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• 
USTAWA 

z dnia 31 marca 1977 r • 

• 
o dalszym zwięk~zeniu emerytur I rent oraz o zmianie niektórych przepisów o zaopatnenlu emerytalnym. 

Uznając wielką doniosłość społeczną zadań określo

nych w uchwale VII Zjazdu Polskiej Zjednoczonej ' Partii 
Robotniczej w dziedzinie doskonalenia systemu emerytal

'~ no-rentowego oraz stopniowego wzrostu emerytur ,i rent, 
zapewniającego dalszą poprawę sytuacji bytowe1 wetera
nów walki i pracy, s.tanowi się , co następuje: 

Art. 1. 1. Podwyższa się emerytury, renty inwalidzkie 
i renty rodzimie przysługujące na podstawie przepisów: 

t) ustawy z dni~ 23 stycznia 1968 r.o pow'szechnym zao
patrzeniu emery\alnym pracowników i ich rodzin 
(Dz. U. Nr 3, poz. 6 z późniejszymi zmianami), 

2) ustawy z dnia . 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu emery
talnym górników i 'ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, 
póz. 19 z późnIejszymi zmianami), 

3) ustawy z dnia .2J stycznia. 1968 r. o zaGpatrzeniu eme- , 
rytalnympracow.ników kolejówycl:).' L icb. -r.Qdżin (Oz;:U. 
N"r ~,poz.l0 zpó~niej.szymi ztnianami); · ··. ' 

4) ,dekretu '·z dnia 5 -października 1972 r; " (); r~opatrzeniu ' 
eIl,ler'ytalrwm: osób 'zitjmując:ycn. lcie:rC}~i<:~e." '§:tallbwis-

, 5) 

ka polityczn. I państwowe oraz członków ich rodzin 
(Dz. U. Nr 42, poz. 270 z późniejszymi zmianami), 

" I . 

ustawy: z dnia 12 czerwCa 1915 r. o świadczeniach z t y- , 
tułu wypadków przy pracy l chorób , za·wodowycb 
(Dz. U. Nr 20, poz. 105), 

6) . ustawy z dnia 19 grudnia 1915 r. o ubezpieczEm~u spo
łecznym osób ~ykonujących pracę na rzecz jednostek 
gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agen
cyjnej lub umowy zlecenia ' (Dz. U. Nr 45, poz. 23l 
~ późniejszymi zmianami); 

7) dekretu II dnia 4 marca 1916 r. o ubezpieczeniu spo
łecznym członków . rolniczych spółdzielni produkcyj
nych I spółdzielni kółek r'łlniczych oraz ich rodzin 
(Dz. U. Nr, 10, poz. 54), 

8) ustawy z dnia '18 grudpia 1916 t. o ubeżpieczeniu spo
łecznym rzemięśłników I niektórych innych osób pro

'wadzących działalność żarobkową na własny rachunek 
oraz ich rodzin (Dz.' U. Nr 40, ppz. 235), 

jefeli ' śwI'l.dczenia te pr~yzIian. , zostały przed . dnie~ " " 
1 styczniaA.9115 r~ 
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2. Swiadczenia określone w ust. 1 podwyższa się W 

zależnoścJ '9d roku ich przyznania o następującę kwotYI 

, 

Kwota podwyżki w zł , 

Rok ' ennerytury I renty 
przyznania inwalidzkiej I I II grupy, renty Inwalidzkiej 

świadczenia renty rodzinnej dla 2 III grupy, renty 

i więcej ol6b rodzinnej dla 1 osoby 

1961 
i wcześniej 700 500 

1962 . ' 650 470 , 

1963 600 440 
1964 550 410 

, 1965 500 380 
~ 

1966 450 " 350 
1967 400 120 
1968 350 180 
1969 300 140 
1970 250 200 , 

1971 100 160 , 
1972 150 120 

, 1973 i 1974 100 100, 

3. Przy ustalaniu kwoty podwyżki w myśl ust. :Zl 

1): za rok przyznania emerytury lub tenty inwalidzkiej 
uważa się rok kalendarzowy, w którym przypada ter
min, od jakiego ustalono prawo do świa~czenia, a je .. 
'żeli świadczenia te uległy ponownemu ustaleniu na 
podstawie wyższych zarobtów - ostatni r6k kalenda
rzowy; w którym osiągnięto te zjirobki, 

2) za rok przyznania renty rodzinnej uważa się rok 
kalendarzowy, w którym nastąpiła śmierć , osoby, po 
której przyznano rentę, a jeżeli przyznano ją po osobie 
pobierającej emeryturę lub rentę inwalidzką - rok 
przyznania tych świadczeń, ustalony zgodnie z pkt l, 

3) za rok przyznania ' eme,rytury lub' renty przyznanej w 
trybie wyj.ątkowym uważa się rok kalendarzowy, w 
którym , przypada termin, od którego przyznano te 
Świadczenia, a jeżeli były one później podwyższane -
rok kć\lendarzowy, w' którym ostatnio je podwyższono. 

