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,D ,ZIE N ,NI KU ST AW' 
POLSKIEJ · RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

-,' 

Warszawa, dnia 15 stycznia 1974 r. Nr l 
LR E S (;: . , 
Poz.: 

ROZPORZĄD~ENIA RADY MINISTROW: 

- z dnia '29 grudnia 1973 r. w sprawie . wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców I Ich 
rod zin 

2 - z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie dodatków do emerytur I rent inwalidzkich z tytułu działalności 
. twórczej , I artystyczne j , 

'3 - z dnia 2 stycznia 1974 r. w sprawie nie zawieszania prawa do emer,ytury lub renty rencistom z)ltrud
nionym w niektórych rodzajach usług, w handlu i w gastronomii 

R O Z.r O R Z Ą D Z E N I A: 

3 

4 

4 - Ministra Spraw Źagranicznych ź dni~ 14 grudnia 1973 · r. zmieniające rozporządzenie o opłatach 
k ónsularnych . ~ 5 

5 - Ministra 'FinansÓw z dnia 17 grudnia 1973 r. w sprawie oprocentowania i przedterminowych wypłat 
odszkodowania za wywłaszczone nieruchom ości ," 8' 

6 - Ministra Sprawiedliwości z gnla 29 grudnia 1973 r. w sprawie praw q :eczowych ogranIczonych 
i innycl) obciążeń .nieruchomoścl włączonych do terenów budowlanych w miastach 9 

7 - ,Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1973 r. w sprawie uznawania d}ialalności za twórczą oraz 
dzial(lnia Kom\sji do Spraw Za'opatrzenia Emerytalnego Twórców , 10 

O S W I IA D C Z E N lA R Z Ą D O W E: 

8 - z drtia 18 grudnia 1973 r. w sprawie ratyfikacji przez Arabską Repubfikę Libijską Konwencji doty
czącej międzynarodowej wymiany wydawnictw oraz Konwencji dotyczącej międzypaństwowej wy- , 
miany wydawnictw urzędowycjl I dokumentów rządowych, sporządzonych w Paryżu dnia 5 gru-
dnia 1958 r. ' 

" 

9 - z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprawie przystąpienia Kataru do Konwencji o ochronie dóbr kultural
nych w ralie konfliktu zbrojnego, sporządzonej w Hadze dnia 14 maja 1954 r, 

10 - z dnia 18 grudnia 1973 r. w sprilwie przystąpienia Lesotha do Konwencji a ruchu drogowym, spa
, rządzonej w Ge newie dnia j 9 września 1949 r. 

11 - z 9nia 18 grudnia 1973 r. dotyczące przystąpienia Maroka do Konwencji w sprawie zwalczania 
; handlu ,ludźmi i eksploatacji prostytucji, sporządzonej w Lake Success dnia 21 marcCl 1950 r, , 

12 _ 'z dnia 18 grudnia 1973 r, w sprawie uczestnictwa szeregu państw w KonwE'ncH o mlęd7ynarodowcj 
iłrlpowiedlialności za szkoQY wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Lon
dynie I Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r. 

l 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 29 grudnia 1973 r. 

w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym twórców ii<;h rodzin. 

10 

11 

· 11 

11 

12 

Na podstawie art. 6 ust. '2, art. 8 ust. 2 i art. 14 usta
wy z dnia 27 wr·ześnia 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
twórców i ich rodzin (Dz. U. Nr 38, poz. 225)żarządza się, 
co następuje: 

2) pOclstawową- wysokość emerytur i rent dla twórców 
i ich rodzin, 

<, 

3) niektóre grupy osób wykonujących działalność arty
styczną, na które rozciąga się przepisy ustawy z dnia 
27 wrzeSnia 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twór
ców i -ich rodzin (Dz, U. Nr 38, poz. 225). 

Rozdział l 

Przepisy og()łne. 

§ l.Rozporz~dzeni e określa: 

l) dolną i górną' grarli cę 'prty chodu stan()wią'cego ' pod
stawę wymiaru , skład k.i na z~opat(~en4e "emefyt:aJ;ue . 
twórców i ich rodZin , szcze'gó-tGiwe :'l<Is'ady -i ;tryh ' je j ' 
opłacan ia , a także ókresy, IN których twórca zcistaje ~, 
zwolniony od opłacania tej składki, . 

