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, . ROZPORZ~DtENIEMtNISTRAPRACY, PlAC I SPRAw ;SOCJALNYCH 

z dnia 25 lipCa 1972 r. 

w sprawie dodatków z tytułu pracy nauczycielskiej do emerytur l rent inwalidzkich; 

, Na " p~dsta'wi~art. 105 ' ust 4 ustawy 'z dnia 27k:Y{ietni~ 
1972 r. ,.:J.Karta praw .i obowiązk,ów nauczyciela ' (Dz. u. ' 
Nr 16, po'z. 114) zarządza się, co następuje: 

§ , l~ ;' Nauczy~felom . i. pauczycielom akademickim, zwa
nym dalej "n'auczyclelęmi;';uprawnionym do emerytury ha' 
.pbcistawie przepis~~ ; o p~wszechIiym zaopatrzeniu emery
talnym .pracpwuikP:Wi ich rodzin, przysługuje dodatek z ty
tułu pracynaucżY.Ctelskiej, jezeli wykonywali , tę pracę co 
najmniej przez 1~ lat. 

§ 2. L Nauczycielom uprawnionyIńdo renty inwalidz
kieJ na podstawie przepisów o powszechnym zaopatrzeniu 

. emerytalnym pracowników . i ich rodzin przysługuje dodatek 
z tytułu pracy nauczycielskiej, jezeliwykonywali tę pracę 
osta-Łnio ,ptzed powstaniem inwalidztwa co najmniej przez' 
5 lat. ' 

2. Okres pracy nauczycielskiej, o którym mowa ·wust. 1, 
może być krótszy niż 5 lat, jezeli inwalidztwo powstało 
wskutek wypadku przy pracy albo wypadku w zatrudnieniu 
lub wskutek choroby zawodowe~ 

§ 3. 1. Za p~acę nauczycielską uprawniającą do dodat
ku w wysokości 20010 emerytJ,lry lub renty inwalidzkiej uwa
żasię pracę wykonywaną wsżkołach wyższych lub w samo
dzielnych placówkach typu naukowo-dydaktyczn,ego na sta
nowis~ach: profesora, docenta, adiunkta, starszego wykła-

- dowcy lub wykładowcy, starszego kustosza dyplomowanego 
lub kustosza- dyplomowanego, 'statszego asystenta lub asy-
ste'nta. " 

2. Do okresów pracy nauczycielskiej, o której mowa w 
ust. 1, zalicza , się okresy pracy wykonywanej: 
,l) w Polskiej Akademii Nauk i w jej placówkac,h na'uko

wych na statlOwiskachsamodzielnego pracownika nau
kowo-badawczego, starszego kustosza ' dyplomowanego 
l).lb kustosza dyplomowanego, adiunkta, starszego asy-

- stenta lub asystenta . oraz pracownika techniczno-badaw
czego, 

< 
2) ' w instytutach naukowo-badawczych or!lz 'innych placów-

kach uprawnionych w myśl przepisów o tych ,instytu
tach do zatrudniania praco""nikó'Vnauko'wo-badawczych 
na stanowiskach samodzielnego pracownik~ naukowo
badawczego, starszego 'kustosza dyplomowanego lub kus
tosza dyplom'owanego, adiunkta, starszego asystenta lub 
asystenta. ' . , 

§ 4. Za -pracę nauczycielską uprawniającą do dodatku 
w wysokości 10010 emerytury lub r~nty inwalidzkiej uważa 
się pracę: 

LI) na stanowiskach asystenta ~tażysty, lektora, nauczyciela 
przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych, nau
czyciela wychowania fizycznego, nauczyciela przedmio
tów obronnych, akompaniatora, bibliotekarza i dyplo
mowanego pracownika dokumentacji naukowej - w 
szkołach wyższych lub w samodzielrwch placówkach 

/ typu naukowo-dydaktycznego, 

~) na stanowiskach nauczyciela, wychowawcy lub innego 
;pracownika peqagogiczriego: 

a) w, państwo~ych szkolach i .' innych placówkach ; 
oświatowych ,i szkoleniowych, wychowaw'cżyth, opie.: ; 
kuńczo-wychowawczych, utworzonych ' i działających 
na podstawie' ustawy z dnia 15 lipca ' 1961 r. ' o roz
woju systemu oświaty i wychowania (Dz., U. z 1961 r. ' 
Nr 32, poz. 160, z 1971 r. Nr' 12, poz. 115 i z 1972 ro. 
Nr , 16, pOz. 114); . 

b) w placówkach leczniczych, leczniczo-wychowa:wczych 
i leczniczo-opiekuńczych, . ,j 

c) w zakładach , poprawczych, schronisJcach dla nielet-· 
nich : oraz w śzkolach przy zakładach ~arnych, 

d) w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, ośrod

kachmetodycznych i placówkach .poradnictwa wy
chowawczo-zawodowego, 

e) w szkoła ,ch niepaństwowych, na które rozciągnięto 
. przepisy ustawy z dnia '27 kwietnia 1972 r. -Karta 
praw i obowiązków , nauczyciela (Dz.~. Nr 16, 
poz. 114), w trybie określonym wart. 116 tej ustawy, 