4. Na zasadach określonych w ust. 2 i 3 podwyższa sią 
również renty lnwalidzkie i renty rodzinne przysługujqce ' 
na podst'awie przepisów ustawy z dnia 29 maja 1974 r. 
o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i , wojskowych oraz 
ich rodzin , (Dz. U. Nr 21, po~. 117), jezeli za , podstawę wy
miaru tych rent przyjęto zarobek z tytułu zatrudnienia, 
osiągnięty w okresie do dnia 31 grudnia 1974 r., przy czym 
za rok przyznania renty uważa się' ostatni rok kalendarzo
wy, w którym osiągnięto ten zarobek, Renty obliczone od 
zryczałtowanej pOdstawy- wymiaru , ulegają poa wyższeniu 
według zasad wynikających z art. 11 'niniejszej ustawy. 

5. Na:uczycielom i nauczycielom akademickim, który~ 
z i dniem, ,1 czerwca 1976 r:. podwyższono emerytury i re,nty 
ląwaHdzkie przez ponowne ich ustalenie w oparciu o ' za
rCi'bki z tytułu pracy n~uczycielskie'j, przysługujące według 
Itawek ' ?kreślonych na dzień 1 września 1976 r., przyznaje 
lię na iCh ' wnidsek, w miejsce tej podwyżki - podwyżkę " 
przewidzianIt w ust. 2. 

,Art. 2. 1. Osobom uprawnionym na podstawie prze
pisów :wymienionych w art.,1ust. 1 pkt 1-3 do' rent inwa
lidzkich lub rent' rodzinnych z tytułu wypadków w zatrud
n~eniu lub chorób zawodowych 'przyznaje się zamiast tych 
rent renty inwaIidzk,ie lub ,renty rodzinne określone 
ustawq z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu 
wypadków przy' pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 20, 
poz. 105), -Obliczając je od podstawy wymiaru przysługują
cej poprzednio renty. 

2. Renty ustalone w myśl ust. 1 podwyższa się na za
ladach określonych wart. ,1. 

3. Renty ustalone w myśl ust. 1 i 2 nie mogą być hJż
IZ. od najniższych rent przysługujących na podstawie ' 
przepisów o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym -pra
'cpwników i ich rodzin. 

I \ 

" , Art. 3. Emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne, 
przyznane na podstawie ustawy z dnia 27 wrześni,a 1973 t. 
o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. 
Nr 38, poz. 225 z ,póżniejszymi zmianami) i wypłacane w 
wysokości podstawowej, podwy~sza się o kwoty: ' 

, 1) 700 zł - gdy chodzi o emerytury i rep,ty inwalidzkie 
dla inwalidów I i II' grupy oraz o renty rodz,inne dla 

' dwóch i więcej osób, 

~) 500 zł ' - gdy chodzi o' renty inwalidzkie dla inwali
dów III grupy oraz o renty rodzinne,- do których 
uprawniona jest jedna osoba. 

Art. -4. Podwyżkę emerytur i rent określonq wart. 1---' 
! realizuje się według następujących zasadl 

l) emerytury i renty dla osób, które osiqgnęły wiek 
8U lat, zwiększa się o pełn~ , kwotę podwyżki od 

_ pierwszego dnia miesiąca, w ktÓrym osiqgrięły ten 
wiek, nie wcześniej jednak niż o!i dnia l maja 1977 r.~ 

2) emerytury i renty dla osób, któr:e do dnia 30 kwietnia 
1977 r. osi~gnęły wiek 75 lat, żwiększa aię z dniem 
l maja 1977 r. o połowę kwoty ' podwyżki, a z dniem 
l Itycznia 1979 r. - o pozostałq część tej podwyżki, ' 
przy czym pierwszq część podwyżki wypłaca się w 
kwocie nie niższej niż 100 zł, jeżeli p.odwyżka nie 
przekracza 140 zł, wypłaca się jq jednorazowo, 

