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UST A WA
. z dnia 27 września 1973 r.
o zmianie ustawy . o powszecbnym - .obowiązku obrony Polskiej Rzec2ypospolltl'j Ludowej. >
Art. t. Wart. 63 ust. 2 ustawy z dnia ' 21 list.)pada
1967 r. o powszechnym ohow'ązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludow-ej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz . 220, z 1972 r.
Nr 53, poz. 342 i z 1973 r. Nr 27, poz. 153) IV tabeli stopni
wojskowych, w części dotyczącej g'eneralów i admirałów,

po wyrazach
armii".

"generał

broni" dodaje

Art. 2. Ustawa wchodzi w
Przewodniczący .

Sekretarz Rady

życie

Rady

się

z dniem

Państwa:

Państwa:

,;generał

wyrazy

ogłoszenia.

H.

Jabłoński

L. Slaswk
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USTA W A
z dn.ia 27

września

1973 r.

o zaopatrzeniu 'emerytalnym 'lwórcówi ich rodzin.
Art. 1. 1. Osoby wykonujące działalność twórczą,
zwane dalej "twórcami", I ich rodziny mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przep:s ów ustawy.

2. Za twórców uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ustawy uważa się .o soby, które tworząoryginalne dzieła w ·zakresie: lIteratury pięknej, sztuk
plasty.cznych,. muzyki, fotografIki, choreografii i lutnictwa
-artystycznego, będące przedmiutem prawa autorskiego.
3. Szczegółowezas,ady . i tryb uznawania działalności
za twÓ!cząokreśla _ Mini~ter Kultury i Sztuki. .
, 'Art. .2. Zaopatrzenie ·emerytalne twórców i ich rodzin
obejmuje: .
l) świadczenia . pi-en·iężne:
al emeryturę,
b) . rentę inwalidzką,
c) rentę rodzinną,
. dJ dodatki do emerytury i rent,
e) zasiłek pogrzebowy; ,
..
2) świadczenia w naturze~
a) świadczenia lecznicze i położnicze,
b) protezowa nie,
c) przysposobienie zawod owe,
d) pobyt w domu rencistów.
Art. 3. 1. Emerytura przysluguje twórcy, który speł
warunki:
l) wykonywał działalność twórczą przez okres wynoszą
cy dla mężczyzny co najmniej 25 lat, a dla kobiety . co najmni ej 20 lat, .
2) osiągnął wiek emerytalny wynoszący dla mężqyzny
65 lat, a dla kobiety - 60 lat.
2. . Minister Pracy, Płac i Spra w Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Kultury: .Sztuki może określić rodzaje
działalności twórczej, której wykonywanie uprawnia do
emerytury po os i ągnięciu 60 lat przez mężczyznę ' i55 lat
przez kDbietę.
nił łącza ie następujące

Art. 4. 1. Renta inwalidzka . przysługuje twórcy, który
wamnki:

spełnił łącznie następujące

1) stał się inwalidą po podjęciu dzialalności twórczej,
2) zostal zaliczony do I lub II grupy inwalidów,
3) wykonywał działalność twórczą przez okres co najmm ej .5 lat w ciągu .ostatnich 10 lat p.rzed dniem powstania inwalidztwa lub przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę.
2. Renta inwalidzka przysługuje również twórcy, który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt l i 3 .i został
zaliczony do III grupy inwalidów, jeżeli inwalidz1wo un!emożl1wia lub w znacznym slopniu ogranicza dalsze wykonywanie działalności twórczej.
inwalidztwo jest następstwem -wypadku pow związkuc z wykonywaniem działal.ności twórczej, renta inwalidzka przysługuje bez względu. ,na okres
tej działalności.
3.

Jeżeli

zostającego.

4. Jeżeli inwalid'ltwo powstało po dniu wejścia w ży
cie ustawy, a przed ukończeniem przez twórcę 30 lat życia,
wymagany do przyznania renty inwalidzkiej okres działal
ności twórczej może być krótszy niż 5 lat. Przy usialaniu
tego okresu stosuje się odpowiednio przepisy o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
Art. 5. Renta rodzinna

przysługuje członkom

rodziny
ustalone
prawo do emerytury lub do renty inwalIdzkiej albo speł
niał warunki wymagane do przyznania jednego z tych
świadczeń, jeżeli członkowie rodziny spełniają warunki
wymagane do uzyska.nia prawa do renty rodzinnej na podstawie przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin .
zmarłego twórcy, który w chwili

śmierci

miał

Art. 6. 1. Wysokość emerytury, rent i zasiłku pogrzebowego ustala się na zasadach okreśLon ych przepisami:
l) o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin,
2) o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie
wypadków , przy pracy, jeżeli inwalidztwo lub śmierć
jest następstwem wypadku po.zostające go w związku
z działalnością twórczą · po dniu wejścia . ,w życie
ustawy.

