczej kierow
nika stołówki, prowadzącego dwie lub więcej

stołówek zwiększa się o 10$,

W stołówkach wydających 5 posiłki dziennie lub
w przypadku, gdy pod jednym kierownictwem pro
wadzone są dwie lub więcej stołówek - może być
wprowadzone stanowisko zastępcy kierownika sto
łówk.i,

■>

2kć

-
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Wysokość miesię «znej płacy zasadniszej zastęp1?,
kierownika stołówki nie może przekraczać 90$)

a w stołówkach, czynnych ponad 1J godzin na do'
hę - 100% płaoy zasadniczej pobieranej przez

kierownika stołówki.

4. W stołówka sh c obrotach średniomiesięcznych p&*
wyżej 1J5 tys. zł może być wprowadzone stanowi’
sko szefa kuchni, które należy powierzyć ku-sha'
rzowi pod warunkiem przejęcia przez niego odp'’

wiedzialnoś »1 materialnej za prowadzenie kuah®*'
Wysokość miesięcznej płaoy zasadniczej dla os«'
by pełniącej funkcję szefa kuchni, zwiększa s^ę
o 10%.

§ 4
Wymagania kwalifikacyjne, dla pracowników wymieni '
nyah w § 1 ustala taryfikator kwalifikacyjny ofcr0<

ślnny zarządzeniem nr 53 Ministra Handlu Wewnętr2'

neg., z dnia 30 kwietnia I965 r. /Dz,Urz .MHW nr
po z. 43/.
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§ 5
1, Tworzy się miesięczny fundusz

znaczeniem na premię

premiowy z prze

dla pracowników określo

ny ih. w §

lw wysokości 10$ planowanego fundu

szu płao

zasadniczych tych pracowników.

Wysokość miesięcznej premii indywidualnej nie
może przekroczyć

20$ miesięcznej

płacy zasadni

czej pracownika,

3» Zadania premiowe ustala kierownik zakładu pra
cy, uwzględniając w sz »zególności realizację

jakości produkcji i

zadań w zakresie

obrotu.,

Poziomu obsługi,

stan sanitarnc-higieniezny

stołówki /bufetu, baru i gotowalni/ oraz właś
ciwe wykonywanie

W

obowiązków służbowych,

przypadku nie wykonania ustalonych zadań

Względnie niedbałego wykonywania

przez pracow

obowiązków służbowy ?h,

należy premię

nika jego

odpowiednio obniżyć

lub jej

całkowicie pozbawić

° 2z3

§

1.

Kierownicy stołówek,

“

6

ich zastępcy oraz ko

rze i młodsi kucharze mają prawo

do

stałeg0

miesięcznego dodatku kwalifikacyjnego w nas^
pującej wysokości:

♦
1/

kierownik stołówki i

zastępca kierownika

stołówki:

a/ po 5

latach pracy

b/ po 10 lata ih pracy

-

150 zł

“

260 zł

-

115 *2

“

230 zł

2/ kucharz i młodszy kucharz:
a/ po 5

latach pracy

b/ po 10 latach pracy

2C Dodatek kwalifikacyjny może byó
pracownicy,

przyznany

o których mowa w ust.

1,

speł^1

następujące wymogi kwalifikacyjne:

1/ kierownicy stołówek i ich zastępcy;
.
a/ średnie wykształcenie

-r
zawodowe oraz /

nia praktyka w zawodzie lut średnia
kształcenie ogólne,

fletnia praktyk®

w zawodzie i kurs branżowy uprawnia
4
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do pełnienia funkcji kierownika stołówki,
albo

b/ wykształcenie w zakresie zasadniczej

szkoły zawodowej oraz 4-lstnia praktyka
w zawodzie lub posiadania tytułu mistrza
lub wykwalifikowanego robotnika oraz

5“letnia praktyka w zawodzie, albo
c/ podstawowe wykształcenie, kurs branżowy

uprawniający do pełnienia funkcji kierow

nika stołówki oraz 5 “letnia praktyka w

zawodzie.
2/ a/ kucharze - tytuł mistrza lub robotnika

wykwalifikowanego w zawodzie kucharza,
b/ młodsi kucharze - stopień kwalifikacyjny

młodszego kucharza,
•»

Przez lata pracy, o których mowa w ust, 1, na
leży rozumieć nieprzerwane okresy zatrudnienia

w uspołecznionym przedsiębiorstwie gastronomioz
nym lub w stołówce.
Dodatku kwalifikacyjnego nie wlicza się do pod

stawy wymiaru jakishkolwiek składników płac

-
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/npo pi-<y obliczaniu wysokości premii lub 4°'
datków za pra;ę w godzinach nadliczbowych/.

§ 7
ł\6
Pracownicy stołówek, bufetów, barów mleozny?-hj &

t owalni mleka i kawy czynny tb. codziennie powiel
za przepracowaną niedzielę otrzymać dzień woW

od pra<jy w tygodniu poprzedzającym lub następu’

jącym po przepracowanej niedzieli. Pracownicy
powinni mieć co trzesią niedzielę wolną od. pra®/’
Za pracę w niedzielę, za którą pracownik otr.^T®9^

dzień wolny w tygodniu nie przysługuj? dodatko**
wynagrodzenie„

1. Pracownicy, o których mowa. w § 19 zatrudni**^
bezpośrednio w stołówkach, w których. występu'"

produkcja dań typu obiadowego - otrzymują *
czasie pracy ■ biad do konsum^ji°

2. Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio w
kaoh, które wydają dwa lub trzy posiłki dz40fl3>

- 233. -

* otrzymują na jedną pełną zmianę tylko 2 po
siłki /śniadanie i obiad lab obiad i kolację/.

Pracowni-y, ęo których. mowa w ust. 1 i 2 otrzy
mają posiłki według następującyah zasad:

1/ łączna wart «śó posiłków /wartość surowców
do wyprodukowania posiłków obliczona według

oen zakupu/ dla pra -.owników stołówki w cią

gu dnia nie może wynosić wię.-ej niż 10 zł,
2/ posiłki wydawane są tylko w dni, w których

pracownik pracuje w czasie godzin pracy
stołówki i do skonsumowania przez niego na

miejs -u,
}/ pracownik zobowiązany jest do częściowego

pokrywania wartości posiłku w wysokości

co najmniej 3

dziennie; wysokość częścic

wej odpłatności za posiłki ustala kierownik
zakładu pra y,

4/ pra/«ownifc obowiązany jęci zapłacić za sprze

dane mu posiłki bezpośrednio po zakończeniu
mieaiąaa, w którym korzystał z posiłków*
nie później jednak niż do piątego dnia na
stępnego miesiąca,

*=252 “*

5/ za niewykorzystane posiłki nie przye^S^
ekwiwalent w pieniądzach, lab w innej

4,

* Tl 3 j

Jeżeli pracownik sprzedał lut przekazał łBP

osobie należy jam posiłek,

pła^-i pełną lS*a’

posiłku.

§ 9
Wprowadzenie w życie

i1/
zasad wynagradzania okreS'

nyoh niniejszym protokółem dodatkowym, nast$P°
będzie pooząwszy od dnia ł września

1965 *•’ ?

warunkiem uzyskania opinii kierownika zakładJ

n

P"1
cy, Y/ydanej w porozumieniu z radą zakładowy Q r
zytywnej

stołówki

działalności

-

w

ramach plalP

wanego funduszu płac przedsiębiorstwa,,

§

10

Protokół dodatkowy wychodzi w żyoie z dnie®
1 września 1965

253 ~

Załącznik do protokółu

dodatkowego z dnia 11
sierpnia I965 r.

Tabele miesi ęszaayah. płac zasadniczych

pracowników zatrudnionych w stołówkach

jK

Stanowisko-funksje

o
l

2

Miesięczna pła>a
zasadnieaa w zł

5

Kierownik stołówki:

I kat,

1,100 - lc500

II kato

1,500 - 1,700

III kato

1,500 *» 1,900

IV kat,

1,600 “ 2,100

V kat.

1,700 - 2,500

Kubara w stołówce:
I kat,

1,000 “ 1-300

II kat.

1,100 “ 1,400

Ul kat,

1,200 "1,350

IV kat,

1,500 “ 1-700

V kat.

1,400 “ 3-0850
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JL_

P
Młodszy kucharz

3

5

900

- j-,500

95O

-'1.?°°

. Kierownik buf.ęiay baru,,

4

gc Owalni mleka i kawy

/nadzorujący pracę c';
^jmni^ 2

5,

osób/,kasjer

Wykwalifikowana pomoc

850 - 1.°°°

kuchenna
P om o ■

ku ihenna

800

9°°

zmywa czka

7

Obiaraozka,

®

Kelnerka

800

9

Starszy bufetowy

950

Bufetowy ekspedient

•* oOO
850 “ A"u
. «s0
900
10

sprzątaczka

^■0
1

~

®ozli ożeniowy

niowyc

800
” ij0°°
" 1^00

die^t.

Starszy magaz.vnS.ar

1,000 °
X 000 “ 3 *600

ZARZĄDZENIE Nr 2?4

^BISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW
BUDOWLANYCH
z dni,a 11 sierpnia. 19^5 r»

RPX'a»a& zasad wynagradzania pracowników z a trud ^•y & w stołówka ta. prowadź.ojayęfe przez zakłady

•Stf;y

Sądzenie zostało ogłoszone w Dz,Urz„
’A' ?'•*„

'

łlBiPMB

56/
ZP/3/65

4 Odstawis uu-.hwały nr 387/64 Komitetu Ekonomi yz~
Bady Ministrów z dnia 19 grudnia 1964 *<• >

?

(hs,
"a*'U zasad wynagradzania pracowników zatrudnićw uspołecznionyuh. zakładach, gastronomicznych.

*w związku z wejściem w życie protokółu dodatz dnia

li

sierpnia £965

do układów zhio-

’ tyl}'

*pra^y,

dotyozą -ago zasad wynagradzania pr&~

'u<ów zatrudniony*& w stołówkach prowadzonych

2 Nakłady pracy w porozumieniu z?

- 23=5

-

•- Zarządem Głównym Związki Zawodowego Pracownik*
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlany*1'

- Zarządem Głównym Związku Zawodowego Ghamix5e

zarządza się

co następuje:

§

1

Zasady wynagradzania pracowników zatrudniony*'*

stołówkach określona w wymienionym na wstępie

V1

tokóle dodatkowym obowiązują w zakładach pra *y

objętych układami zbiorowymi pracy wymieniony111-'1
na wstępie do' protokółu,

podległych

i nadzór->w8P

przez Ministra,Budownictwa i Przemysłu Materi8^
Budowlany ih,
§

2

1

Prac uwnlkom objętym postanowieniami niniejsi

zarządzenia nie

przyslogują?