3) emerytury i renty dla osób nie wymienionych w pkt 1 
1 2 zwiększa się Q '1/4 , część kwoty podwyżki 'w nastę
pujących terminach: 1 maja 197/ 1':, 1 stycznia 1978 r., 
1 stycznia 1979 r . .oraz 1 styq:nla 1980 t., jeżeli kwota 
podwyżki wynosi mniej niż 400 zł, kolejne częśc;J pod
wyżki poza .ostatnią nie mogq wynosić mniej niż 100 zł, 
przy czym ostatniq część -podwyżki nie przeKraczającą 
-40 zł wypłaca się łqcznie z p0i>rzedni". 

Art. 5. Przyspiesza aię realizację podwyżki niektórych 
emerytur, rent inwalidzkich i rent rodzinnych, przewidzia
nej wart. 4 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o ' zmianie nie
których przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U; 
Nr 21, poz. 116), według następujqcych zasad: 

l) emerytury i renty dla osób, które osiągnęły wiek 
80 lat, zwiększa się , o pełną kwotę podwyżki, usta
lonej na lata 1978-1'980, od pierwszego dnia mi~siąca, 

' w którym osiągnęły 'ten wiek. nie wcześniej jednak niż 
od dnia l 'maja 19n r., - . . 

'l 
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2) emerytury ,i renty dla osób, które do dnia 30 kwietnia 
.1977 r. osiągnęły wiek 75 -lat, zwiększa się z dniem 
1 .maja 1977 r. o połowę kwoty podwyżki, ustalonej na 
lata 1978-1980, a z dniem 1 -stycznia 1979 r. - o po
zostałą część pod wyżki, przy czym pierwszą część pod
wyżki wypłaca się w kwocie nie niższej niż 100 zł! 

' jeżeli p.odwyżkanie przekracza 140 zł, wypłaca się 
ją jed,norazowo. . 

Art. 6. Emerytom I rencistoin, którzy osiągnęli 80 lat 
tycia, przyznaje się prawo do 'dodatku przysługującego 
fi tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów, bez orzekania 

. ~ Inwalidztwie. . 

Art. 7. W ustawie z dnia 23 stycznia 1968 r. o pow
szechnym . zaopatrzeniu -emerytalnym pracowników I ich 
rodzin "(Dz. U. Nr 3, poz. 6 z późniejszymi zmianami) wpro-
wadza się następujące zmiany: . --

1.) wart. 11: 

/ 

a) dotychczasowe ust. 3 i 4 oraz 4a I 4b zast.ępuje się 
ust. 3-6 w brzmieniu: 

,,3. Za zarobek z tytułu zatrudnienia VI uspołecz
ni.onym zakładzie pracy uważa się wypłaty V' 
gotówce i w naturze dokonane z osobowego 
funduszu płac, z wyjątkiem wypłat określonych 
w rozporządzeniu, o który,m mowa w ust. 7, jak 
rówmez wymienione w tym rozporządzeniu . 

niektóre · wypłaty spoza osobowego funduszu 
płac. 

4. Za zarobek z tytt\]u zatrudnienia w nie uspo
- łecznionym zakładzie pracy uważa się wyna. · 
grodzenie zgłasiane bieżąco do podstawy wy .. 
miaru składek na ubezpieczenie społeczne. ' 

5. Za zarobek z tytułu zatrud,nienla uważa sl~ 

również dochód stanowiący podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie społeczne osób wy
konujących pracę na rzecz jednostekgospO" 
darki uspołecznionej na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia I kwoty 
stanowiące podstawę wymiaru składek na 
ubezpieczenie społeczne rzemieślników oraz 
niektórych innych osób prowadzących działal
ność zarobkową na własny rac hunek. 

6. Jeżeli zarobek podlega · podatkowi od wynagr<'. 
dzeń i składce , na cele emerytalne, podstawę 
wymiaru ' emerytury lub renty ustala stę ' odli
czając kwoty tego podatku i składki.", 

b) dotychczasowy ust. 5 oznacza się Jako ust. 7, 

c) dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 8, a za
mieszczone w nim wyrazy: ;,ust. 5" zastępuje się 
wyrę.zami: "ust. 7"; , 

2) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 18. 1. ,K""ota , emerytury,renty . lnwilUd?,~leJ 
graż , r-ent:yr"~ rodztnne1." nier.. łPo.że . by';;: 0:

z zastr~e~eniem-, J.lst, s.;ł ·-:T" , n~Ź$~a Qd k,wót 
określonych w tabeli': , " 

Kwota najniższychświadczeń w .ł , 
od dnia 

Rodzaj 
'wiadczeni. 1 maja 1 stycz- 1 stycz- 18tycz- lItycz-. nia ni. nia nla 1977 r. 