Dziennik Ustaw Nr 38

-

430

Poz. 225

----------------- ---------------------------------------------------------------~------

2. Rada Ministrów określa w drodz e
podstawową wysok o ść emeryt~lry oraz rent.

rozporządzenia

Art. 1. 1. Osobie u prawnionej do emerytury lub renty inwalidzkiej przysługuj e dodatek ż tytułu działa l ności
twórcz,ej w wysokości 20 u/0 emerytury lub re nty obliczonej bez uwzględnienia dodatków wym ie n ionych w ust. 2.
2. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przysługuje również prawo do dodatków:
1) rodzinnych,
2) z tytułu za liczenia do I grupy inwalidów,
3) z tytułu odznaczeń państw o wych,
4) dla inwalidów w o jennych lub wojskowych
- na warunkach i w wysclk ó ści określonej przepisami
o po wsze chnym zaopatrze niu emerytalnym pracown ików
i ich rodzin.
3. ' Dodatki, o których mowa w ust. 1 oraz w ust. 2
pkt 3 i 4, nie przyslugują, jeżeli renta inwalidzka lub rodzinna wypłacana jest w wysok o ścI określonej przep :sJmi
o świadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy prac~. "
Art. 8. 1. Na pukrycie kosztów świadczeń zaopatrzenia emerytalnego twórcy opłacają skiadki w wysokości
. 3010 od żadeklarowanego przychodu ż działalnoś'ci twórczej.
2. Rada Ministrów określa w · drodze rozporządzenia
dolną i górną granicę , przychodu stanowiącego podstawę
wymiaru składek, szczegółowe zasady i tryb opłacania
składek, a także okresy, w których twórca zostaje zwol~
niony od opłacania składek.
Art. 9. 1. Za okresy działalności twórczej uprawniające 'd o świadczeń na podstaw ie ustawy uważa się okresy
tej działalności, za które zostały opłacone składki, oraz
okresy, w których
twórca został zwolniony od ich op~a.
,
cania.
2. Do okresów działalności twórczej zalicza się:

1) okresy t.e j działalności pr-zed dniem . wejścia w życie
niniejszej ustawy, uznane przez Komisję do . Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. o której mowa w
art. 15, . pod warunkiem, że twórca opłacał składki za
cały okres działalncści twórczej po wejściu wżycie
niniejszej ustawy,
2) okresy zatr~dnienia poprzedzającego okresy działal
ności twórctej, jeżeli twórca wykonywał działalność
twórczą uprawn i ają c ą go do świadczeń na podstawie
ustawy przez okres co najmniej 15 lat.
Art. 10. Podstawę wymiaru emerytury lub renty stanowi przeciętny . miesięczny przychód z dowolnie wybranych przez twórcę kolejnych 24 mies ię cy działalności
twórczej, od którego obliczono i opłacono składki.
Arl t l. t. Do twórcy objętego przepisami o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin lub innymi przE'pisami o zaopatrzen iu emerytalnym
można na jego wniosek - zastosować przepisy ustawy,
pod warunkiem opłacania składek, o których mowa w
art. 8.
2. Za podstawę wymiaru świadczeń określonych w
ustawie dla osób, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się
wyn'a grodzenie łub uposażenie z tytułu pracy (służby) oraz
przychód z działalności twórczej, od którego opłacono
składki.

Art. 12. W razie zbiegu prawa do emerytury lub
renty określonej w niniejszej ustawie z prawem do emerytury lub renty ' określonej w przepisach o powszechnym
. zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin lub

winnych przep :sach o zaopatrzen iu eme rytaln y m wypłaca
jedno z tych świadczeń: wyższe lub wyb ra ne przez zainteresowa nego.

się

Art. 13. l. Osiągan ie przych ',)dów ż tytułu dz ia ł a lncś
ci .twórc·z ej ni e puwu duje zaw !eszen.ia prawa do emery tury
lub renty ani ich zin niej sze nla.

2. W razie os i ągania ' zarobków z tytułu
lub inny ch ' d oc hodów niż określone w ust. l
p raw o do em ery tury Lib renty albo 7mniejs za
czeni a na za sad ach określonych w przep isac h
nym za o pJtrze niu emerytalnym pr acowników

za trudn ie.n ' a
zJ'wi esla s ę .
si t; te ŚWiad
Q pows zec ' i ich rodz in.