1/ dodatek określony w ust. 1 § 2 uchwały n?
Bady Ministrów z dnia 16 mars* .1963 r

i

w..

w

podwyżki wynagrodzeń za pr.a-,ś najtlś*-

rabia lą-y

pra ••

prz-;- V\.,kr3 «vr

*
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~

tusji i urzędów oraz obniżenia skali podatku

od wynagrodzeń /Mcn0Pcl0 nr 25, poz„ 124/ i za
rządzeniu nr 94 Ministra Budownictwa i Przemy

słu Materiałów Budowlanych z dnia 11 maja 1965

r„ w sprawi® podwyżki wynagrodzsń za pra ę najniżej zarabiających pracowników /DzUrz, MBiPMB

ar 9„ poz, 36/,

Doda tak określony w uchwale nr 301 Rady Mini
strów z dnia 14 września 19^3 r„ w sprawi® wpr

wadzenia przejścioweg

dodatku kwartalnego dla

pracujący h,3

§ 5

fo-ifcm wpr wadzenia w życie zasad wynagardzania
^eślojnyah w wymienionym na wstępie protokóle do^[towjnn, tra.ąm >ę dotychczasowe zasaly wynagray ,
* 1
'* ’ *
*

pracowników żywienia zbiorowego określone

^^dzeniem nr 371 Ministra Bu... •' rud twa i Przemy-

av

<©-

e*

•<**

A Materiałów Budowlanych z dnia xi sierpnia 195-3

‘ w sprawie zasad wynagradzania pra owników zatfc, , “
*
»
«>«W* «
^iojgy <h w oddziałach zaopatrzenia robotniczego

V,

»

-i !►. -• »>«

w»

“^kresie ureculowan-wm nrotokółem dodatkowsm

“ 2JQ
’ja4y wynagradzania stosowane doty*'11

38 W ^eniu zbiorowym,

§ 4

iZJTenle ",ohodzl w -y°ie 2 ani’ic 1 ”z8inii>

PISMO OKOLNE Nr
^OlISIERSTWA BUDOWNICTWA I PRZBIYSŁU MATERIAŁÓW

BUDOWLANYM
z dnia JO października 1965

8praw;.3 premiowania pra owników umysłowy u przed “
^biorstw przemysłowy^

ZP/3/65
f*8m okólne został) ogłoszone w Dziennika UrzęS»Mia«, Bad. i PJIB nr 18, poz> 75/

^sterstw

Budownictwa i Przemysłu Materiałów

łowiący ih w porozumieniu z Zarządem Głównym
^'<1 Zawodowego Pra;owników Budowni t-wa i Prze-

Ka+eriałów Budowlany & i Zarządem Głównym
Zawód >we go Chemików wyjaśnia,

następuje:

’'^aiownisy umysłowi zatrudnieni w samodzielny i?.

thiałaAO wykonawstwa inwestycyjnego /sWl/
Morzony & przy przedsiębiorstwach przemysł -

objęty /a zarządzeniem nr II4 Ministra

~ 240 -

Budownictwa- i Przemysłu Materiałów

,

z dnia 10 czerwca I964 r.,, w sprawie pr®®*^ j
pracowników umysłowych w przedsiębiorstw8®*1 ?

mysłowyuh /Dz.Uirz., MBiPMB nr 9* p .*» 25/
miewani są wg zasai określony -;h dla ty<h Pr

siębiorstw z możliw -ś dą zastosowania:
9 1>
.

- premiowania pra ? owników kier owni rfcwa i

ników zarządu SOWI jak pracowników ki®*’0^ j

i pracowników zarządu zakładów samodzi®^
W
lansujących, w trybie i według zasad '->**

,

nych w § 12 powołanego zarządzenia,

“ zadań stanowiący ch podstawę premiow®0^’

/
.$''
ślonysh jak dla przedsiębiorstw bud owi®31 a"

tażowyoh /zarządzenie nr 111 Minlsir*
a. * V I
$

«tw& i Przemysłu Materiałów Budowlany.'?*

6 czerwca I.964 r, Dz,Urz„ MBiPMB nr 9j

p

,ł?
„
* u*
2,, postanowienie § 4» ust, 8, wymienioneg
/
4 y*'

zarządzenia ar 114 Ministra Budrom! "t*®

4

mysłu Materiałów Budowlany «l z dni. a 19

I964 r„ dity^ą wyłącznie pracowników

/
s-,ięc4 •
prz edniębl wh tw przemysłowy ii bezp;'śra'A'
■
■

k onawoów zadań z zakresu postępu techno

torf

— e.Ąl dotyczą one zatem pracowników odpowiedzial

nych za nadzór i kontrolę: aad wykonywaniem tych
Prac.
Pracownicy umysłowi zatrudnieni w strażach prze
^ysłowych i strażach, przeciwpożarowych przedsię
^iorstw przemysłowych premiowani są z pozycji
'B” części II funduszu, premiowego.

4,

,
Wyznaczając przedsiębiorstwu zadanie dodat
kowe, premiowane z rezerwy funduszu premio

wego - zjednoczenie zobowiązane jest do
określenia wysokości premii za wykonanie

"tego zadania. Środki finansowe tej rezerwy
powinny być przeznaczone na realizację za

dań wyznaczonych w ciągu okresu premiowania,
zwłaszcza za zadania z zakresu eksportu i

Postępu technicznego, w tym na wypłatę pod
wyższonych premii za opracowanie tematów po-

otępu techniczno-ekonomicznego zgodnie z
Przepisami § 9 ust. 5 zarządzenia nr 62

Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki
2 dnia 12 października 1964 r. w sprawie re*
gulaminu na nagradzanie z funduszu postępu

?.u?, -

teobni-czn o-ekonomicznego oraz zasad premie’

łania za realizację prac w dziedzinie PT*’»

gotowania i wprowadzania nowej techniki
/Ilon, Pol, nr J29 poz, 359/»
2/ Uruchomienie rezerwy funduszu premioweg® *

wypłata premii za wykonanie zadania prani«
wanego z rezerwy j może nastąpić bezpośredni
po wykonaniu zadania - na podstawie decy^

dyrakt ora z je da o < żeni a,

3/ Jeżeli zadania dodatkowej, za wykonanie
ryuh przysługuje premia z rezerwy fundus^

premiowego dla klarowni rtwa nie są ściśle
związane z wynikiem ekonomi -znym prz-edsiS*

biorstwa w danym roku9 premie te mogą ni®

być uzależnione od kształtowania się teg°
wyniku.
4/ Premie z rez erwy f unduszu premiowego m >£%
być wypłaouo łącznie z premią regulamin

tylko w granicach limitów premii iadywii®8

1*

nych obowiązujących. dla poszczególnych pr®'
.iownikćw zgodnie z przepisami zarządzeni®

nr 114 Ministra Budowni i+wa i Przemysłu

=■
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“

Materiałów Bud owiany «h

wymi eriicnego

w ust, 1.

'• Fundusz premiowy utworzony w trybie przewidzia
nym w § 5 zarządzenia nr 161 Ministra Budowni
ctwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia

^2 sierpnia 19&4 r. w sprawie premii i nagród

Wpłacanych poza planem funduszu płac lub ze
lodków nie objętych funduszem płac /dz„ Urz.

^iPMB nr 15» poz. 52/ jest funduszem będącym
* dyspozycji dyrektora przedsiębiorstwa. Z tego

f,induszu nie mogą zatem byó premiowani członko
wie dyrekaji przedsiębiorstw /dyrektor, jego

^stępęy i główny księgowy/»
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OKOLNIK Nr 34
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW

BUDOWLANYH

z dnia 20 grudnia 1965 r„

w sprawia stosowania podwyższanych wynagrodźeó
pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach
przemysłu materiałów budowlanych
zp 2-11/1965

/Okólnik został ogłoszony w Dzienniku Urzędowy®

Min.Bud. i PMB nr 2 w 1966 r., poz„ 7/
I
'
I
\ X
C- .
W celu właściwego stosowania zasad przyznawani3
podwyższonych wynagrodzeń dla niektórych prao^

ków fizyozryiih i umysłowych zatrudnionych w przelł
siębiorstwaoh przemysłu materiałów budowlanych, P°
dległych i nadzorowanych przez Ministra Budowni3^3

i Przemysłu Materiałów Budowlanych, w porozumieli'3
z Zarżądam Głównym Związku Zawodowego Pra • iwnikó*

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych

-245 “
Zarządem Głównym Związku Zawodowego Chemików,
^tala się co następuje:

§ 1

W szczególnie uzasadnionych i wyjątkowych przy
padkach dyrektor przedsiębiorstwa może przyznać:

V pracownikowi fizycznemu wynagrądzanemu we
dług systemu czasowego lub czasowo-premiowe

go kategorię zaszeregowania bezpośrednio
wyższą od przysługującej mu na podstawie

obowiązującego taryfikatora kwalifikacyjnego.

W przypadkach stosowania wynagrodzenia

we

dług tzw. "systemu widełkowego" nie przyznaje się pracownikowi kategorii bezpośrednio

wyższej; można natomiast podwyższyć maksy
malne "widełkowe" wynagrodzenie wynikające

z tabeli dla danego stanowiska nie wyższej
niż o 10%,
I '
2/ pracownikowi umysłowemu - z wyjątkiem pra

cowników, o których mowa w ust. 2 - wynagro
dzenie podstawowe podwyższone do 10% w sto

sunku. do wynagrodzenia maksymalnego

- 246 przysługującego zgodnie z tabelą wynagrodzeń

dla zajmowanego przez pracownika stanowiska,
2. Przy zachowaniu zasady określonej >w ust. 1 pkt
2 dyrektor zjednoczenia może podwyższyć wyna-

grodzenie podstawowe dla dyrektora przedslęli01
stwa i jego zastępców oraz głównego księgowego.

§ 2
Podwyższonymi wynagrodzeniami 9 o których mowa
w § l,może być objętych w danym przedsiębiorstwie:

• do 10$ pracowników fizycznych zatrudnionych

w systemie czasowym i czasowo-premiowym,
"* do 10$ pracowników umysłowych.

Wyk.“Tekst”, U-1857/1OOO/II M-Jl JDs

- 24? ZARZĄDZENIE

Nr 65

MINISTRA BUDOWNICTWA
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 25 maja 1967 ro
w sprawie zasad wynagradzania robotników za
trudnionych w przedsiębiorstwach /zakładach/

stolarki budowlanej
ZP2-II-HW-6?