§ 2. Organami ustalającymi .' obowiązek opłacania 

składek , pr7yjmujący~i _d eklaracje o grzychodach oraz 
wymierzającym i i ' pobi era jącymi składki, a ' także ustalają
cymi prawo do świadczeń p ie niężnych_ i świadczeń w na
turze z tytuł~ zaopatrzenia em ery ta lnego twórców i iC;11 
roozin, są wlaści we ·ze wzg l ędu na miejsce zamieslkania 
twórców oddziały ZakJadu Ubezp ieczen Społecznych. 
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Dziennik Ustaw Nr 12 
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§ 3'. Użyte w, rozporządzeniu ok-reśleJiie: " 
l) ustawa - oznacza ustawę z dnia :27 . września . 1973 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin 
:(Dz. U. Nr ' 38, poz. 2251, . 

2) składka - oznacza składkę . ąa pokrycie. kosztów 
świadczeń zaopatrzenia emerytalnego . twórców i ich 
rodzin, , 

3) oadział Zakładl) - oznacza oddział Zakładu Ubezpie
czeń Społecznych . . 

Rozdział 2 

podstawa wymiaru składki oraz zasady i . tryb jej , 
opłacania. 

.§ 4. 1. ĘJodstawę wymiaru roczne) składki stanowi 
zadeklarowany prylez hvórcę przychód z działalności twór
czej . . 

2. Roczny przychód z działalpości twórczej zadekla
rowany jako podstawa wymiaru składki nie może być 

niższy nii 48.000 zł i wyższy' niż 120.000 zł. 

3. Rączny przychód z działalności twórczej zadekla
rowany jako podstawa wymianl składki przez twórcę 

objętego przepisami o powszechnym zaopatrzeniu emery
talnym pracowników i ich rodzin lub innymi przepisami 
o zaopatrzeniu emerytalnym: 

1) nie może ' przekraczać różnicy pomiędzy kwotą 

120.000 zł a roczną kwotą wyn,agrodzenia (uposażenia) 
z tytułu pracy (służby) oraz 

2) nie może być niższy niż 24.000 zł, chyba że wraz 
z rocznym wynagrodzeniem , (uposażeniem) przekra
czałby kwotę 120.000 zł. 

§ 5. 1. Dla . twórcy wykonującp.go działalność twórczą 
w dniu wejścia w życie ustawy obowiązek opłacania 
składki powstaje z ' dniem l ~ stycznia 1974 r. , / 

2, Dla twórcy, który rozpoczął wykonywanie dzia
łalności twórczej po wejściu w życie ustawy, obowiązek 
opłacania składki powstaje z pierwszym dniem miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
t~órca rozpoczął wykonywanie tej działalności. 

3. Dla , twórcy objętego przepisami o powszechnym 
zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin lub 
innymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym obowiązek 
opłacania składki powstaje z pierwszym dniem miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym 
zgłosił wniosek o zastosowanie d'o niego przepisów usta
wy (art. 11 ustawy). 

§ 6. 1. Obowiązek o'płacania składki ustaje z końcem .. 
iniesiąca kalendarzowego, w którym: 

1) ustalono prawo twórcy do emerytury ' lub renty albo 
2) pądjął on pracę (służbę) uzasadniającą objęcie go 

przepisami o powszechnym 'zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników i ich rodzin ,lub innymi przepisami o za
opatrzeniu emerytalnym i nie z9łollił wniośku, o któ
rym mowa wart. 11 ustawy. 

2. Dla twórcy, o którym mowa w § 5 ust. 3,obowią
zek opłacania, składki ustaje, także z końcem miesiąca ka-

· lendarzowego. W. którym wycofał wniosek o zastosowanie 
(lo niego przepisow" ustawy. 

§. 7. 1. Twórca deklaruje przychód stanowiący pod-
· stawę wymiaru składki do 31 stycznia każdego Toku. Je
żeli obowiązek opłacania składki powstał w ciągu roku ka-

· ~endarzowego. termin do , złożenia , deklaracji. upływa 

Poz. 1 

z 'ostatnim: . dn'iem ; miesiąca kalendarzowego ńastępującego 
po !1l1eS1ątu, w którym b,bowiązek ten powstał. 

2. Jeżeli twórca nie zadeklaruje przycłrod u w termi
nie, podstawę wymiaru sk)adki w bieżącym roku stanowi 
przychód zadeklarowany ostatnio, a gdy nie ządeklarował 
przychodu w 0góle '- najniższa podstawa wymiaru skład
ki, określona w § 4 ust 2. 

3. W uzasadnionych wypadkach 'Prezes Zakładu Ubez
pieczeń Społecznych inoże wyrazić zgodę na przywr'6cenie 
określonęgo w ust. 1 termi'nu zgłoszenia deklaracji, Jed
nak przychód zgłoszony w deklaracji uwzglE:dnia się tylko 
za rok kalendarzowy, w którym ją zgłoszono. 