Art. 14. Rada Ministrów może w drodze rozporządze
n ia rozciągnąć przepisy ustawy na ~lektór~ 'grupy osób
wykonujących dzialaln'ość artys'tyczną.
.
. .,
Art. 15. I. Pow o łuje się przy . M inis trze Kultury
i Sztuki - Komisj.ę do Spraw Zaopatrz e nia Emerytalnego
Tw'órców, do które j zadań nale'ży l:stalani~:
1) oKresów dzia la Iności twórczej,
2) czy inwalidztwo III grupy un ie możl iw ia lub w znecznym 'stopniu ogranicza ' dalsze wYKony'wanie dz :alalności twórC2;e j',
3) czy , wypadek, któremu uległ , twórca, pozostaje w
związk u z dzia łalnością twórczą,
4) czy działalność osób, o których mowa w ' art. 14, ' jEst
działalnOŚCią artystyczną. '
2. Od decyzji kom isji, o której mowa w ust. 1, przy - '
sluguje osob'ie zainteresowanej prawo odwolania si'ę ' do '
Ministra Kultury i Sztuki w c i ągu 3 mies ic. c y od daty je j '
doręczenia. Decyzje kom :s ji, od których n ie wniesiono od- ,
wołania, oraz decyzj e Min istra Kultury i Sztuk{ wydane w '
wyniku odwołania wiążą organ rentowy.
3. Minister Kultury i Sztuki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Plac i Spraw So c j:t1nych określi szczegółowe
zadania oraz skład i tryb działan i a · Komisji do , Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców,

Art. 16. 1. Prawo do świadczeń, pieniężnych ustala
i świadczenia te wypłaca Zak ład Ubezpi ec zeń Spo ł ecznych.
2. Od de,c yzji Za~ładu Ub e zpieczeń Społecznych przysługują środki prawne określone w odrębnych przepisach.
Art. 11. Osobom, które w dniu wej ści a w życie ustawy spełniały określone w niej warunki do emerytury lub
renty i nie pobierały ŚWiadczeń na podstawie przepisów
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
i ich rodzin lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, przyznaje się emeryturę lub rentę na podstawie
niniejszej ustawy w wysokości:
1) podstawowej albo
2) ustalonej ' na podsta wie
przeciętnego
miesięcznego
przychodu, o ile od tego przychodu były opłacane
składki, o których mowa wart. ' 8, co najmniej przez
12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 18. Osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy spełniały określone w niE'j warunki do emerytury lub
renty i pobierały świadczenia na podstawie przepisów
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracownIków
i ich rodzin lub innych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym, przyznaje się - na ich wniosek - emeryturę lub
rentę na podstawie niniejszej ustawy w wysokości podstawowej.
suje

Art. 19. W sprawach nie uregulowanych
się odpowiednio:

ustawą

sto-

/'
\

Dziennik Ustaw Nr 38

-

4~1

, .' J) przepisy art. 8-'-10, 12, 13, 17, 22 ust. 1 i 2, art. 23
ust. 2, art. 24, 25 ust. 1 i 2, art: 29, 31-37, 38 ust. 1, 2
i 4, art. 39, 41-45, - 47-52, 60, 61, 63, 64, 65 ust. 3,
art. 66-ą9, 74-83, 86-89, 91, 113, 115-117, pO oraz
12L ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym
, zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodżin
(Dz. U. z 19,68 r. Nr 3, poz, 6i z 1972 r. Nr 16, poz. 114
oraz Nr' 53, poz. 341),
2) przepisy art. ' 1us!. 2 i 3,art. 2, 4 usL 1 i 2, art. 5, 7, 8
' ust 1, art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r.
o świadcZeniach ' pieniężnych przysługujących w razie
wypadków przy pracy (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 8
oraz z 1972 r. Nr 27, poz. 191).
Art. 20. Okresy działalności twórczej, o których mowa wart. 9 ust. 1, uważa się za. okresy zal icza lne do okresów zatrudnienia przy ustalaniu prawa do świadczeń na
podst~w i e przepisów o .powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rbd~in.
Art. 21. W ustawie z dUla 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
':i ,

Poz. 225 i 226

-

rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 6 iz 1972 r. Nr 16,
poz. 114 oraz Nr 53, poz, 341) wprowadza się następującą
zmianę:

się

po tytule V dodaJe

nowy ty tul w brzmieniu:

"VI. Dodatek z tytułu działalności twórczej
lub artystycznej.
Art. 48a. 1. Osobie uprćiwnion ej do emerytury
lub renty inwalidzkiej, która wykonywała działalność
twórczą lub artystyczną, przysługuje dodatek. w wysokości 20%
tych świadczeń.
2. Rada Ministrów określi w drodze rozporzą
dzenia okresy i rodzaje dzialainości uprawniające do
dodatku, o którym mowa w ust. ' l, oraz szczegółowe
zasady obliczania i przyznawania tego dodatku."
Art. 22. Ustawa wchodzi w życie z dniem ' 1 stycznia
1974 r.
Przew'odniczący Rady Państwa: H. Jablo/iski
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak '
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY ,MINISTROW
z dnia 27

września

.1973 r.