Na podstawie uchwały nr 8/67 Komitetu Ekono

micznego Rady Ministrów z dnia 24 stycznia

196? ro w sprawie rozciągnięcia uchwały nr
221/65 w sprawie zasad wynagradzania robot

ników zatrudnionych w przedsiębiorstwach prze
mysłu meblarskiego i mebli giętych - na robo

tników zatrudnionych w przedsiębior stwash /za
kładach/ przemysłu stolarki budowlanej

oraz

* związku z wejściem w życie protokółu dodat
kowego z dnia 23 maja 196? ro do układów zbio
r°wych pracyc dotyczącego zasad wynagradzania
p°botników zatrudnionych w przedsiębiorstwach
Nakładach/ stolarki budowlanej,, po uzgodnie

niu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego

~ 248 -

Pracowników Budownictwa i Przemysłu Mate

riałów Budowlanych zarządza się,

cc

nastę

puje s

§ i

Dyrektor

Zjednoczenia Przemysłu Stolarki

Budowlanej

wprowadzi sukcesywnie do dnia

30 września 196? ro

w nadzorowanych przed

siębiorstwach /zakładach/ stolarki

lanej

budow

zasady wynagradzania robotników,, 0-

kreślone w powołanym na wstępie protokóle
dodatkowym i

niniejszym zarządzeniuo

§ 2
io

Zasady wynagradzania,
§ 1

o których m« wa w

wprowadza się w życie

po

sprawdze

niu - przez powołane w tym celu komisje
- stopnia przygotowania każdego

przed

siębiorstwa /zakładu/ do wprowadzenia

reformy norm i

płac,

2o Tryb przygotowania i

oceny przedsię -

biorstw /zakładów/ do wprowadzenia re

formy norm i

płac;

ustala Dyrektor

Zjed

noczenia Przemysłu Stolarki Budowlanej

- 2,49

na podstawie wytycznych wydanych przez
Dyrektora Departamentu Zatrudnienia „

Pracy i Płaco
§ 5
*» Upoważnia się Dyrektora Zjednoczenia Prze

mysłu Stolarki Budowlanej do zaliczenia w

uzgodnieniu

z

Zarządem Głównym Związku Za-

wodoweg© Pracowników Budownictwa i Przemy

słu Materiałów Budowlanych pctszczególnych
przedsiębiorstw /zakładów/ do odpowiednich

tabel godzinowych stawek płac robotnikówD
ustalonych w załączniku nr 2 do protokółu

dodatkowego powołanego na wstępie zarzą
dzenia o

‘'■o Przy zaliczeniu poszczególnych przedsię
biorstw /zakładów/ dc odpowiednich tabel
godzinowych stawek płac robotników /ust//
należy uwzględniać następujące kryteria?

“ wydajność pracyp
osiąganą jakość produkowanych, wyrobów„

poziom płac„
W przedsiębiorstwie powinna być stosowana
i .

- 250 -

jedna tabela godzi nowymi, sta wek płac d?>.a

określenia stawek osobistego zaszeregom
wania wszystkich robotników /bez wzglę

du na stosowany system płac/o
W uzasadnionych przypadkach Dyrektor
Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budow

lanej może w obowiązującym trybie usta
lić dla przedsiębiorstwa wielozakładowe
go różne tabele godzinowych stawek płab,

z tymt że w poszczególnym zakładzie po
winna być stosowana tylko jednak tabela

godzinowych stawek płaco
W wyjątkowych przypadkach Dyrektor Zjed
noczenia może ustalić dla przedsiębior

stwa jednozakładowego lub zakładu przed
siębiorstwa wielozakładowego dwie tabela
godzinowych stawek płac, z tymP że dwie

tabele mogą być stosowane w okresie
przejściowym9 do czasu wygospodarowania

odpowiednich środków finansowych,,
§ 4
1 o Robotnicy zatrudnieni w akordowym syste
mie pracy powinni być wynagradzani

na

- 25i -

podstawie stawek jednostkowych /sen akor
dowych/ wynikających z technisznie uzasa
dnionych norm pracy0 dostosowanych do u-

sprawnionych warunków organizacyjno-tech
nicznych,,

*
20 Normy pracy9 o których mowa w usto

za

twierdza się zgodnie z obowiązującymi prze
pisami o

§ 5
Pozostaje w mocy stosowany dotychczas ^Kata-

log jednolitych norm czasu i stawek jednost

kowych dla ręcznych robót załadunkowych

i

wyładunkowych towarów masowych”,, stanowiący

załącznik do uchwały nr 241 Rady Ministrów z

dnia 9 czerwca 1959 ro w sprawie jednolitych
norm czasu i stawek jednostkowych dla robot

ników zatrudnionych przy pracach załadunko
wych i wyładunkowych /Monitor Polski nr 58,
poz0 281/o

§ 6
W stosunku do robotników objętych zmianą

warunków płac określonych w protokóle do-

li 52 -

datkowym z dnia 2J maja

szym zarządzeniu

ro i w niniej

obowiązującasady wypłaca

nia przejściowego dodatku mieszkaniowego0o«
kreślone’/* w załączniku do zarządzeniao

§ 7
Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Stolarki

Budowlanej zobcwiąże dyrektorów przedsię
biorstw do 2
i/

zorganizowania odpowiedniej kontroli w
okresie przygotowania i wprowadzenia *>

życie obowiązujących przepisów w z-akre1sie norm i nowych zasad wynagradzaniao

2/

przeprowadzania systematycznej analizy

stosowania nowej organizacji pracy0 W"
nagradzania ©raz poziomu zarobków =,

§ 8

Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Stolarki
Budowlanej zapewni włąściwy nadzór nad

całością prac związanych ze zmianą zasad
wynagradzania określonych w niniejszym za

rządzeniu oraz spowoduje przeprowadzenie

- £53 ^kresowych kontroli stosowania nowych za-

sad wynagradzania w nadzorowanych przedsię
biorstwach /zakładach/^ wyniki kontroli po
winny być omawiane na posiedzeniach Kolegium
Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budowlanej z

u<iziałem przedstawiciela Zarządu

Głównego

Związku Zawodowego Pracowników Budownictwa

i Przemysłu Materiałów

Budowlanych

oraz

Przedstawicieli samorządów robotniczych zaŁhteresowanych przedsiębiorstwo
Ocanę i wnioski kolegium w zakresie realiza

cji reformy norm i płac w poszczególnych
Przedsiębiorstwach należy sukcesywnie prze-

syłać do wiadomości Dyrektora Departamentu
Zatrudnienia^, Pracy i Płac oraz Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Budowni
ctwa 5. Przemysłu Materiałów Budowlanych,

§ 9
1

8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23
maja

2

8

r„

Pracownikom objętym nowymi zasadami wy
nagrodzenia określonymi w niniejszym za-

254- -

rządzeniu nie przysługuje dodatek prze
widziany wg

~ uchwale nr 301/63 Rady Ministrów z f
dnia 14 września 1963 ro w sprawie

wprowadzenia przejściowego dodatku
kwartalnego dla pracujących oraz

w
zarządzeniu Przewodniczącego Komite-

I

tu Pracy i Płac z dnia 12 grudnia
1963 r0 w sprawie przejściowego do-

datku kwartalnego dla pracujących
/Monitor Polski nr 94 „ pozD 442/P

- uchwale nr 137 Rady Ministrów z

dnia 20 lipca 1965 ro w sprawie
wpr- wadzenią przejściowego dodatku
mieszkaniowego /Monitor Polski nr 43
pozo 239/o

3o

W zakresie uregulowanym niniejszym za-

rządzeniem nie stosuje sięs
zarządzenia nr 155 Ministra Budowni-

ctwa i Przemysłu Materiałów Budowla

nych z dnia 25 sierpnia 1966 r»

w

sprawie podwyżki wynagrodzeń za pra-

- 255 cę najniżej zarabiających pracowników,,

•=■ okólnika

nr

52 Ministra Budownictwa

i

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia
18 września 1965 r. w sprawie bodźców

materialnego zainteresowania w poprawie

jakości produkcji oraz oszczędności su
rowców i materiałów /Dz. Urz. MBiPMB nr

15e pOZo ?0/„
- zarządzenia nr 162 Ministra Przemysłu
Drobnego i Rzemiosła z dnia 25<>XI.1958

r. w sprawie zasad wynagradzania robot
ników zatrudnionych w zakładach

pracy

przemysłu drzewnego i przetworów, pajler
niczycht

- załącznik* nr 5 do zarządzenia nr ?2
Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemios

ła

z dnia 2?.VII.1957 r. w sprawie za

sad wynagradzania pracowników zatrud
nionych

w straży p.pożarowej oraz

strażach uzbrojonych i nieuzbrojonych
pilnujących mienia zakładów i przedsię

biorstw państwowych nadzorowanych przez
Ministra Przemysłu Drębnego i Rzemiosła

- 256

4, Traci mocg
- zarządzenie nr 181 Ministra Budowni

ctwa i Przemysłu Materiałów Budowla^

nych z dnia 23 września 1964 r, w
sprawie norm technicznie uzasadnionych

i zasad wynagradzania robotników za
trudnionych w przedsiębiorstwach /za
kładach/ stolarki budowlanej.

MINISTER

/-/mgr inżoM„Olewiński
Za zgodność g
./So Wędlewski/
Naczelnik Wydziału
Rozdzielnik.

/- 193a12ol6„19920 po 1 ftgZo
A~18

10 egZo

B~4l

60 egZo

F“ 39 ^(>31
F-63

P» 2 egz»
15 egZo
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Załącznik do zarządzenia nr 65

Ministra Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych

z

dnia 23 maja 1967 r„

ZASADY WYPŁACANIA PRZEJŚCIOWEGO

DODATKU MIESZKANIOWEGO
% Dla robotników objętych zmianą wynagra
dzania aktualnie pobierany dodatek mieszkaniowy9 wprowadzony uchwałą

nr

187

Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1965 ro
w sprawie wprowadzenia przejściowego do

datku mieszkaniowego /Monitor Polski nr
43, poz. 239/ ulega - z pierwszym dniem

drugiego miesiąca pc wprowadzeniu w da
nym przedsiębiorstwie /zakładzie/ zmian
w zasadach wynagradzania - trwałemu

zmniejszeniu t kwotę równą 50% uzyskane
go wzrostu zarobku nettoa nie wyższą je
dnak od pobieranego dodatku mieszkaniowe-

gf »

-

258

-

2o Przez wzrost zarobku netto,, o którym mo

wa w usto 1, rozumie się różnicę

wyni

kającą z odjęcia:

1/ średniomiesięcznego zarobku netto uzy

skanego w okresie od dnia 1 stycznia
1366 r„ do dnia 31 grudnia 1966 r. od

2/ zarobku netto ustalonego jako

wynik

przemnożenia przeciętnego zarobku go

dzinowego faktycznie uzyskanego w pi0"
rwszym miesiącu po wprowadzeniu zmian

w zasadach wynagradzania przez śred
niomiesięczną liczbę godzin opłacony^

w okresie od dni* 1 stycznia 1366 r°

do dnia 31 grudnia 1966 ro /stanowią
cego zarobek bazowy/<,

3e W razie, gdy kwota wzrostu zarobku /ust,

2/ jest niższa niż 200% pełnego dodatku
mieszkaniowego, pozostałą część dodatku
po potrąceniu kwoty określonej w usto 1

wypłaca się do dnia 31 grudnia 1967 r«
Począwszy od dnia 1 stycznia 1968 r0 ustalenie wysokości pozostałej części do-