3) wykonywaną przez nauczycieli, wychowawców i hmych 
pracowników pedagogicznych: 

a) w centralnych i terenowych organach administracji 
szkolnej, 

b) w Związku Nauczycielstwa Polskiego i innych orga· 
nizacjachpolitycznych i społecznych, jeżeli do pracy 
tej zostali oni ur,Iopowani, 

c) w jednostkach zaplecza naukowo-pedagogicznego. 

§ 5. Do okresu pracy nauczycielskiej określonej 'w § 3 
albo w § 4 zalicza się odpowiednio równ.ież: 

1) . okresy tajnego nauczania w czasie ok'upacji oraz 

2) okresy zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, wycho~ 
wawcy lub innego pracownika pedagogicznego w szko
łach nie państwowych innych niż wymienione w § 4 
pkt 2' lit. e) oraz inne okresy zaliczone do wymiaru 
uposażenia, jednakże w wymiarze nie większym niż 
5 lat i pod warunkiem wykonywania ' pracy nauczy
cielskiej ostatnio przed przyznaniem emerytury lub 
renty inwalidzkiej. 

§ 6. Przy ustalaniu okresu pracy nauczycielskiej wy
maganego do przyznania dodatku do emerytury lub renty 

.inwalidzkiej nie uwzględnia się okresów pracy, wykonywa
nej w wymiarze czasu pracy niższym niż połow,a obowiązu
jącego wymiaru zaj~ć. 

§ 7. 1. Wysokość dodatku oblicza się od emerytury lub 
renty inwalidzkiej, która przysługiwałaby wyłącznie od za
robków uzyskiwanych z tytułu pracy, o której mowa w § ~ . 

i 4. 

2. Przy ustalaniu tych zarobków stosuje się odpowied~ 

ni,o przepisy rozporządzenia Ministra, Pracy, Płac ' i ' Spra w 
Socjalnych ,z dnia 25 lipca 1972 r. w spraWie ustalania pod
stawy wymiaru emerytur i rent ' dla nauczycieli ' (Dz. U. 
Nr 32, po'z. 219)., 
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3. Wysok.oŚć .dodatku o:blicza się od emerytury , lub i-en~ 
ty ipwalidzkiej (ust. 1) bęz jakic~kolwiek Mdatków. 

§ 8. W razie ponownego ustalenia wysokości renty in-
o walidzkiej na podstawie art. · 70 ustawy z dnia 23 styczn;a 

1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracow
ników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr J, poz. 6 i z 1972 i. ' 
Nr 16, poz. 114) wysokość dodatku ulega .ponownemilusta
leniu, jężelinową wysokość renty . ustala się od iarobków 
z . p~acy nauczycielskiej (§ 3 i 4); Wysokość , d~datk:u nie 
ulega. natomiast zmianie, jeżeli nową wysokość renty ustala :
się od zarobków z pracy in,nej niż praca. nauczycielska. . 

~. ,. , 

• § 9. W razie. zbiegu prawa do dodatku z tytułu . pracy .. 
nauczycieIskiej oraz do ' dodatku z tytułu pracy 'naukowej, 
przysługującego na podstawie art. 46 ustawy; '. o której mo-' 
wa w § 8, uprawnionemu wypłaca stę jeden z tych dodat~ 

ków, a miano'wicie wyższy lub w-ybr~my przez ' niego. 

§ 10. 1. Dodatek z tytułu pracy nauczycielski'ej do eme
I rytur i rent inwalidzkich przyznanych przed , dpiem 1 maja 

,~972 r. przyznaje się poczynając oddnia 1 maj~ , 1972 r" 
2 . . Dodatek, o którym mowa w ~st.l, p~zyznaje się w 

w-ysok()ści 10°/9 emerytury lub renty inwalidz.kiej. . . 
3. D~datek przyz.na.:vany na wniosek zainteresowanego 

zgł,oszony w termInie do dnia 31 grudnia 1973 r. wypłaca się 
t:>pczynając od dnia 1 maja ' .1972 r., a'na wniosek zgłoszony 

. w' terminie .późnie jszym :- za okres trzech miesięcy , wstecz 
od dnia zgłoszenia wniosku. , 
, § 11. Prawą :do dodatku do emerytury lub.renty, in.wa-, 

Hdzkiej z tytułu (>racy 'nauczycielskiej nie , nab:ywa, a nabyte': 
.traci · osoba prawomocnie ,ukarana w trybie dyscyplinarnym 

' karą wydalenia ze służbyzp6ibawieniem szczególnych 
uprawnień emerytalnych związanych ze służbą nauczyciel-
ską: ." . . -

•. § 12, Przepi$y , rozpor,ządzenill stąsuję s,ię .ot;lpowiednio ; 
do nauczycieli uprawnionych doemeq;tur i rent inwalidz
kich określońychw jJrZephach: , ; , , ' .' " . 