1978 r. 1979 r. 1280 r. 1981 r. 

Emerytura 1.275 1.4.50 1.625 1.800 2.000 

Renta inwalidzka o 

..:.. I i II grupy 
inwalid6w 1.225 1.4r00 1.575 1.750 1.950 

- III grupy 
inwalid6w 975 1.100 1.225 1.350 1.550 

-
Renta rodzinna 

I 

- dla l osoby 1.025 1.150 1.275 1.4rOO 1.600 
- dla 2 os6b 1.175 1.350 1.525 1.700 1.900 
- dla 3 i wi~cer , 

- ol6b 1.275 1.4r50 1.625 1.800 2.000 

2. Swiadczenla w wysokości określo~ef' W 
tabeli podanej w ust. 1 na rok 1981 wy
płaca się emerytom i rencistom, którzy 
osiągnęli wiek: . 

l) 80 lat -- od pierwszego dnia miesią- 

ca, w którym osiągnęli ten wiek, nie 
wcześniej jednak niż od dnia 1 maja 
1977 r., . . 

2) 75 lat - od pierwszego dnia mieSią
ca, w którym osiągnęli ten wiek, nie 
wcześniej jednak niż .od dnia l sfy'cz
nia 1919 r. 

3. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych 
po porozumieniu z Centralną Radą Związ
ków Zawodowych określi najniższe kwo
ty emerytur, rent Inwalidzkich' i rentro
dzinnych w wypadkach, gdy zarobek 
stanowiący ' podstawę wymiaru . tych 
świadczeń był '- wobec zatrudnienia w ' 
w niepełnym wymiarze czasu pracy ~ . 

niższy od kwot określonych w ust. L", 

3) dodaje się art. 18a w brzmienlul 

"Art. 18a. Rada Ministrów po porozumieniu z Central
ną Radą Związków Zawodowych może ' w 
drodze rozporządzenia podwyższać emerytu

., ry i' renty, dodatki do emery~ur I rent oraz 
kwoty najn!ższych emerytur i rent.", 

4) wart. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Emerytura wynosi miesięcznie: 

Prócent podstawy wymiarn emerytury 

od nadwyżki pon!ld 2.000 zł . od dnia . " 

do 2.00'0.1 ~9;;ajr~ 11 18;~;z~ia 111s;~;z~ia . 1 : 1;~~~~i~. :,: ' 

I-----+-.....,..--+-----+--..,..-~~~~,~: -. "', ' 
. 50 

, , 
~" : .~ ~ti.~~~ :., ~: 

, ,1~ 

" I l" 
" 
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5} wart. 25 ust. 1 otrzymuje brz.mienie: 

.,1. . Renta in~alidZ:ka wynosi miesięcznie; 

. 
Procent podstawy~· wymiaru renty 

Dla od nadwyżki ponad 2.000 zł od dnia 
.. zaliczonych I \ , do .1 stycz- l slyćz- l stycz-do grupy ' l maja 
inwa1i~6w 

2.000 zł nra nia nia 1977 r. 
19'18 r. 1919 r. 1980 r; 

I I II 15 
35 40 45 50" 

III 50 

6} art. 29b otrzymuje brzmienie: 

"Art. 2gb. Renta chorobowa wynosi . 75(1/0 zarobku sta
nowiącego podstawę wymiaru renty.", 

7} wart. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

. ,,1. Renta rodzinna wynosi miesięcznie: 

Procent podstawy wymiaru renty 

Liczba członk6~ 
ód nadwyżki ponad 2.000 ' zł 

od dnia 
rod7łi~y . upraw- do 

nionych dó renty . 2.000 zł l maja 18tycz- l atycz- l atycz-

I 1977 r. nla nia ni. 
1918 r. 1979 r. 1980 r. 

jedtlll 50 l 
dw6ch 65 35 40 45 50" 

i . 

trzech I ~ęcej 75 

8.} art. 44 otrzymuje brźmien!e: 

"Art. 44. 1. Dodatki rodzinne przysługują w wyso
koś ct okreśionej przepisami o zasiłkach 
rodzinnych, z uwzględnieniem ust. 2. 