-

259

-

datku nastę uje w okresach półrocznycho
5« Za podstawę do określenia wysokości po
zostałej części dodatku za każde półro

cze począwszy od dnia 1 stycznia 1968 r„
przyjmuje się porównanie średniomiesię

cznego zarobku netto z poprzedniego pół
rocza z zarobkiem bazowym,, o którym mewa

w ustc 2„ pkt 2Ł

Wzrost zarobków w stosunku do zarobku
bazowego /ust0 20 pkt 2/ powoduje obni

żenie w następnym półroczu dodatku,,

którym mowa w usto 3„ w wysokości

o

50>a

uzyskanego wzrostu zarobku netto0

?• W razie uzyskania w przekroju rocznym
począwszy od ^968 ro średniomiesięczne
go wzrostu zarobku w wysokości, co naj

mniej 200,2 kwoty dodatku, c którym mowa

w ust, 3o następuje trwała utrata dodat
ku niezależnie od wysokości zarobku uzy

skanego w późniejszych okrasacho
W tyra celu niezależnie od obliczeń pół
rocznych dokonuje się obliczeń zarobią
osiągniętego w każdym roku kalendarzowym,,

O
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~ prawidłowe rozliczenie skutków finan
sowych w ramach określonych limitówo

2„ Przed wprowadzeniem w żybie reformy

w

przedsiębiorstwie /zakładzie/ należy?

1/ przeprowadzić weryfikację kwalifika
cji robotników oraz zaszeregować ich

zgodnie z postanowieniami nowego ta

ryf ikatora kwalifikaoyjnegOg
2/ ustalić dla poszczególnych grup ro

botników najbardziej racjonalne sy
stemy wynagradzania;

3/ dokonać przeglądu dotychczas obowią
zujący th technicznie uzasadnionych

norm pracy oraz uaktualnić je przez?
v wyeliminowanie stosowanych współ

czynników - łagodzących napięcie

norm9
~ dostosowanie do usprawnionych wa

runków organizacyjnych pracy9 te

chniki i technologii^
4/ ustalić w zakładowych katalogach per®

- 263 -

/eeny

prasy nowe stawki jednostkowe
akordowe/ na podstawies

“ uaktualnionych technicznie uzasad

nionych tera pracy /ppkt 3/»

=> ustalonej dla przedsiębiorstwa /jja-

kładu/ tabeli godzinowych

stawek

plac z odpowiednią zachętą akordo—

«ą®
“ nowego taryfikatora kwalifikacyjne

go®
5/ opracować na podstawie ramowych za
sad premiowania szczegółowe zakłado

we regulaminy premiowania dla robot
ników zatrudnionych w czasowo-premio
wym i akordowo-premiowym systemie
płacB

6/ opracować informację o stanie przy

gotowania przedsiębiorstwa /zakłada/

do wprowadzenia reformy„ zgodnie z
ustaleniami określonymi w czo II i

III niniejszych wytycznych«

~ 264

3o W celu właściwego przygotowania przed
siębiorstwa /zakładu/ do wprcwadzenia

w życie reformy;, Zjednoczenie Przemys
łu Stolarki Budowlanej powinno zapewnić

niezbędną porno? instruktażową dla przed"

sięblorstw « zwłaszcza przez Branżowy
Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy
przy ZPSBo
4o Po zakończeniu prac przygotowawczy -3h0 ©

których nowa w pktoi i 2 dyrektor przed
siębiorstwa składa konferencji samorządu
robotniczego /KSR/ sprawozdanie

z

prze-

biegu i wyników tych prac z wnioskiem ©
podjęcie uchwały o wprowadzenie reformy
w przedsiębiorstwie /zakładzie/«
5» Na podstawie uchwały konferencji samo
rządu robotniczego /pkt 4/ dyrektor
przedsiębiorstwa występuje do Dyrektora

Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budow
lanej z wnioskiem o zezwolenie na wpr©,J

wadzenie reformy w życieo
Dc wniosku należy załączyć?

~ uchwałę KSR,

265 ” informację o stanie przygotowania przed-

siębiorstwa /zakładu/ do wprowadzenia

reformy /pkt 2, ppkt 6/g
- szczegółowe zakładowe regulaminy premiowania robotników zatrudnionych w czaso

wo-premiowym i akordowo-premiowym syste

mie płac,
- zakładowe katalogi norm pracy i stawek
jednostkowych /cen akordowych/,

- wniosek zawierający propozycje przedsię

biorstwa odnośnie ustalenia odpowiedniej
tabeli gadzinowych stawek płac, wysoko
ści zachęty akordowej i funduszu premio

wego o
Dyrektor Zjednoczenia Przemysłu Stolarki

Budowlanej podejmuje decyzję w przedmio

cie wprowadzenia w życie reformy w uzgod

nieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodo
wego Pracowników Budownictwa i Przemysłu

Materiałów Budowlanych^ po zaopiniowaniu
wniosku dyrektora przedsiębiorstwa /pkt

5/ przez komisję powołaną w tym celu prawe

266 “
Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Stolar-

ki Budowlanej o

IIo

Zakres opracowania informacji /oceny/

1o Przedsiębiorstwo, które zakończyło pral
ce przygotowawcze do wprowadzenia refor
my norm i płac - określone w cz0 I ni
niejszych wytycznych - powinno opracować
informację zawierającą^

- ocenę przewidywanych skutków płacowych
i finansowych związanych z wprowadze
niem nowych zasad wynagradzania robot

ników; wzory podstawowych zestawień li
czbowych do dokonania wwo oceny okreś
lone są w części III niniejszych wyty
cznych,
- 'syttiaty&zaą . charakterystykę przygoto
wania organizacyjnego i technicznego
przedsiębiorstwa /zakładu/ do refor

my o

2« Wyliczenie skutków, o których mowa w
pkto 1 należy dokonać na podstawie m- ;*

~ 26?

bazoweg©;, któjr-y określa dla poszczag6l<=>

nyyh przedsiębiorstw /zakładów/ Dyrektor
Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budowla^

nejo
111o Wzory podstawowych zestawień liGgbcwysh
1o Skutki wprowadzania nowego taryfikatora
kwaiifikącyjnegc na podstawie miesiąca
bazowego

K at eg oria za sz e 
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2O średnia płaca robotników Prze

podstawie miesiąca bazowej'
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3o Wykonanie norm pracy wyliczone na podstawie
miesiąca bazowego

Wykonanie norm pracy
w %

Przed uaktualnieniem norm
współczynników do norm/
ilość robotników

1

/bez

stosunek % do ogółu
robotników akordo
wych

2

Po uaktualnien iu norm

ilość robotników

3

stosunek % do
ogółu robotnikói
akordowych

5

4
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Razem
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Zestawienie zbiorcze skutków finansowych dla przedsiębiorstwa /zakładu/ objętego reformą norm i płac
/wyliczonych na podstawie miesiąca bazowego/
Nfizva przedsiębiorstwa

. v

Objaśnienia:
W rubr, 2 - należy podać nazwę wydziału /oddziału/ npŁ maszynownia, montażownia, okuwalnia, przyrzynalnia itp„
w rubr„ 3 T symbol D - oznacza system czasowy, D/P - czasowo-premiowy, A » akordowy, A/P - akordowo-premiowy,
* rubro 4 - należy wykazać ilość robotn0 zatrudnionych w danym wydziale /oddziale/ wg systemów płac w nowych
warunkach płacy,
* rubr» 5 i 14 - n&leży wykazać fundusz płac wynikający ze stawek osobistego zaszeregowania robotników, a w
systemie akordowym i akordowo-premiowym za 100% wykonania normy,
* rubro ? i 15 - należy wykazać nadwyżkę akordową oraz fundusz premiowy; w ruchomej części płac nie należy
wykazywać premii i nagród wypłacanych ze środków obrotowych nie objętych planem osobowym fun
duszu płac,
* rubro 10 x 18 - należy wykazać pozostałe elementy płac bez deputatu węglowego,,
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PROTOKÓŁ DODATKOWY

z dnia 23 maja 1967

ro

do;

- układu zbiorowego pracy w budownictwie z
dnia 15 marca 1958 ro»
* układu zbiorowego pracy dla przemysłów

drzewnych z dnia 1? grudnia 1957 ro,
* układu zbiorowego pracy dla pracowników

państwowego terenowego przemysłu drzewne

go z dnia 17 grudnia 1957 rO9
dotyczących zasad wynagradzania robotników

zatrudnionych w przedsiębiorstwach /zakła
dach/ stolarki budowlanej„
Minister Budownictwa i Przemysłu Materia

łów Budowlanych oraz Zarząd Główny Związku

Zawodowego Pracowników Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych postanawiają,

co następuje:
§ 1
Postanowienia niniejszego protokółu dodat

kowego dotyczą robotników zatrudnionych w

- 2?4 przedsiębiorstwach /zakładach/ stolarki bu

dowlanej, nadzorowanych przez Zjednoczenie
Przemysłu Stolarki Budowlanej»

§ 2
W przedsiębiorstwach;, które

dokonają dal ~

szych usprawnień w organizacji pracy„ tech

nice i technologii produkcji„ zaktualizują

odpowiednio do dokonanych usprawnień tech

nicznie uzasadnione normy pracy i normy ob
sady stanowisk dla obsługi poszczególnych

maszyn i urządzeń oraz zapewnią prawidłowe
warunki do wprowadzenia w życie zasad okre

ślonych w niniejszym protokóle dodatkowym3

stosuje się:
- zasady wynagradzania robotników^ określo
ne w załączniku nr %
- taryfikator kwalifikacyjny robotników,,za
twierdzony zgodnie z obowiązującymi prze

pisami przez Ministra Budownictwa i Prze
mysłu Materiałów Budowlanych w uzgodnie
niu z Zarządem Głównym Związku Zawodowe
go Pi-acowników Budownictwa i Przemysłu Ma

teriałów Budowlanych

~ ??5 -

- tabele godzinowych stailrek płac robotni
ków,, określone w załączniku nr 2„

- ramowe zasady premiowania robotników za
trudnionych w czasowo-premiowym systemie

płacs określone w załączniku nr 3,

- ramowe zasady premiowania robotników za
trudnionych w akordowym systemie płac za

jakość produkcji oraz oszczędność surow
ców i materiałów,, określone w załączniku
nr 4,