1) ustawy z ·' dnia ', 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emerytal-. 
' uym . górników:, i ich rodZin (Dz. u: z 1968 r. Nr 3,; 

poż. 19), ' . ' ',' . . " , .. -

~) . llstawy z dnia 23 . stycznia , l968r: ozaopatrz,eni,u eme~ 
rytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (D,z. U., 

, Nr 31 poz. 10) z uwzględnieniem przepisu art. . 6 tej : 
ustawy, . . , ' 

. ~) ust~wyz , <lnia 23 stycznIa 1968 r. ozaopątrzeniu inwaIi-: 
dów w,ojenrlych i wojskpwych oraz ich rodzin (Dz. U., 
Nr 3, poz. i l). ' . 

§ 13. Rozporząd,zenie wchodzi Y! życie z dniem ogłosze
nia z 'mocą od dnia, 1 maja 1972 r. 

Minister Pracy, Płac i Spraw S,ocjalnych: W. Kawalec 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 lipca 1972 r. 

"-
w sprawie gospodarowania wyrobami ze złota i platyny. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt l 1: ust. 2 dekretu z dnia 
29pażdziernika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 
towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301, 
z 1956 r. Nr 54, poz. 244 i Nr 58, poz. 270 i z 1971r~ Nr 12, 
poz. 115) oraz w zwiążkil z §, 3 zarządzenia Przewodniczą
cego Komisji Planowania p'rzyRadzie Ministrów z dnia 
14 lutego 1957 r. w sprawie ' przekazania uprawnień do wy
dawania przepisów o gospodarowaniu: stalą, metalami nie
żelaznymi oraz niektórymi metaląmi szlachetnymi (Monitor 
Polski Nr i5, poz . . 115) zarząd7a się, co następuje: 

§ 1. ·1. Rozporządzenie dotyczy obrotu wyrobami ze 
zło'ta i platyny zdatnymi do użytku, .skupu od ludności wy
robów ze ,złota lub platyny niezdatnych do użytku iczęśd 
tych wyrobów oraz produkcji, przerobu i napraw wyrobów 
ze złota i platyny. 

2. Rozporządzenie nie dotyczy przerobu na cele gospo
darki narodowej wyrobów ze tłota ' lub platyny posiadanych 
'przez jednostki gospodarki u§połeczni onej. 

§ 2. Zabrania się prywatrwm przedsiębiorstwom handlu 
detalicznego dokonywania obrotu wyrobami ze złota i pla-
tyny. , 

§- 3. Skupu, przer·obu i napraw wyrobów ze żłota do-
konują: -

l) państwowe przedsię~Lorstwa "Jubiler", 
2) placówki handlowe i przemysłowe Zjednoczonych Ze

społów Gospodarczych Sp. z 0.0 .. ,Veritas" oraz Centrali 
Wytwórcżośd i Handlu Dewocyjnego "Ats Christiana", 

które uzyskały zezwolenie ' Ministra Finans6w na C!o~;, 
nywanie tych czynności i są wpisane do rejestru orga
,nizacji społe·cznych prowadzących działalność , gospo-
darczą. ' 

§ 4. Przerobu i napraw powierzonych wyrobów ze zlo
ta, z wyjątkiem przerobu na półfabrykalyużywane w pro
tetyce dentystycznej, m09ą również dokonywać: . . 
\ l) , zakłady spółdzielni pracy zrzeszonych w Centralnym 

Związku Spółdzielczości Pracy, zarejestrowane zgodnie 
z przepisami prawa probierczego, a zatrudniające VI za
kładzie co najmniej jednego ' mistrza złotnictwa ze spec
jalnoś.cią .w zakresie wyrobu i naprawy przedmiotów 
z metali szlachetnych, 

2) rzemieślnicy posiadający uprawnienia do wykonywania 
. złotnictwa ze specjalnośdą w zakresie wyrobu i napra
wy przedmiotów z metali .,szlachetnych oraz dyplom mi
strza 'w tym rzemiośle. . , . 

§ 5. Skupu, przerobu i napraw powierzonych wyrobów 
z platyny mogą dokonywać wyłącznie państwowe przedSię
biorstwa "Jubil,er". 

§ 6. Produl,ccję wyrobów ze złota lpl~tyny na zaopa
trzenie rynku mogą prowadzić wyłącznie jednostki, które 
uzyskały zezwolenie Ministra Finansów. 

§ 7. 1. Zawartość czystego kruszcu w wyrobach ze zło
ta i platyn'yuzyskanych z produkcji lub przerobu nie może 
przekroczyć 15 g. ' 

.i 