1. Dodatek rodźinny dla żony wynosi: 

Dla żony 

1 

Miesięczna kwot a dodaiku 
. rodzinnego w zl 

'----W--W-Y-SO-k-O-Ś-Ci---. ~I ·~· --w--w-y-s-ok-o-'-cl---

podstl)-wowej pod:wyższonej 

nie wychowującej dzieci 70 100 

;wych~~jąc~j jedno lli- h-. -1---------------[--------'-------1 

; '. WIęceJ '" dzieci uprawni 0-

. " ~'y'ch' lo dodatku' r~dzin-
nego 120 200" 

~".~c:~~~~~~~~~~~~--'H 

:.' ';~"'%~ 
'.' .. , .. ~ . ",,' '- -. . 

'. 

. ,;;;~~ 
'-- "~.: '" , .. ~. 

, ~~,J; 
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9} art. 65 ' otrzymuje b'rzmienie: 
. :- ,- _:. i.! .• ~ . ~. , ł .~ 

"Art. 65. 1. Prawo do emerytury, renty inwalidzkiej 
i renty rodzinnej ule~a zawieszeniu w 
razie: 

'" -< ; ~ 
'ii 

<~~~ 
. ''\.'r'' 

~ "':'" . 
. ' ·:X .... sj 
-~·!.~,~9~j~ 

',1;' l}wykonywa'nia zatrudnienia w pelnym .., :)~~ 
wymiarze : czasu' pracy, . .~~ 

2} prowadzenia gospodarstwa rolnego .0 

rocznym przychodzi e szacunkowym 
ustalonym dla celów podatktlgrunto
wego, przekraczającym kwotę 24.000 zł 

{,T ~~ 
~ , l' · :tt~ 

,.,'. 2 
·:,~1'(:] 

"'-:r'.""*< 

.'.·t~~ 
rocznie, . "} 

3} prowadzenia rzemiosła lub innej d·żia- _ r,;~ 
łalnpści uzasadniającej objęcie ubez- ~ ~:'j 
piecZeniem na podstawie przepisów ",,:f~~ 
o ubezpieczeniu społecznym rzemieś ~- . ,.;\.~ 
ników i niektórych innych osób pro- _ ,;~~ 
w:adzą~ych gziałalnoś ć zarobkową ńa -<'~i 
własny rachunek, . _' ' ;;.~.:;} 

. . /:-
4} pro~adz~nia innej c!zi~łaln oścl p,C>(}.. ';.:4..:ł 

legającej opodatkowamu podatlbep1., _ ~Ęo 
obrotowym -lub dochodowym. , , .;." :>~1:; 

. j;!~~ 
l. W razie osiągania zarobku ,z tyt'tilu za- v',::Wil! 

trudnienia wykonywanego w niepelnym' :. ~:.-r;.,. 
wymiarze cza.supracy lub doch.odu z ty- .: ..... ~ 
tulu wykonywania u~owy o pracę ~a- ~:/?J: 
kladczą, umowy zlecenra., umowy o dZle.- • ':m' "" 

lo lub umowy agencyjnej. em'erytur'a, ''';'1' l'i 
renta inwalidzka i renta rodzinna ulega ""«': 
zmniejszeniu aż do pernego zawieszenia ". ,'}( ~ 
prawa do świadcze.ń, jeżeli ten zarobek ,<~1 
lub dochód przekracza kwotę 24.000z1 YI .(i~ 
roku , kalendarzowym. . .'~~ 