•* wykaz prac^przy wykonywaniu których mogą
być stosowane dodatki z tytułu warunków
uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,

stanowiący załącznik nr 5p

* czas pracy i zasady wynagradzania osób
zatrudnionych przy pilnowaniu, określone
w załączniku nr 6„
§ 3

Robotnikom zatrudnionym przy pracach

re

montowych na kominach fabrycznych, konf

ekcjach wieżowych, masztach i wysuwnicach

2?6
przysługują za każdą godzinę pracy w tych wa
runkach - w zależności od wysokości - dodatki

w wymiarze;

- na wysokości od 15 do 20 m

Of75 żł/godz»

- na wysokości ponad 20 m
r

1,00 zł/godzo

§4

Pozostają w mocy stosowane dotychczas zgodnie
z obowiązującymi przepisami zasady wynagra
dzania pracowników nieuregulowane niniejszym

protokółem, a w szczególności zasady wynagra

dzania;
- kierowców samochodów i ich pomocników,,
- pracowników zatrudnionych w nieuzbrojonej

straży przemysłowej,
- członków korpusu technicznego pożarnictwa,
zatrudnionych w zakładowych jednostkach o~*

chrony przeciwpożarowej,
- pracowników stołówek prowadzonych przez
zakłady pracy,

- robotników młodocianych w okresie nauki za-

wodu, przyuczenia do określonej pracy i
wstępnego stażu pracy,

- 27? -

- robotników po ukończeniu 18 lat, kontynu
ujących naukę zawodu na zasadach obowią -

zujących pracowników młodoclanych,
~ innych robotników,, dla których stosuje

się zasady wynagradzania określone obo

wiązującymi przepisami o
§ 5

Zasady wynagradzania określone niniejszym

protokółem dodatkowym wprowadza się w życie
w poszczególnych przedsiębiorstwach - w try
bie ustalonym przez Ministra Budownictwa i

Przemysłu Materiałów Budowlanych, uzgodnio

nym z Zarządem Głównym Związku Zawodowego

Pracowników Budownictwa i Przemysłu

Mate

riałów Budowlanycho
§ 6

1O Protokół dodatkowy wchodzi w życie

z

dniem 25 maja 196? r»

2o W stosunku do robotników objętych zmia

ną zasad wynagradzania;

- 2?8 -

a/ traci moc protokół dodatkowy z dnia 23

września 1964 ro do układu zbiorowego
prany w budownictwie z dnia 15

marsa

1958 ro i stosowanego w niektorytjh
przedsiębiorstwach stolarki budowlanej

układu zbiorowego pracy dla przemysłów

drzewnych z dnia 17 grudnia 195? ro do
tyczący zasad wynagradzania robotników

zatrudnionych w przedsiębiorstwach /za

kładach/ stolarki budowlanej,
b/ przestają obowiązywać;
- ust o 2 § 90 ust, 2 § 78, § 79 układu
zbiorowego pracy dla przemysłów drze

wnych z dnia 1? grudnia 1957 r„ oraz
załącznik nr 9tdo tego układu,

-

w odniesieniu dc osób zatrudnionych
przy pilnowaniu ust„ 1 i 2 § 20

oraz § 30 układu zbiorowego pracy dla

•• 279 °
przemysłów drzewnych z dnia 17 grud

nia 1957 i*o

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU ZAWODOWEGO
PRACOWN^CW BUDOW
NICTWA I. PRZEMYSŁU

MINISTER
/-/ mgr inżoMoOlewiński

materiałów budow
lanych

/■-•/ FoPapierniak

Za zgodność:

/H„Węclewski/
Naczelnik Wydziału

- 281

Załącznik nr 1
do protokółu dodatkowe
go z dnia 23 maja 1967 r

ZASADY WYNAGRADZANIA

ROBOTNIKÓW ZATRUDNIOWYCH W PRZEDSIJ-

BIORSTWACH /ZAKŁADACH/

STOLARKI BU

DOWLANEJ

§ 1
% ^odstawę zaszeregowania robotników i ro

bót do poszczególnych kategorii stanowi

taryfikator robotnikówc
2O Zaszeregowanie robotników dokonuje się
zgodnie z warunkami określonymi we wstę
pie do taryfikatorao

Robotnik powinien wykonywać roboty

od

powiadające posiadanej przez niego

ka

tegorii zaszeregowaniao

W przypadkach uzasadnionych,, potrzebami
produkcyjnymi,, przedsiębiorstwo ma pra

wo za zgodą rady zakładowej zlecić do -

- 282
raźnie robotnikowi wykonanie robót zasze
regowanych niżej niż jego kategoria oso

bistego zaszeregowania9 nie niżej jednak
niż © dwie kategorieo
§ 2
1 o, Odpowiednio dc kategorii zaszeregowania

przewidzianych w taryfikatorze kwalifika
cyjnym: /§ % ust o 1/ przysługują robotni"

kom godzinowe stawki płac wynikające z ta

bel określonych w załączniku nr 2»
2a, Zaliczenie poszczególnych przedsiębiorstw

/zakładów/ do odpowiedniej tabeli /ustol/
dokonuje się wg zasad określonych przez
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materia
łów Budowlanych w uzgodnieniu z Zarządem

Głównym Związku Zawodowego Pracowników
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budówlany ch o.

7Ł Ustalona dla przedsiębiorstwa /zakładu/

tabela godzinowy <h stawek płac stanowi

podstawę dr określenia stawek osobistego
zaszeregowania robotników zatrudnionych w

- 283
czasowym,, czasowo-premiowym oraz

akor

dowym i akordowo-premiowym systemie płac.
Zl

ri

• Godzinowe stawki płac wynikające z tabeli
ustalonej dla przedsiębiorstwa /zakładu/

/usto 3/s stanowią podstawę do oblicze
nia:
a/ robotnikom zatrudnionym w systemie cza

sowym i czasowo-premiowym:
- wynagrodzenia za czas efektywnie

przepracowany,
- wynagrodzenia za godziny przestojo
we,

- podstawy do wyliczenia wysokości
funduszu premiowego i indywidual
nej premii,

- dodatków za pracę w godzinach nad
liczbowych, nocnych oraz w niedzie

le i święto,
- dodatków dla brygadzistów,

• — innych należności, których wysokość

oblicza się od stawki osobistego za

szeregowania robotnika.

~ 284 b/ robotnikom zatrudnionym w nystemie
akordowym i akordowo-premiowym?

- podstawy do wyliczenia premii indy

widualnej za jakość produkcji oraz
oszczędność surowców i materiałów,
- wynagrodzenia za godziny przesto

jowe „
- dodatków za pracę w godzinach

nad-

liozbowychj, nocnych oraz w niedzie

le i świętOj,
- dodatków dla brygadzistów,,

- innych należnościB których wysokość
oblicza się od stawki osobistego za
szeregowania robotnika o
§ 3
1o Dla robotników wynagradzanych według akordowego systemu płac może być stosowa

na zachęta akordowa w wysokości do 20%
godzinowej stawki płacs wynikającej z ka

tegorii osobistego zaszeregowania robot

nika o
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•• Wysokość procentowa zachęty akordowej

może być dla poszczególnych przedsię

biorstw /zakładów/c wydziałów,, oddalałówv zespołów oraz grup robotników za

trudnionych w zespole odpowiednio zróż
nicowana: zachęta akordowa powinna być

w zasadzie ustalona w wysokości
10%P 1% lub 20%.

« Zasady stosowania i różnicowania zachę
ty akordowej ustali Dyrektor Zjednocze

nia Przemysłu Stolarki Budowlanej w uz
godnieniu z Zarządem Głównym Związku

Zawodowego Pracowników Budownictwa

i

Przemysłu Materiałów Budowlanych,,

0 Powiększone o zachętę akordową godzi

nowe stawki płac wynikające s tabelę o

których mowa w § 1„ stanowią podstawę
wyłącznie do wyliczenia stawek jednost
kowych /cen akordowych/. Zachęty akor

dowej nie uwzględnia się przy oblicza
niu wszelkich procentowych dopłat de pła

cy zasadniczej /§ 2 ust. 4/.
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§ 4
1o W zależności od rodzaju pracy /robót/

stosuje się następujące

systemy płac:

- akordowyo
- — akordowo-premiowy„

- czasowo-premiowy,
- czasowy o
2o Akordowo-premiowy system płac może być
stosowany w celu stworzenia warunków

dla dotrzymywania i poprawiania wskaź
ników jakościowych określonej produkcji

oraz dotrzymywania obowiązujących norm
zużycia surowców i materiałowo

3o Ramowe zasady premiowania robotników za
trudnionych w systemie czasowo-premiowym

i akordowo-premiowym, określają załącz

niki nr 3 i 4 do protokółu dodatkowego0

§ 5
1o Brygadzistom /tjo robotnikom kierującym

grupą robotników/, pracującym na równi z

28? -

członkami brygady i odpowiadającym za

wyniki pracy brygady - przysługuje za
godziny kierowania brygadą dodatek

wysokości

w

lub ^5% godzinowej staw

ki płac ich osobistego zaszeregowania„
o Dodatek za prowadzenie brygady może być

przyznany jedynie w przypadku &dy licz

ba członków brygady łącznie z brygadzie
stą wyncsi nie mniej niż 5 osóbu

« Dodatki dla brygadzistów oraz ich wyso

kość ustala dyrektor przedsiębiorstwa w
uzgodnieniu z radą zakładową9 uwzględ

niając następujące kryteria:

1/ *0% dodatek powinien być ustalony
dla brygadzisty kierującego bryga

dą,, która wykonuje prace proste lub
małe skomplikowane, nie wymagające
wysokich kwalifikacji zawodowych od

członków brygady,
2/ 15% dodatek może być ustalony dla

brygadzisty kierującego brygadą,
która wykonuje prace o znacznej zło-

288 żoności i odpowiedzialności lub inne
prace w dużym składzie osobowym bry

gady □

§ 6
1 o Za czas przestoju niezależnego od roboti^

robotMkotrzymuje wynagrodzenie wynikające
z kategorii osobistego zaszeregowania..
2O Za przestoje, za które robotnik otrzy

muje wynagrodzenie,; uznaje się przerwy
w pracy powstałe bez winy robotnika nie

krótsze jednak niż jednogodzinneo
Jeżeli przestoje w pracy zostały spowo

dowane brakiem dostawy do przedsiębior
stwa energii elektrycznej lub gazu

i

trwały nie krócej niż 15 minut jednora
zowe i łącznie w ciągu 8 godzin

nie

mniej niż 1 godzinę - robotnicy za prze

stoje w pracy z tego tytułu otrzymują

wynagrodzenie wynikające z osobistego
zaszeregowaniao
Każdy przestój w pracy, robotnik powi
nien zgłosić niezwłocznie mistrzowi lub
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obo

kierownikowi wydziału,, który jest

wiązany przydzielić ma pracę zastępczą
albo wystawić kartę przestojową,, Niezgło-

ssanie przestoju powoduje utratę

prawa

de wynagrodzenia za czas trwania przes

toju,,
-• Jeżeli robotnik w okresie przestoju
mówi! wykonania pracy zastępczej„

od

nie

przysługuje mu za ten czas żadne wynagro

dzenie.