w sprawie o~łoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 3i paźdzl.ernil~a ,1957 r. narodowych.
1. Na podstawie art. · 2 ustawy z dnia 27 wrzesnla
ig73 t. ,o zmiąnie Ordynacji ,wyborczej do rad narodowych
(Dz. U. Nr 38, poz. 223) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia ' jednolity tekst ustawy z dnia
3Lpażdziernika 1957 r. Ordynacja wyborcza do rad na. fQdowych (Dz. U; Nr .55, poz. 270) z u"1'z~l.ędnieniem zmian
wprowadzonych ustawą z dn.ia 22 grudnia 1,960 r. o uzupełnieniu i zmianie niektórych 'przepIsów praw,a wyborpego (Dz. U. Nr 57, poz. 3?3), ustawą z dnią 19 grudnia
19P3 r. o iinianie niekt'órychprżepisów prawa wyborczego
(Dz. tJ. Nr 57, poz. 307) i ustawą Z dnia 27 września
'i9.73 i. o zmianie Ordynacji wyborczej do rad narodowych
(Dż. tJ. Ni 38, poz'. 223) oraz wynikających zprżepisów
. ogłószQnych przed wydaniem jednolitego tekstu, z zachowaniem' ciągłej numeracji artykułów, ustępów i punktów.
). Podany w załącznik~ do niniejszegd obwieszczenia
jednolity tekst ustawy z dnia ,.31 października ' 19.57 r. Ordynacja wyborcza do rad narodowych nie obejmuje:
· 1) ' art. 90 ustawy z ' dnia 31 pażdziernika1957r. ' - Ordynacja wyborcza do rad narodowych' (Dz. U. Nr 55,
poz. 270) w brzmieniu:
"Ar L 90. 'llsta'wa wchodzi wżycie .z dniemogłosze
nia.", ..

2) arL 1,. 4 i 6 ustawy z dnia 22 grudnia 1960 r. ·0 uzupeł
nieniu i zmianie niektórych przepisów prawa wyborczego (Dz. U" Nr 57, poz. 323) w . brzIllieniu:
"Art. L . 1. Wybory, przeprowadzane , równocześnie do
Sejmu i do r~d narod'owych, odbywają się w Jrybie
określonym w Ordynacji wyborczej do Sejmu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej .i w Ordynacji wyborczej
(lo rad narodowych z naste,pującymi ,zmianami:
1) kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik , do
uchwały Rady Państwa o zarządzeniu , wyborów,
oznacza dni, w których upływają terminy przewidziane w Ordyriacji wybórcZej"oo ' Sejmu i w Ordynacji wyborczej do rad narodOwych;

O~dynacja wyborcza do (ad '

2) zadania przewidzianej w Oidyll:acji wy'bcirczej do
rad narodowych Centralnej" Komisji Wyborozej
wykon,u je PaństwoWa K6Il'lisja Wyborcza; powolana na podstawie OrdynacjI wyborczej do Sejmuj
3) nie tworzy się przemysłowych okręgów wyborczych;
4) tworzy się obwody głosowania i powołuje się
obwodowe komisję .wyborcze . wspólne dla wyborów do ~ejrn\l i dorad na.rqdowych; . ' . . '
5) ,te same spisY wyborcó,w służą dia wyborów do
Sejmu i do rad narodowych;
6) głosowanie odbywa się równocześnie na posłów
i radnychj wyborca otrzymuje od obwodowej komisji wyborczej karty do glQsowania do Sejmu i do
rad narodowych; karty te wkłada do koperty, którą wrzuca do urny.
'
'. ,
2. . Postanowień ust. 1 pkt 4-6 nie stosuje się do
obwodów głos,owania utworzonych za grariicą 'na podstawie przepisów QrdynacJi wyborczej do Sejmu." ,
,;Art . 4. ' Pierwsze wybo~y d~ ' rad narodowych, przeprowadzone po wejściu w życie niniejszeJ ' ustawy,
powinny się ' odbyć , wciągu trżechmiesię'cypo upływie kadenc'ji rad ńarodriwy:ch.",
' "
;,ArL 6. . Ust'awa wchodzi w życie z dniem ' ogl05ze3) art. 3 ustawy z dni~ 19 grudnia '1963 r: o z~ianieJlie
których przepisów prawa wyborczego (Dz. U. Nr 57,
poz: 307)' w brzmIeniu: .
" .
"Art, .;3. Ustawa wchodzi Wżycie ~ dnIem 09'~bsze. . ,, : .
...
.
nla. ,
4) art. 3. ustawy z dnia 27 września ' 1973 r. o zmianie
Ordynacji wyborczej do rad narodowych ' (Dz. U.
Nr '38', poz. 223) w brzmieniu:
.
,
"Art.3:' UstaWawChodzi · vi zytie z dńiem ogloszenia."
!
~.

•

-

o' ,

' ".

Prezes Rady Minislrów: P. Jaroszewicz