§ 8. 1. Roczną składkę ustaloną przez oddział Zakła
du twórca opłaca bądż jednorazowo za cały r~k kalend'a
rzowy, bądż w dowolnych ratach, najpóżnie j jednak do 
końca' roku kalendarzowego, którego skła dka dotyczy. • 

2. W ,razie opłacenia tylko czę ści rocznej składki, do 
9kresu wymClganego do przyznania emerytury lub renty 
wlicza się tylko część roku kalendarzowego, odpowiednią 
do części opłaconej składki. , 

3. Oddział Zakł<;ldu może przyjąć składkę po termi
nie określonym w ust. 1 ty:·ko za zgodą Prezesa Zakładu ' 
Ubezpieczeń ,Społecznych. 

§ 9. 1. Od obowiązku opłacania składki zwolniony 
jest twórca, który co najmniej przez 30 kolejnych dni : 

1) odbywa czynną służbę wojskową w ramach powszech
nego obowiązku obrony, 

2) pobiera stypendium lub otrzymuje zapomogę w związ
ku z działalnością twórczą, 

3) przebywa w zamkniętym zakładzie społecznym służoy 
zdrowia. 

2. Zwolnienie od obowiązku opłacania składki doty
czy miesięcy kalendarzowych, w których okoliczności 

uzasadniające zwolnienie trwały nie mniej niż 15 dni. 
3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych może 

zwolnić również od obowiązku opłacania składki na okres 
nie przekraczający jednego roku ,twórcę, ktÓry z powodu 

. innych istotnych przyc~yn niż. wymienione w ust. 1 nie 
mógł składki tej opłacać. 

4. W razie zwolnienia twórcy od opłacania składki 

oddział Zakładu ząIniejsza odpowiednio jej kwotę, a je
żeli zosrała już opłacona za cały rok kalendarzowy, zwra
ca różnicę twórcy lub za jego zgodą zalicza ją n.a poczet 
składki w roku następnym. 

5. Zwolnienie od obowiązku opłacania składki oraz 
zmniejszenie jej kwoty następuje na wniosek twórcy. 

§ 10. 1. U,.prawnienia zastrzeżone w § 7 ust'. 3 i § , 9 
ust. 3 do kompetencji Prezesa Zakładu Ubezpie,czeń . ~po
łecznych mogą być przez niego przęniesione na dyrekto
rów oddziałów Zakładu. 

2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oki'e,śli 

szczegółowo tryb pobierania składki oraz wzory wnios
ków i deklaracji. 

Rozdział 3 

Podstawowa wysokość emerytur I rent. 

§ 11. 1. Podstawowa wysokość emerytury wynosi 
2.000 ,zł miesięcznie. , . 

2(· Podstawowa wysokość renty inwalidzkie] inwalidy ' 
I lub' II grupy inwalidów wyno~i 2.000 zł mi~sięcznie. a in
walidy: III · grupy -inwalidów - 1.500 zł miesięcznie. 

\ . 
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' 3. Podstawowa. wysokość ' ren.t.y. ',rbdzinnej ', nlęz'a,leż.J;1.ie : 
od liczby osób uprawnionych do ·takiej renty " wynosi 
1-500 zł miesięcznie. 

§ 12. 1. Do eJIlerytur i rent przyznanych w wysokości 
podstawowej przysługują dodatki .' z tytułu dLiałalności 

twórczej, rodzinne, z tytułu inwalidztwa I grupy, z ' tytułu 
inwalidztwa wojennego lub wojskowego oraz z tytułu od
znaczeń państwowych. 

2. Dodatek z tytułu działalności twórczej do emery
tur i rent, o których mowa w ust. 1, przyznaje się na za
sadach i w wysokości określonej w ustawiej pozostałe 

dodatki przyznaje się na warunkach i w wysokości okreś
lonej w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin, z tym że dodatek do eme
rytury z tytułu inwalidztwa wojennego lub wojskowego 
przyznaje się ' w kwocie 600 zł miesięcznie. 