Za wyznaczoną pracę zastępczą,, wykonywa
ną przez robotnika w okresie przestoju

niezależnego od robotnika„

robotnik o-

trzymuje wynagrodzenie wg wykonywanej

pracy, nie niższe jednak od wynagrodze

nia wynikającego z kategorii osobistego
zaszeregowania.

Za czas stracony z powodu przestoju

z

winy robotnika wynagrodzenie nie przy

sługuje. Jeżeli w czasie takiego prze
stoju robotnik zostanie skierowany de

pracy zastępczejB to wówczas przysługu

je mu wynagrodzenie według wykonywanej

290

pracy bez zagwarantowania wynagrodzenia
wynikającegc z kategorii osobistego za

szeregowania.
§ 7
1. Robotnikom wykonującym prace, «so

naj

mniej przez 4 godziny dziennie w waru»"

kaca uciążliwych lub szkodliwych

dla

zdrowia mogą być przyznane dodatki

w

wysokości?

I

grupa 0,30 zł/godz.

II

grupa 0,50 zł/godzo

III
IV

grupa. 0,75 zł/godz.

grupa 1,00 zł/godz.

2. Wykaz prac,przy wykonywaniu

których

mogą być stosowane dodatki, o których

mowa w ust. % określa załącznik nr 5
dc protokółu dodatkowego.
3. Dodatki za pracę uciążliwą lub szkódli
ną dla zdrowia /ust. i i 2/ przyznają
dyrektor przedsiębiorstw* na podstawie
opinii stacji sanitarnr> pidemio1ogi«

- 2>91

nej stwierdzającej, że warunki danej
pracy odbiegają e4 ustalonych

w

obo

wiązujących przepisach norm higienicz

nych pracy.
4-o Badania środowi skowe d la ustalenia us

prawnień dc dodatków za pracę
warun
kach uciążliwych lub szkodliwych dla
w

zdrowia powinny być przeprowadasftna c«

najmniej ras w roku przez uprawnione
w tym zakresie organa /stacje sanitar

no-epidemiologiczne, zakładowe labcraiwria, instytuty itp./.
5. Wypłatę dodatków za pracę w warunkach
uciążliwych lub szkodliwych dla zdro

wia wstxjzymuje się w razie stwierdzeń
ni.a przez szację sanitarno-epidemiolo
giczną poprawy warunków pracy, w stop

niu określonym przez odpowiednie nor
my higieniczne pracy.
Dyrektorzy

ni

są

w

przedsiębiorstw

ramach

chnicznych

i

dostępnych

finansowy *h

zobowiąza

środków

do

te

stałego

292 -

podejmowania działań, zmierzających do
wyeliminowania warunków uciążliwych lub

szkodliwych dla zdrowia,,

7o Robotnicy, którzy w dniu wejścia w ży
cie niniejszego protokółu pobierali do
datki za pracę w warunkach uciążliwych
lub szkodliwych dla zdrowia, zachowują
uprawnienia do tych dodatków do czasu

stwierdzenia w myśl ust. 5, że uciążli
we lub szkodliwe dla zdrowia warunki
pracy uległy poprawie w stopniu okreś

lonym przez odpowiednie normy higieni
czne pracy. Robotnicy ci otrzymują do
datki w wysokości określonej w załącz

niku nr 5 do protokółu dodatkowego.
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Załącznik nr 2
do protokółu dodatko
wego z dnia 23 maja
196? r„

TABELE
GODZINOWYCH STAWEK PŁAC ROBOTNIKÓW

Kategoria
zaszere
gowania

Stawka w zł/godz «, w tabeli:

I

II

III

I

4,40

4,60

5,00

II

5,20

5,60

6,10

III

6,10

6,60

7,20

IV

7,00

7,60

8,30

V

7,90

8,70

9,50

VI

8,80

9,80

10,70

VII

9,80

10,90

11,90

10,80

12,00

13,00

VIII

&la robotników zatrudnionych na stanowis

kach:
* gońców,,
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kuchenny

/gotowanie napojów/,

— łaziennych /bez opalania pieców/,
— dozorców, portierów, stróży, woźnych,
— sprzątaczek w pomieszczeniach administra**

cyjnych,;
stosuje się jednolitą stawkę płac w wyeck0*'
ści 4,43 zł za godzinę.
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Załącznik nr J
do protokółu dodatkowego
z dnia 23 maja ^96? ro

RAMOWE ZASADY PREMIOWANIA

ROBOTNIKÓW ZATRUDNIONYCH
W CZASOWO-PREMIOWYM SYSTEMIE

PŁAC

§ 1

Prawo do premii na podstawie zasad okre

ślonych w niniejszym załączniku posiada
ją robotnicy zatrudnieni w czasowo-pre

miowym systemie płac przy pracach /robo

tach/ produkcyjnych, pomocniczo-produk cyjnych i niektórych pracach usługowych,
mających wpływ na prawidłowy przebieg
procesu produkcyjnegoo
“ Szczegółowy wykaz prac /zawodów lub sta

nowisk pracy/ objętych czas*: wo-premiowym
systemem płac ustala dyrektor przedsię

biorstwa w uzgodnieniu z radą zakładową^,
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§ 2

io Wysokość funduszu premiowego dla robotni
ków zatrudnionych w czasowo-premiowym sy
stemie płac ustala - w ramach zatwierdzo

nego osobowego funduszu płac - dyrektor
przedsiębiorstwa w granicach do 30% płac

zasadniczych /bez dopłat i dodatków/ tych

robotników o
2. Za zgodą Dyrektora Zjednoczenia Przemys
łu Stolarki Budowlanej wysokość funduszu

premiowego /ust. "1/

może być dla danego

przedsiębiorstwa podwyższona do 35% płac

zasadniczych robotników zatrudnionych w
czasowo-premiowym systemie płac.

§ 3

Dyrektor przedsiębiorstwa w uzgodnieniu

z

radą zakładową może w ramach ustalonego fun

duszu premiowego dla przedsiębiorstw*. wydsi®lić fundusz premiowy dla poszczególnych W
działów i oddziałów,, różnicując jegc wys-k-^c

w zależności od rodzaju wyznaczonych zadańc
ish znaczenia i trudnoś ii wykonania.
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§ 4
1o Wysokość indywidualnej premii dla robot

nika zatrudnionego w czasowo-premiowym
systemie plac ustala się w granicach do
40% płacy zasadniczej wynikającej z go

dzinowej stawki płac jego osobistego za

szeregowania i ilości efektywnie przepra
cowanych godzin w tym systemie,,
2O Za zgodą Dyrektora Zjednoczenia Przemy
słu Stolarki Budowlanej wysokość premii
indywidualnej /usto 1/ może być dla nie

których robotników /grup robotników/ pod

wyższona do 50% ich płacy zasadniczej.
3o Wysokość maksymalnej premii indywidual

nej dla poszczególnych robotników /grup
robotników/ w granicach pułapu premiowe

go określonego w usto 1 i 2 ustała

dy

rektor przedsiębiorstwa w uzgodnieniu z
radą zakładową,, uwzględniając przede

wszystkim;
- zakres wymagań produkcyjnych i techno

logicznych /ilościowych„

jakościowych
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i£po/ stawianych przed daną grupą ro
botników,
- stopień złożoności i odpowiedzialnoś

ci pracy, wynikający z procesu teohni cz no-techno 1 o g i c z ne go,
- osiąganą wydajność i jakość produkcji

Przy ustalaniu premii należy preferować

robotników mających decydujący wpływ na
rytmikę i prawidłowość przebiegu proce
su produkcyjnego, jakość produkcji, osz
czędność surowców i materiałów oraz wy

sokokwalifikowanych rzemieślników /kon

serwatorów, ustawiaczy maszyn, mechani

ków itp„/°
§ 5

'Jo Premia może mieć formęs
- regulaminową albo dniówki zadaniowej,
- uznaniowąo
2 o Wyboru odpowiedniej formy premiowania

/ust-o *1/ dokonuje dyrektor przedsiębior

stwa w uzgodnieniu z radą zakładową.

- 299 Regulaminowa forma premiowania powinna
mieć zastosowanie przy pracach, których
wykonanie jest wymierne i dotyczy war
tości wyrażonej zadaniem ilościowym,
wskaźnikiem /parametrem/; przy tej for
mie premiowania wysokość premii za wy

konanie /dotrzymanie/ lub za każdy pro

cent przekroczenia /poprawienią/ zada
nia, wskaźnika /parametru/ - ustala się

w granicach obowiązujących pułapów fun
duszu premiowego i premii indywidualnych
w regulaminie premiowaniao

**■» a/ Premiowanie wg dniówki zadaniowej po
winno mieć zastosowanie przy pracach

bezpośrednio produkcyjnych /seryjnych

i powtarzalnych/, dla których

można

ustalić konkretne zadania ilościowe,

a stosowanie systemu akordow»,y& nie
jest możliwe lub celowe, npo gdy za

chodzi potrzeba utrzymania ustabilieo
zowanego tewpa pracy, umożliwiające

go wykonanie produkcji wysokiej jako
ści o
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b^, Premię w dniówce zadaniowej przyznają

się za wykonanie /ewer.to gdy zachodzi
potrzeba - dodatkowo - za przekrs?ze~

nie/ zadań ilośeicswyoh - w jakości odpowiadającej warunkom technicznym

i

normom jakościowym - o kreślonych :t-'

dzień lub wyznaczony termin wzglo glo

balnie w planie miesięcznym dla danego
stanowiska pracy0 Ustalenie zadań glo

balnych na dany miesiąc,, powinno mieć
zastosowanie wówczas,, gdy nie zachodź1

potrzeba zachowania rytmiki dziennej»
c.o

Zadania

się,

-

lub

dzienne

biorąc

potrzeby

za

miesięczne

usta' *

podstawę?

wynikające

z

planu

produk

cji*

-

optymalną

i

produkcyjną

zdolność

maszy®

urządzeń„

efektywny

-

planowany

-

pracochłonn< ść

cji.,,

na

czas

pracyf

jednostkę

produk

-30':d. Rozliczenie wykonania zadań powinno

nastąpić bądź z ilości wykonanych jed
nostek lub też z czasu ustalonego

na

wykonanie wyznaczonej produkcji,

e. Przy wykonaniu lub przekroczeniu zadań

ilościowych i nieosiągnięciu jakości
produkcji, określonej warunkami tech

nicznymi lub normami jakościowymi

-

premia powinna ulec odpowiedniemu ob
niżeniu lub przepadkowi.

