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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: 
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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. 
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.. § 2. 1. Osobom uprawnionym ·do·· renty · inwatidzkiej 

na podstawie przepisów, o których mOwa w §i, . przysł.u~ 
guje dodatek z tytułu działalności twórczej lub artystyq
nej, jeżeli działalność ię wykonywały ostatnio przed 
powstaniem inwalidztwa i okres tej działalności wynosi co 
najmniej 5 lat. 

.- 2. Okres działalności, o którym mowa w ust. l, może 
być .k,rótszyniż 5 lat, jeżeli inwalidztwo powstało wsku
tek wypadku pozostającego w związku z działalnością 

twórczą lub artystyczną. 

. § 3. 1. Za działalność twórczą lub artystycz.ną upraw
niającą do przyzna.nia dodatku do emerytury lub renty in
walidzkiej uważa się działalność w dzLedzinach określo
nych ustawą z dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. Nr 38, poz. 225) 
oraz przepisami wydanymi na jej podstawie. . 

2. Wykonywanie działalności twórczej lub artystycz
nej przez okres wymagany do przyznania dodatku stwier
dza Komisja do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twór
ców, powotana ustawą, o której mowa w ust. 1. 

§ 4. Wysokość dodatku oblicza się od emerytury lub 
renty inwalidzkiej bez jakichkolwiek innych dodatków. 
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, . § S.W razi~~ .~biegl!l 'p,rawa do dodatków Qkr~ślQnych 
w rozporządzeniu iub zbiegu ' prawa do jednego z tych do-o 
datków z prawem ~o dodatku z tytulu innej dzialdlności 

lub pracy, wypłaca się jetlen z tycp d09,at·ków,. a qlianowi
cię wyiszy lub wyprany' przez' uprawnj<;>Qego. .• ! 

§ 6. Przepisy rozporządzenia stosuje s'ię odpowiednio 
do osób uprawnionych do emerytur i rent inwalidzkich 
określonych przepisami: 

l) ustawy z dnia 28 maja 1957 r. ' o zaopa'trzenłu emery
talnym górników i ich 'rodzin (Dz.U. z 1968 r. Nr '3, 
poz. 19 i z 1972 r. Nr 53, poz. 341), . ' 

2) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu eme
rytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. 
Nr 3, poz. 10), ., 

3) u'stawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu inwa
lidów wojennych i .wojskowych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz. 11 iz 1972 r. Nr 53, 
poz. 341 i 342}. .. . 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło.

szenia z mocą od dnia l stycznia 1974 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 stycznia 1!174 r. 

w sprawie nie zawieszania prawa do emerytury lub renty rencistom :tatrudnłonym w niektórych rodzajach usług, 
w handlu I w gastronomii. 

Na podstawie art. fi5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 23 stycz
nia t968 r. o, powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pra
cowników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, poz: 6, 
z 1972 r. Nr 16, poz. 114 i Nr 53, poz. 341 oraz z 19i3 r. 
Nr 38, poz. 225) zarządza się, co następuje: 

§ l. Nie zawiesza się prawa do emerytury lub renty 
emerytom i rencistom zatrudnionym na podstawie umowy 
o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy albo na pod, 
stawie umowy zlecenia lub umowY o dzieło W uspolecz
ni(>oych zakładach pracy świadczących usługi na rzJ cz 
ludności lul::) rolnictwa, w uspołecznionych przedsiębior

stwach obrotu towarowego l'Ub w uSp'ołecznionych przed
s ię biorstwach gastronomicznych, jeżeli: 

1) posiadają oni kwalifikacje do wykonywania takiego 
zatrudnienia oraz 

2) osiągają z tytułu takiego zatrudnienia zarobek nie 
przekraczający kwoty 24.000 zł w roku kalendarzo
wym. 

§ 2. I. Jeżeli emeryt (rencista) osiągnął zarobek w 
kwocie 24.000 zł przed zakończeniem roku kalendarzowe
go i z tytułu dalszego zatrudnienia uzyskuje zarobek 
przekraczający miesięczną wysokość emerytury lub ren
ty - prawo do ' tych świadczeń ulega zawieszeniu; w razie 
gdy zarobek nie przekracza miesięcznej wysokości emery
tury lub 'renty - wypłaca się te świadcz.enia zmniej~zone 

o . wysokoŚć uzyski wanego zarobku. 

2. Zawieszenie 'prawa do emerytury lub renty albo 
lWlniejszenie wysokości tych świadczeń następuje począw-

szy od miesiąca, w którym rencista przekroczył zarobek 
w kwocie 24.000 z.ł, i trwa przez okres dalszego zatrud
nienia nie dłużej niż do końca roku kalenda!zowego. 

§ 3. 1. Za zatrudnienie w uspołecznionych zakładach 
pracy świadczących uS'ługi uważa się wykonywanie: 

1) usług na ' rzecz rolnictwa - określonych przepisami 
uchwały nr 34 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. 
w sprawie rozwoju uslug pradukcyjnych dla rolnic
twa (Monitor Polski Nr 14, poz. 94), 

2) usług na ' rzecz ludności - określónych przepisami 
uchwały nr 35 Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1972 r. 
w spra wie rozwoju usług (Monitor Polski Nr 14, 
poz. 95). 

2. Za zatrudnienie w uspołecznionych zakładach pra
cy, o którym mowa w ust. l, uważa się również sprawo
wanie przez opiekunki domowe terenowych plącówek 

Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej i siostry pogoto
wia Polskiego Czerwonego Krzyża opieki nad osobami 
niedołężnymi, przewlekle chorymi i inwaHdamL 

§ 4. ' 1. Za zatrudnienie w uspołecznionych przedsię
biorstwach obrotu towarowego uważa się pracę wykony
waną: ' 

l) w sklepach i magazynach - w charakterze sprzedaw
ców, kasjeJów, pakowaczy, robotnikÓW i rzemieślni
ków, 

2) w transporcie · związanym z handlem :- na stanowi
skach kierowców i robotników spedycyjnych, 