3. Prawo do inwalidzkiej 'Tenty wyrównaw- ;'~~ 
~~~~śI~~i;h ::~i:t~'Z~n~~t ; __ :.ypadkaCh :::J::~ 

'-. Ą'C"~~ 
4. Prawo do emerytury, renty chorobowej, ... :1~~ 

renty inwalidzkiej, Tenty wyrówna:,cż~j : '.':~~ 
i renty rodzinn,ej uleg,a zawieszemu 'W ", ":r:1 
razie ' wyjazdu za granicę na pobyt stały .··.,;,f~ 

l~~ na p~by.t Czasowy ~rwający · dłu~el , '..:;t: 
mz 12 ,mieSIęcy, chyba ze urnowy mię, '· ):~ 

dzynarodowe stanowią inaczej. ,.~,:;,.' 

5. Rada Ministrów określi w drodze rozpo- , '~~'0~ 
rządzenia: ~ 

l} szczegółowe zasady zawieszania pra
wa do emerytury lub renty oraz 
zmniejszania wysokości tych ś,wiad-

. ~.;t 
8 

·v. " ." 

'. /:~ 
• \ _:_~' f~~~ 

2} wypadki, w których mimo zajścia ". ~ 

cze'ń, 

okoliczności określonych ~ ust. 1-3 
nie następuje zawieszenie prawa dO :/:J~ 
ePle-rytury lub renty ani zmniejszenie .;1 
wysokości tych świadczeń, H 

3} sżczegółowe zasady zawieszania pra
wa do emerytury lub renty w razie 
wyjazdu za granicę." 

Art. 8. W 'ustawie z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrze
niu emerytalnym gófników i ich rodziń (Dz, U. z 1968 r. 
Nr .3, poz. 19 zpoźniejszymi zmianami) wprowadza się na-_ 
stępując,e zmiany: 

-jo 
.... ....... 

. , ' 
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Dziennik Ustaw NrH - tQ5 -" Poz. 43 
~----------------~----------~----~----~----------~--~~--~--~------~------

l) wart. 12 ust l otrzymuje brzmienie: 

"l~ GónHcza emerytura wynosi miesI-ęcznie: 

do 2.000 zl 

90 

Proce!lt podstawy wymiaru emerytury 

od ~adwyżki ponad 2.000 I!ł od dnia 

l maja 
1971' r" 

40 

l stycznia 
1978 r. 

45 

l stycznia 
1979 r. 

50 

l stycznia 
1980 r. 

55" 

2) wart. 15 ust. l otrzymuje brzmienie: 

,,1. Górnicza renta inwalidzka wynosi. miesięcznie: 

Dla ' 
zaliczonych 
do grupy 
inwalidów 

do 
2.000 zł 

Procent po.<j.s.tawy' wymiaru renty 

od nadwyżki ponad 2.000 zł od dnia 

l maja 
1977 r. 

l &tycz- l 8tycz- l stycz-
nia nia nia 

1978 r. 1979 r. 1980" r. 

I i Il" 75 
35 40 110" 

in 56 

3) w aI:t. 20 ust. 1 otrzyInuje brzmieniel 

'" 1. Górnicza renta wdowia wynosi miesięcznie I 

Procent podstawy wymiaru renty 

od nadwyżki ponad ' 2.000 zł od dnia 

do 2.000 zł l maja 1 atycznia l stycznia "1 stycsnia 
19177 r. 

I 
1978 r.' 1979r. 1980 r. 

· 50 35 ' 40 45 110" 

, Art. 9. W ustawie z dnIa 23 stycznia 1968 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich ro
dzin (Dz, U. Nr 3, poz. 10 z późniejszymi zmianami) wpro
wadza się następujące zmiany: 

1) wart. 10 ust. 1 otrzyinuje brzmienie I 

, .. l. Kolejo~aemerytura wynosi miesięczniel 

Procent podstawy wymiaru emerytury 

od nadwyżki ponad 2.000 zł od dnia 

do 2.000 zł l maja 

I 
l stycznia l stycznia l stycznia 

1977 r .• ' 1918 r,. 1979 r. 1980 r. 

90 f I 
45 50 55" 

'2F w art. 13 ust; ottllymujebrzIńienie·: ·" 

"t. Kolej,owa renta inwalidzka w<ynosl ·miesięcznier 

Procent podstawy wymią,ru renty 
Dla od nadwyżki ponad 2.000 zł od dnia 

saliczonych 
do do, grupy l maja l stycs- l atycz- l atycz-

inwalidów 2.000 sł 
1977 r. nia I , nia , nia 

1978 r. 1979 r. 1980 r: 
I i II 75 

SS 4O 45 10" 
III 50 

3) wart. t9 ust. t otrzymuje brzmienie: 

,,1. Kolejowa renta rodzinna wynosi miesięczniel 

Procent podstawy wymiaru renty 