Produkcji

zbrakowanej nie wlicza się do wykona

nia zadań.
5. Premie uznaniowe mogą być przyznawane ro
botnikom zatrudnionym przy pracach trudno
wymiernych, które mają wpływ na utrzyma
nie prawidłowego toku produkcji oraz

w

przypadku dotrzymania przez robotników
warunków uzupełniających w zakresie jako

ści, oszczędności
i t p<>

surowców i

materiałów
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§ 6

1. Premię w wysokości ustalonej w zakłado

wym regulaminie premiowania przyznaje
się poszczególnym robotnikom /grupom ro
botników/ za wykonanie /poprawienie/ ok

reślonych zadań oraz warunków premio wych.

2. Zadania premiowe oraz warunki uzależnia
jące przyznanie premii dla robotników

/grup robotników/ ustala dyrektor przed
siębiorstwa w zakładowym regulaminie pre

miowania na podstawie ramowych wytycz -

nych - określających kryteria premiowania
dla typowych grup robotników - ustalonyctl

przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu
Stolarki Budowlanej w porozumieniu z Za

rządem Głównya^Związku Zawodowego

Pra

cowników Budownictwa i Przemysłu Materia
łów Budowlanycho

Podstawowymi kryteriami warunkującymi

przyznanie premii powinny być - w zależ
ności od charakteru pracy;

- 303 - wykonanie dziennych lub miesięcznych
zadań w zakresie ilości i jakości pro
dukcji,

- terminowe wykonanie zadań /zgodnie z
harmonogramem/
określonej jakości,
w

t

brak wewnętrznych i zewnętrznych rek
lamacji jakościowych,

- dotrzymanie obowiązujących norm zuży
cia surowców i materiałów,
- właściwa konserwacja maszyn i urządzeń
zgodnie z obowiązującymi instrukcjami,,
Dla celów premiowania należy wyznaczyć
w

zasadzie nie więcej jak dwa zadania.

Odpowiednio do potrzeb wypłatę premii za
wykonanie zadań, należy dodatkowo uzale
żnić od wykonania warunków wypłaty pre
mii.
W zależności od warunków technicznych i

■technologicznych poszczególne kryteria
premiowania można określić jako zadania
albo jako warunki.

- 30 y
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ś?o Zadania /warunki/ stanowiące podstawę
premiowania powinny być podane do wiado
mości zainteresowanym robotnikom /grupom

robotników/ przed okresemj, w którym mają
obowiązywaćo
5 o Wykonanie zadań /warunków/ i kontrola i oh

wykonania powinny być odpowiednio udoku
mentowane o
§ ?

i. Przy niewykonaniu zadań lub niedotrzyma
niu warunków premiowych^ premia powinna
ul e 3 pr ogra sywnemu zmni ej sza ni u. „

2„ Potrą tanie premii z tytułu'częściowego
niewykonania zadań lub warunków powinno
wynosić w zasadzie < co najmniej 5% kwo-

ty należnej premii miesięcznej za wyko
nanie zadań i warunkówo
3o Premia powinna ulec całkowitemu przeff*-"

kowl przy wykonani;, zadań wymiernych

*

9% i poniżej względnie gdy niewyko aa

zadań lub warunków sp-woi- - «ł« zak,.'> <•*’

- 305 nia toku

produkcyjnego

lub naraziło

przedsiębiorstwo na straty materialne.
4. Wysokość potrąceń ustala dyrektor przed
siębiorstwa w porozumieniu z radą zakła

dową w zakładowym regulaminie premiowa nia.
§ 8

Wysokość premii indywidualnej zatwierdza
dyrektor przedsiębiorstwa na podstawie

wniosków mistrzów,, kierowników wydziałów
/oddziałów/,, bądź odpowiedzialnych za dany
odcinek pracy kierowników komórek -f-aafc&bs--

aalsyąb.o

§ 9
1. Wypłatę premii dla robotników dokonuje

się za okresy miesięczne.

2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor

przedsiębiorstwa w porozumieniu z ra
dą zakładową może niektórym grupom ro
botników z premii bieżącej?

- 306 a/ dokonać zmniejszenia - w granicach
do 25% kwoty należnej premii - z ty

tułu zaniedbań powstałych w okresach
poprzednich, tj„ z okresu trzech mie

sięcy poprzedzających okres

premii bieżącej /np.

wypłaty

brakarzom wyro

bów gotowych w przypadku, gdy uznana

reklamacja wpłynęła w okresach trzech

miesięcy od chwili zakwalifikowania

przez nich wyrobów zbrakowanych jako
odpowiadających warunkom technicznym
i normom jakościowym/,

b/ wstrzymać odpowiednią kwotę - w grani

cach do 25% kwoty premii i utworzyć z

niej premię gwarancyjną, którą wypła

ca się po przyjętym okresie gwaranoy3
nym, trwającym nie dłużej, jak do

5

miesięcy od chwili wykonania pracy;
wstrzymanie i utworzenie premii gwa

rancyjnej może mieć miejsce w odnie

sieniu do robotników przeprowadzają

cych naprawy /remonty/ maszyn i urzą
dzeń produkcyjnych; uruchomienie

- 307 mii gwarancyjnej następować pcwinne
pc przyjętym okresie gwarancyjnym i

stwierdzeniuo że praca /np. remont/

została prawidłowe wykonana; wypła

ta premii gwarancyjnej następuje w

tym przypadku niezależnie od premii
przypadającej na. dany okres obrachun

kowy.

§ to
‘‘godnie z zasadmi określonymi w iziniejszym
^łączniku, przedsiębiorstwa opracują

Sz,3zegćł «we zakładowe

regulaminy premiowa-

•a3 które powinny zawierać:
fcakrres prac, /zawodów Lub stanowisk pra«y/ objętych premiowaniem

wg poszczę -

godnych form5
Wysokość ustalonego pułapu funduszu pre™

111 i, wegc „

%

sa.sa.dy rozdziału funduszu premiowego,
kryteria /zadania, warunki/ stanowiące
Podstawę premiowania poszczególnych ro-
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botników /grup robotników/.
- maksymalne pułapy premii indywidualnych
ustalone dla poszczególnych robotników

/grup robotników/.
- procentowe wysokości potrąceń z tytułu
niewykonania zadań /warunków/,

- zasady kontroli wykonania zadań /warun

ków/ premiowych z określeniem osób odpo

wiedzialnych za ten odcinek działalnoś
ci,

- tryb zatwierdzania premii regulaminowy;
i uznaniowych,

- terminy wypłat premii.
§ li
Zakładowe regulaminy premiowania zatwrSK**

dza dyrektor przedsiębiorstwa w uzgodnie
niu z radą zakładową.
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Załącznik nr 4
do protokółu dodatkowego
z dnia 23 maja 196? r.

RAMOWE ZASADY PREMIOWANIA

ROBOTNIKÓW ZATRUDNIONYCH W AKORDOWYM SYSTE

MIE PŁAC ZA JAKOŚĆ PRODUKCJI ORAZ 0S2CZP> NOŚC SUROWCÓW I MATERIAŁÓW

§ 1

produkcji
podstawowej„ wynagradzani w akordowy* sy
stemie płac mogą być w ramach pianowa*©—
go osobowego funduszu płac premiewani za

1O Robotnicy wydziałów /oddziałów/

jakość produkcji oraz za oszczędność

su

rowców i materiałówo

/oddzia
łów/ produkcji podstawowej lub zespoły ro
botników zatrudnionych w tych wydziałach

2o Robotnicy poszczególnych wydziałów

/oddziałach/ mogą być - w zależności

rodzaju i zakresu wykonywanej

od.

pracy - ob

jęci premiowaniem zarówno za dwa zadania
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tj» za jakość produkcji oraz sszczędność

surowców i materiałów, względnie za każ
de z tych zadań odrębnie.

3. Szczegółowy wykaz wydziałów /oddziałów/

1 zespołów robotników - z uwzględnieniem
podziału, o którym mowa w usto 2 - usta

la dyrektor przedsiębiorstwa w uzgodnie
niu z radą zakładową.

4. Premiowaniem za zadania określone w ust.
2 powinny być objęte te zespoły robotni

ków, które mają bezpośredni wpływ na ja
kość produkcji oraz oszczędność surowców

i materiałów.

§ 2

1. Wysokość indywidualnej premii dla robot
nika zatrudnionego w wydziałach /oddzia

łach/ produkcji podstawowej za wykonani©
zadany o których mowa w § 1 ustala się w
granicach do 15% płacy zasadniczej, wy -

nikającej z godzinowej stawki płac oso
bistego zaszeregowania robotnika i iloś-
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ci efektywnie przepracowanych przez nie
go godzin akordowych w okresie oblicze

niowym □
W zależności od zakresu /ilości/ ustalo

nych zadań /§ 1/ oraz wpływu na ich wyko
nanie9 wysokość premii indywidualnej dla
robotników /grup robotników/ zatrudnić -

ny ;h w poszczególnych wydziałach /oddzia
łach/ produkcji podstawowej powinna

być

odpowiednio zróżnicowana w granicach pu
łapu premiowego określonego w ust„ 1„

Za zgodą Ministra Budownictwa i Przemys
łu Materiałów Budowlanych wysokość

pre

mii indywidualnej /usta 1/ może być pod
wyższona do 25%°

Wysokość premii indywidualnej - z uwględnieniem ustaleń zawartych w ust° 2 - określa dyrektor przedsiębiorstwa w uzgo

dnieniu z radą zakładowąo

§ 5

11 Dla robotników,, o których mowa w niniej

- 312 szym załączniku ustala się następująca
zadania uzależniające przyznanie premii

w pełnej wysokości:

1/ przy premiowaniu za jakość produkcji:
- dotrzymanie i poprawienie odpowied

nich wskaźników jakościowych produ

kcji,
2/ przy premiowaniu za oszczędność

su

rowców i materiałów:

- dotrzymanie obowiązujących norm zu
życia określonych surowców i matę riałów,
3/ przy premiowaniu zarówno za jakość

produkcji i oszczędność surowców i

materiałów:
- dotrzymanie /poprawienie/ wskaźni

ków oraz norm wymienionych w pkt»1
i 2.