§ 13. Osobom, które warunki do świadczeń przewi
dzianych w ustawie spełniły po dniu jej wejścia w życie, 
przyznaje się emerytury i renty w wys'okości podstawo
wej, jeżeli: 

1) wysokość świadczeń ustalonych na podstawie przy
, chodu, od którego opłacono składki, byłaby niższa od 

podstawowej lub 

2) składki opłacane były przez okres krótszy niż 24 mie
siące od' dnia wejścia w życie ustawy. 
§ 14. 1. Osobom, które warunki do świadczeń prze

widzianych w ustawie spełniały w dniu jej wejścia w ży
cie, przyznaje się emerytury i renty w wysokości pod
stawowej, jeżeli: 

1) pobierają świadczenia na podstawie przepisów o 
powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin lub na podstawie innych przepisów o za
opatrzeniu emerytalnym i zgłoszą wniosek o zamianEł 
świadczenia (art. 18 ustawy), 

2) nie pobierają świadczeń na podstawie przepisów, o 
których mowa w pkt · l, i nie opłacały składki lub 
opłacały ją przez okres krótszy niż 12 miesięcy. 

, 2. Rentę rodzinną w wysokości podstawowej przy
z~aje się także wtedy, gdy śmierć osoby, po której ona 
przysługuje, nastąpiła przed wejściem w życie ustawy. 

Rozdział 4 

Stosowanie przepisów ustawy do osób wykonujących 
działalność ilItystyczną. 

§ 15. 1. Przepisy ustawy stosuje się do osób wyko
nujących zawodowo działalność artystyczną w dziedzinie: 
sztuki aktorskie j, estradowej, tanecznej, cyrkowej lub w 
dz iedzi nie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki 
albo r eżyserii pod warunkiem: 

2 

l) spełniania ; .. w.ymąga.ń kwa,IiHkacyjnych " określonych 
przez Ministra ,.Kul,tury. i Sztuki oraz 

2) wykonywania ,tej działałnoŚGi w jednostkach obję

tych Układem zbiorowym pracy pracowników insty
tucji artystycznych, Układem zbiorowym pracy pr.a
cowników zjednoczonych przedsiębiorstw rozrywko
wych lub w filmie, fonografii, radiu, telewizji albo w 
jednostkach uprawnionych do prowadzenia działalnoś
ci artystycznej i rozrywkowej zgodnie z przep'isami 
o zezwoleniach na publiq:ną działalnOść artystyczną, 

rozrywkową i sportową. 

2. O spełnieniu warunków określonych w ust. 1 orze
ka Komisja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twór
ców. 

§ 16. 1. Do osób wykonujących zawodowo działal

ność artystyczną (§ 15) mają odpowiednio zastosowanie 
przepisy rozdziału 2 i 3 ze zmianami wynikającymi 

z ust. 2--4. 

2. Obowiązek opłacania składki powstaje z pierw
szym dniem miesiąca kalendarzowego nastę pującego po 
miesiącu rozpoczęcia działalności artystycznej, nie wcześ

niej jednak n iż od dnia wejścia w życie rozporządzenia. 

Termin rozpoczęcia działalności artystycznej ustala Komi
sja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców. 

3. Podstawę wymiaru rocznej składki stanowi udo
wodniony przez artystę przychód z działalnoś ci , artystycz
nej, osiągnięty w poprzednim roku kalendarzowym. 

4. Dla osób wykonujących zawodowo działalność ar
tystyczną, objętych z tytulu pracy (służby) przepisami 
o P9wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin lub innymi przepisami o zaopatrzeniu einery
talnym, którzy zgłosili wniosek o zastosowanie do nich 
przepisów ustawy, podstawę wymiaru świadczeń określo

nych w ustawie stanowi wynagrodzenie (uposażenie) z ty
tułu tej pracy (służby) oraz udowodniony przychód z dzia
łalności artystycznej, od którego opłacono składkę. 

Rozdział 5 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

§ 17. Termin zadeklarowania przychodu z działalności 
twórczej lub artystycznej stanowiącego podstawę wymia
ru , składki w 1974 r. upływa z dniem 30 czerwca tego 
roku. ' 

§ 18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia l styC'znia 1974 r. 

Preze,s Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 29 grudnia 1973 r. 

w sprawie dodatków doemer-ytur l rent Inwalidzkich z ,tytułu działalności twórczej i artystycznej. 

Na podstawie 'art. 483 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia. 
1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emeiryfa,Inyrń" pI"ac;6'w~ ' 
ników i ich' (odzin' (Dz. U. z 1968 r. ,Nr 3; poz'.: 6;: i 1972 r. 
Nr 16,- poz . .;1 14 i Nr 53, poz. 341 oraz 'z '197;3 r, Nr~8, 
poz. 225) zarządza się, co następuj.e: 

§ 1. Osobom uprawnionym do emerytury określonej 
pne-pisami ' o powszechnym zaopat rzeniu emerytalnym 
pracowników i ich rod zi n' przysługuje, dodatek z tytułu 

dzialalnośd ,twórczej lub artystycznej, jeżeli wykonywały 

tę działalność co' najmniej przez 15 lat. 