od nadwytki ponad 2.000. sł 
Liczba członków od dnia 

, 

rodziny upraw- do 
nionych do renty 2.000 zł l maja l stycz- l stycs- 1ltyM-

1971 r. ' nia nia nia 

-.' 
1978 r. 1979 r. 1980 r. 

,jeden 50 

dwóch 65 as 40 45 - 50" 

traech I więcej 75 
. 

Art. 10. W ustawie z dnia 27 kwietnia 1972 r. - Karta 
praw i obowiązków nauczyciela (Dz. U. Nr 16, poz. 11" 
J: późniejszymi zmianami) art. 1'04 -etrzymuje brzmienie: 

.. Art. t 04. 1. 

2. 

3. 

Jeżeli podstawę wymiaru emerytury lub 
renty nauczy'ciela lub nauczycieia akade-. 
mickiego ustala się, w całości lub w częsci, 
od zarobków osiągniętych w okresie od 
'dnia t maja t972 r. do dnia 31 sierpnia 
1976 r., podstawę wymiaru świadczeń za ten 
oktess'tanowi: 

1) zarobek z tytułu zatrudnienia w szkol. 
lub 'w szkole wyżs71ej, . obliczony wed-ług 
ustalonych dla ' V etapu podwyżki stawek 
uposazenta zasadniczego, dodatków i wy
nagrodzenia za godziny ponadwymia
rowe, 

2) zarobek z tytułu równoćzesnego zatrud
nienia poza szkołą- lub . szkołą wyższlI 
obliczony na -zaSadach, ogólnych, OKreś
lonych w prżepisach . o powszechnym za
opatrzeniu emerytalnym pracownik~ I 
ich rodzin. ' 

Przepis ust. t stosuje siEj odpowiednip przy 
ustalaniu podstawy . wymiaru renty 'rodzin
nej po nauczydelu lub nauczycielu akade-
mickim. '. 

Szczegółowe zasady ustalania podstawy wy
miaru emerytur l rent, o których mowa VI. 

'. 
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t>złeQ,nik Ustaw, Nr 11, 

ust .. 1 , L .2, , o~reśla -, Minister ' ,Pracy, Płac ,'.' , Arf. 13 •.. .1. :Wpro\Vadzone , niniejszą ustawą zasa~,y , 
iSpraw ;Socjaln:ychwporozumienlu z , Mi~us~alani.apl»ąstawy , wymiafJiśwljldc:zeń oraz stawki, pFą~ć 
nistTami: ,.ośwhity .1Wychowania oraz Nau- , , centowe iCh wymiaru stosuje : Się, jeżeli wnioselt , ćo' przY-I' 
kii Szkolnictwa Wyi-sżego i Teclmiki. ' .znanie ś>viadczeń , zgłQszony , zostat poczynpjąc od dnia. 

" 

4. Na ' wniąs,e;k " nąlJ,czyciela .pozostałącego w, 
dniu wejścia w , życie ustawy :w czynnej. 
s~użbie.naliczycielskiejemefytpra wymie
riona przed wejściem w ' życie ustawy j za- . 
wiesżonana skutek wykonywańiazatr,ud-

. nienia w pełny~ wymiarze. god~in podlega. 
przeliczeniu ' wed1ug zasad ókreślonycn w ' 
ust.,. l-~j.~' '! ' , , 

.. ~ ! 

Art. H. W ustawIe i dnia 29 m ii ja '1974 r~ o .. żąopa..,. ' 
. trzeniu inwalid ów wojennych i wojsk'owych oraz ich ro
,dzin (Dz. U. Nr 21. poz. 117) wprowad'za się następujące 

zmiany: 

1) , wart. 10: 

al ust. , lotrzymuj.e ' brzmienie :, 

"l,. , Podstawę wymi.aru; " renty stanowi kwota, 
3.000zł.", 

i, ,.l)"" . . ,j'. I'~:>' i: . ,'; e':,;' 

'b} wust.2 cw· zdaniu .drugi~ 'wyrazy ,,2.200 zł" zast~-~ 
,uje się wYFaiami,,3.000 zł"; 

2) ' w ·art. -; 24 w :ust.-2 ·pkt l" otrzymujebrzI?ieni.e: 

i ,~ l)., kwpta ~.OOOzł"; 
I 

3) w , art.36 dodaje' się ust. ~ w 'brzmieniu: 

.. 

;, "'~. 'Podstawą wy~ian,l, reI},ty, iI}walid.z~ieJnie moż,e; 
wynosić mniej niż 3.000 zł."; / 

, , 
4) w art. 44:, 

a' d.otychczasowątreśĆ oznacza się jako1,lst: 1; , 
" 'bl dodaje ~ię ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. : Podstav:.a wymiaru renty rodzimie.j ' nie może 
wynosić mniejniż 3.0QO zł."; 

5) art. 53 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 53. Prawo do renty rodzinnej ulega zawieszeniu 