2„ 1/ Wskaźniki jakościowe produkcji mogą

być określone w formie:

- 313 - dopuszczalnego procentowego wskaź

nika wartości reklamacji zewnętrz
nych do wartości sprzedanej produk
cji,

- dopuszczalnego procentowego wskaź
nika wysokości kosztów napraw do

wartości zareklamowanej /zewnętrz

nie i wewnętrznie/ produkcji,
- dopuszczalnej ilości punktów oceny
jakości - dokonywanej przez komis

je oceny jakości.
2/ Zakres stosowania odpowiednich wskaź
ników jakościowych produkcji oraz ich

wysokość określa dla poszczególnych

przedsiębiorstw na dany rok Dyrektor

Zjednoczenia Przemysłu Stolarki Budor
wlanej; wskaźniki te nie mogą przewi

dywać jakości produkcji niższej od
rzeczywiście osiągniętej za rok ubie
gły w warunkach porównywalnych

powinny wpływać na stałą poprawę
kości produkcji.

oraz
ja
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3/ Przy premiowaniu za dotrzymanie norm
zużycia surowców i materiałów należy

uwzględniać tylko te surowce i mate

riały,, dla których normy zużycia zo

stały zatwierdzone przez Ministerst
wo Budownictwa i Przemysłu Materiałów
Budowlanych oraz Zjednoczenia Przemy
słu Stolarki Budowlanej.

Przy dobDEza surowców i materiałów,
których zużycie przyjmuje się za pod
stawę premiowania powinny być w szcza

gólności uwzględniane surowce i mate

riały deficytowe oraz importowane.

§ 4
1. Nieosiągnięcie ustalonych wskaźników /za

dań/, o których mowa w § 3 powoduje
zmniejszenie premii lub utratę prawa do

premii.
2. Zmniejszenie premii dokonuje się na pod

stawie tabel potrąceń, które ustala V
zakładowym regulaminie premiowania

dy-

315 rektor przedsiębiorstwa, tak, aby:
- premia w pełnej wysokości przysługi
wała wyłącznie za dotrzymani© /popra
wę/ ustalonych wskaźników,

- za każde 0,5% pogorszenia wskaźników
premia uległa progresywnemu zmniej szeniu,

- utrata premii następowała przy nieosiągnięciu wskaźnika na poziomie

faktycznego wykonania roku ubiegłego,

3, Zmniejszenie premii następuje w stosun
ku do robotników tych wydziałów /oddzia
łów/ lub zespołów, które spowodowały

nieosiągnięcie ustalonych wskaźników

/zadań/ za jakość oraz oszczędność su
rowców i materiałów,
§ 5

Podstawę do określenia wysokości potrą

ceń, o których mowa w § A- stanowi zależności od rodzaju zadania:

w

- 316 - wartość uznanych przez przedsiębiorstwo

reklamacji zewnętrznych, które wpłynęły
do przedsiębiorstwa w danym miesiącu ob

liczeniowym,
- koszty napraw powstałe w danym miesiącu

obliczeniowym w wyniku reklamacji

zew

nętrznych i wewnętrznych,

- wartość przekroczeń materiałowych wyli"

czona za dany miesiąc obliczeniowy,
- ilość punktów oceny jakości ustalona
przez komisję oceny jakości.

Wyniki powyższe justala się na podstawie
sprawdzonych danych, zarejestrowanych w
dokumentacji przedsiębiorstwa.

§ 6

1„ Wysokość indywidualnej premii dla robotników poszczególnych wydziałów /od

działów/ oraz zespołów robotników

aa"

twierdza dyrektor przedsiębiorstwa na
podstawie wniosków opracowanych przez

wyznaczone komórki funkcjonalne oraz

- 31? zaopiniowanych przez poszczególnych kie

rowników /majstrów/ wydziałów

/oddzia

łów/ oraz naczelnego inżyniera przedsię

biorstwa.
2. Dyrektor przedsiębiorstwa na uzasadniony

wniosek kierownika lub majstra wydziału

/oddziału/ może robotnikowi obniżyć

wy

sokość premii w przypadku stwierdzenia ,
że dany robotnik tylko w nieznacznym sto

pniu przyczynił się do wykonania

przez

wydział /oddział, zespół/ zadań premio

wych, o których mowa w niniejszym załą
czniku.

§ 7
Premie za jakość produkcji oraz oszczędność

surowców i materiałów wypłaca się w okresach

miesięcznych łącznie z rozliczeniem roboci
zny za dany miesiąc.

§ 8

1. Na podstawie niniejszych ramowych zasad
premiowania należy opracować szczegóło

- 318 -

we zakładowe regulaminy premiowania, któ

re powinny zawierać:
- wykaz wydziałów /oddziałów/ oraz zespo
łów, których robotnicy są uprawnieni do
premiowania wg zasad określonych w

ni

niejszym załączniku,

- wykaz surowców i materiałów, których zu
życie przyjmuje się za podstawę premio -

wania,

- zadania premiowe i wysokość indywidual

nych premii dla poszczególnych wydziałów
/oddziałów/ oraz zespołów robotników,

- zasady kontroli wykonania zadań,

- tabele potrąceń premii za wykonanie wska

źników jakościowych produkcji oraz

osz

czędności surowców i materiałów,

- tryb zatwierdzania premii indywidualnych
- terminy wypłaty premii.

2. Zakładowe regulaminy premiowania zatwier
dza dyrektor przedsiębiorstwa w uzgodnie

niu z radą zakładową.
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Załącznik nr 5
do protokółu dodatkowego
z dnia 23 maja 196? r.

WYKAZ PRAC
przy wykonywaniu których mogą być

stosowa

ne dodatki z tytułu pracy w warunkach ucią
żliwych lub szkodliwych dla zdrowia

Lp.

Rodzaj prac wg grup dodatków

I. Grupa dodatku w wysokości 0,30 zł
za godzinę pracy w warunkach ucią-

żliwych lub szkodliwych dla zdrowia

1

Konserwowanie i remontowanie maszyn

i urządzeń produkcyjnych w halach i'.-

poęiieszczeniach, gdzie występują wa
runki szkodliwe dla zdrowia.
2

‘ Kasie metali na gorąco w pomieszcze

niach zamkniętych.
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-------------------------------------------------------------------- >
Rodzaj prac wg grup dodatków
Lp.

3

Sprzątanie hal produkcyjnych z tro
cin i pyłu drzewnego.

II. Grupa dodatku w wysokości 0,50 zł
za godzinę pracy w warunkach

uciążliwych lub szkodliwych dia

zdrowia

1

Obsługiwanie akumulatorowni /ładowa

nie, naprawianie i konserwowanie aku

mulatorów/.
2

Obsługiwanie kotłowni /palenie, czy
szczenie palenisk, wywóz szlaki

i

popiołu/.
3

Obsługiwanie maszyn do obróbki drew
na /o ile przy obsłudze maszyn wystę

puje zapylenie pyłem drzewnym i pilś

niowym o stopniu przekraczającym do

puszczalną normę zapylenia/.
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Lp.
4

i
.1

Rodzaj prac wg grup dodatków

Obsługiwanie maszyn i urządzeń do
przygotowania klejów stolarskich

zawierających związki szkodliwe
dla zdrowia.

5

Obsługiwanie pras klejarskich.

6

Obsługiwanie suszarni sztucznej

drewna wraz z zawozam i wywozem.
7

Oczyszczanie cyklonów z trocin i
pyłu drzewnego oraz pakowanie wió

rów pod cyklonem.
8

Odbieranie wyrobów po impregnacji
i malowaniu /środkami zawierają

cymi związki toksyczne i szkodli
/

we dla zdrowia/ ładowanie ich na
środki transportowe, przewożenie,

pakowanie wzgl. składowanie w po
mieszczeniach magazynowych lub

zamkniętych.

- J.22 -

Rodzaj prac wg grap dodatków

5

Rozcieńczanie i przygotowanie farb

przy użyciu rozpuszczalników i ka
talizatorów syntetycznych oraz im

pregnowanie, malowanie /względnie
pokrywanie przez natryskiwanie i

zanurzanie/ wyrobów farbami i in

nymi środkami zawierającymi związki
toksyczne szkodliwe dla zdrowia/.

Uwaga:

Przy użyciu farb, emulsji, rozpusz
czalników, katalizatorów, i innych
środków o silnym stężeniu substan
cji szkodliwych - może być na pod
stawie oceny wojewódzkiej stacji
sanitarno-epidemiologicznej przyz
nany dodatek wg grupy III lub IV.
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Lp.

Rodzaj prac wg grup dodatków

III. Grupa dodatku w wysokości
O„75 zł za godzinę pracy w

warunkach uciążliwych lub
szkodliwych dla zdrowia

1

Obsługiwanie i konserwowanie chloratora ścieków kanalizacyjnych.

2

Oczyszczanie kanałów dymowych oraz
kotłów przemysłowych z kamieni i

osadu.
3

Ostrzenie narzędzi na tarczach
korundowych lub z węgliku krzemu
/o ile przy ostrzeniu występuje

zapylenie w stopniu przekraczają

cym dopuszczalną normę szkodliwo
ści przemysłowej/.

4

Spawanie gazowe i elektryczne

/łukowe/.
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Lp0

5

Rodzaj prac wg grap dodatków

Wywóz fekaliówo

IVo Grupa dodatku w wysokości 1,00 zł
za godzinę pracy w warunkach

uciążliwych lub szkodliwych dla
zdrowia

Przeprowadzanie analiz i prób w

laboratorium przy użyciu substano;
cji szkodliwych jaks benzyna cię

żka, benzyna ekstrakcyjna, aceton,
benzen, ksylen, toluen, rtęć, al
kohol butylowy, bezwodnik kwasu

octowego, formalina, amoniak stę
żony, kwasy stężone /solny, siar

kowy/, fialan dwubutylowy, styren,
mocznik techniczny, sykatywa oł
wiowo-manganowa, ch.lorek amonu itp<
oraz prace doświadczalne z włókl^3
szklanym., żywicami poliestrowymi i
epoksydowymi, farbami hemoutwardżalnymi.
___
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Załącznik nr 6
do protokółu dodatkowego
z dnia 23 maja 196? r.

CZAS PRACY I ZASADY WYNAGRADZANIA

OSÓB ZATRUDNIONYCH PRZY

PILNOWANIU

1. Czas pracy pracowników zatrudnionych przy

pilnowaniu /dozorcy,, portierzy/ może wy
nosić do 12 godzin na dobę.

2. Pracownikom wymienionym w ust. 1 przysłu
guje dodatek - wyliczony ze stawki osobi

stego zaszeregowania - w wysokości;
- 10% za każdą godzinę pilnowani*

ponad

8 godzin /w sobotę ponad 6 godzin/ do

12 godzin na dobę,
- 10% za pracę w nocy,
- 100% za wszystkie godziny przepracowa

ne ponad 12 godzin na dobę oraz za go

dziny przepracowane w dniu, który zgo
dnie z obowiązującym harmonogramem wi
nien być wolnym od pracy.
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3o Pracownikom wymienionym w ust. 1 nie
przysługują dodatki za pracę w nie

dziela i święta przepracowane zgodnie
z obowiązującym harmonogramem.

4, Pracownikom, i których mewa w ust. 1
przysługuje 1 dzień w tygodniu w-,lny

od pracy z tym, że k trzeci tydzień
dzień ten powinien przypadać w nie-

dzielę.