na zasadach określonych w: przepisach o 
powszechnym zaopatrzenili~ eme~ytalnym 
pracowników i ich rodzin, z tym że osiąga
nie zarabku 2: tytułu zatrudnienia , lub do-

~ chodu z innych źródeł nie powoduje zawie
SZenia prawa do renty przys'ługujqcej po po
ległym żołnier~u" inwalidzie wojennym oraz 
żołnierzu, którego śmierć pozostawa-la w 
związku ze służbą wojskową.", 

6) wart. 63 pkt 3 otrzymuje brzmie~ie: 

,.3) zmieniać wysokość kwot, o, których mowa w 
art. 36 ust. 5, art. 44 ust. 2 oraz art. 60 ust. 2 i 3." 

Art. 12. ' Podwyżek emerytur, rent inwalidzkich oraz 
rent rodzinnych wynikających z ustawy dokonuje się 
z urz~9u, a jeżeli prawo do tych świadczeń było zawie
.zone __ ;na wniosek oso,byzaintęresowanej. 

wejścia w życie 'ustawy; według tych zasad oblicza siitr 
tÓWJ;J.ie,ż pależnośei z tytułu, tych ' świadczeń" ,przYp.ad , laL"'., .... ,,','" 

za okres przed dniem wejśeia wżycie ustawy. 

2. Do świadczeń wypłacanych. oraz zawieszonych w ' 
dniu wejścia w żyde ustavvy, Ił 'także do świadcz~ń przy~~ 

, inaw:anych, l!lodniiJ.' v.tejś,Cla Vi tYGie 'ustawy ' na ' pods.law.ie ', 
' wni.osków zgłosz6nych ' prżed tym dniem :Stoslije · siężasa- : 
dy- ,·ustaJania -podstaw.y" .wytn.ićtHl " Św'iadezeń oraz·, staw1!i<i', " 
proc:entowe, łC ,h l wymiaru Qkreślonew , przepi~achp'otych- .-
czasciwyć}:l. " 

, •. :: .: 1" , .... -;..... " ''''"''~j" J ,- • .' r .~ . 

" Art. 14.UtuYm1,ljesi'ę< d<X:tatek p~zewidziany, vi , myśl> 
przel!lisów, dotychczasowych dla ' osób , mających ,na Vf.y
łąeZi1y.~ < utrzy,malłili . małżonka ·,ipobierajłleych,. emeryt\}J:y, 
rub, renty, inwalidzkie' nie przekraczające , L5oą zł . Jlliesiętz-" 
nie. 

, Ad. ·15., l. · W . razie ponownego ustaletlia: po ·i;iniu' , 
.wejśd.a·~' w"' 1ycle 'ustawy'wysćkośd' Tęuty"' inwa,lłdłki'ej- ', 
wskutek zmiany grupy inwa.lidóW' tub ,' renty rodzhin'e,J 

. wskutek-zmiarly liczby, ós.ób" upraw:nionych' dQ tej Fenty ,
ponownemu ustaleniu .. podlega ' również , kwota ,po~w.yżki 

. tych świadczeń przewidzianll w art~ l--;3 . . , 

.. 2.' Przep\s :.ust. . ... tost(je śię odpowiednio w raz!~ za~ 
miany renty. inwalidzkiej na emeryturę po dniu wejścia 
'w życie ustawy. 

Art. 16. 1. Osoby uprawnione z tytułu wypadku w za
trudhieniu lub ChoFOby zawodowej! do 'rent inwalidZkich 
albO;-T0Qzinnych przysługujących na podstawie przepisów 
określonych wart; 1 ust. 1 pkt 1--'3, ktpre podwyższone 
zostały w myśl art. 2, nie mogli .po dniu wejścia w życie 
ustawy dochodzić od zakładów pracy ros;zczeńz tytułu 

uszczerbku na zdrowiu będącego następstwem tego wypad" 
ku lub tej choroby. . 

2. Roszczenia, o których mowa w ust. l, zgłoszone 
przęd dniemwejśeia w życie ustawy, podlegają rozpozna,
niu według zasad dotychczasowych. 

3. Osoby pobierające w dniu wejścia w życie usta
wy - obok śwladczęń określonych w ust. 1 "7" renty uzu
pełniające od zakładów pracy na podstawie przepisów pra
wa cywilnego zachowują prawo do póbierania tych rent 
po wejściu w życie ustawy. Wysokość tych rent ulega 
z mocy prawa zmniejszeniu o kwotę podwyżki, wynikają
cej z art. 2. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w iycie z dniem l maja 
1977 r. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 


