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z dnia 31 marca 1977 ;r. 
~' r' 

~ , ' 

, o zmianIe ustawy o radacb narodowych. 

, Art."I. ; W 8rt 3' llstawy z " dnia 25 ' stycznia 1958 r. ' 
Ci radach "narodowych (pz. U. z 1975, r. Nr 26, 'POZt 139) 
wllrcwad-za się naslęp\lją!=e zmiany: ' , . 

l) dotyc;hczasowy ust. 3 oznacza !Oię jak? ust. 4; 

,~ 2) , po ust. 2 dodaje' il1ę ąst. 3' w brzmieniu: 
. ''''l', ' 

,_ 

" : 45-

.. ~. Kiłd~ncjar~d nar_odowyc.h trwa c;:ztery lata, licząc 
od dnia wyboró,w." , ' 

Art. ,2. ' Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

.. 

Prz~~odi:licząci Rady Pa~st~a: ·H. Jabłonskl 
Sekretarz Ra4y Państwa: L. Stasiak 
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z dnIa '3.! ' ma'rca1971: r. ' :' , ,\ 
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, l' o zpdanle ustawy o' cudżozlemcacb. 
'.; I ' •• " , 't" ...... , .-, 

, Art. 1. W ustawie z dnia 29 .. marca- 1963 r. o cudzo-: 
' :r:łemcach (Dz. U. Nr 15, poz. 77 i z 1974 r. Nr 14, poz. 85) , 
w'prowadza' się ,następujące zmiany: 

,,1), .;rt. 3 9trzymuje brzmienie: 

"Art. 3; 1. Cudzoziemiee może przek:1ioozyĆ' :' granice" 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na 
podstawie ważnego paszportu lub innego 
właściwego dokumentu po uzyskaniu ze-, 
zwolenia zwanego wizą, chyba ' że 'prze
pisy szczególne ' stanowią ' inaczej. 

, 2. Cudz02;iemiec jest obowiązany dokonać 

wymiany zagranicznych środków płatni

czych' na złote/ polskie w celu pokrycia 
• kosztów jego pobytu w Polskiej Rzeczy

pospolitej Ludowej lub w inny sposób za
pewnićpokrycie tych kosztów. 

3. Minister Finansów w porozumieniu z Mi
»istrami Handlu Zagranicznego I Gospo
darki Morskiej, Spraw Wewnętrznych 

oraz Spraw Zagranicznych I Przewodni
czącym Głównego Komitetu Kultury Fi
zycznej I Turystyki określi w drodze roz-
porzll'dzEmia: ' " , 

1) zasady i tryb wymiany przez cudzo
ziemców zagranicznych środkĆlw , płat

niczych na złote polskie w celu pokry
cia kosztów ich pobytu w Polskiej ' Rze
czypospoliteJ Ludowej, 

2) Inne sposoby zapewnlenlf pokrycia 
przez cudzoziemców ' kosztów ich po
bytu niż określony w ust. 2, 

,3) zasady ' ł try\)':. "Lwalniatilacudzoziem.
c6wod obowiązku, o którym ' mowa w 
ust. 2, 

4) tryb kontroli spełnienia obowiąŹku, 
o którym IDtl',:"a , w ust. 2."; -

2)- w ad. ~ 'ust; +, art. '113 ust. 2. ' art. 14 ust. 3 i art. ,1'1 ' źa- ' -
mieszezone w nawiasie wyrazy: "miejskie w miastach 

·., wyłączony.cl) .z wojew6d'Ztw~ zastępuje " się wyraząmi: 
"miejskie miast stopnia wojewódzkiego"; , ' 

3) w art. 5: 
# a) vi ust. t początkowe wyrazy: "Cudzoziem<;owi moż

na odmówiĆ wizy, a udzieloną wizę można unie
ważnić, jeżeli" zastępuje się wy,ra]:ami: ';,Cudzo
ziemcowi można odmówić' wizy, a' udzieloną wizę 
unieważnić, w wypadku ' zaś zwolnienia od obo
wiązku posiadania wizy - , odmówić wjazdu na te
rytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, je-, 
żeli", 

bl ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Decyzj'e w spra~ie odmowy udzielenia wizy 

lub jej uniew!łżnienia oraz odmowy wjazdu na 
terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
podlegają natychmiastowemu wykonaniu."1 

:() wart. 11 ust. 1 otrzymuje brzmie,nie: 
,,1. Cudzoziemiec jest obowiązany dopełnić obowiąz

ku rejestracji w komendzie wojewódzkiej (miej
skiej miasta stopnia wojewódzkiego) Milicji Oby~ 
watelskiej, właściwej ze względu na miejsce po
bytu cudzoziemca, przed upły~em trzech dni od 
przekroczenia ' gr anicy."; 

5) w art. 18 w ust. 2 dO,daje się na końcu wyrazy: "z wy
jątkiem spraw, o których mowa wart. 3 ust. 2"; 

e) w ,art. 19 dodaje się na końcu wyrazy: "z wYJittkiem 
obowiąZkU, o którym mowa wart. 3 ust. 2"; ,;.~ 

7) po art. 19, dodaje się art. 19a w-bł'zmieniu: ' " 
"Art. 19a. Przewodniczący Głównego Komitetu ' 'Ktil~ " 

tury Fizycznej i 'Turystykf w porozumieniu ' .. ; 
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8) w art. 22: 

z Mmistrami Finansów. I "Spraw _Zagranicz
nych określi minimalne kwoty z,agrąnicz~ 
nych środków płatńkiych, " jakle cudzo
ziemcy powinni wymienić w celu pokrycia 
kosztów ich pobytu w Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej.", 

a) w ust. liczbę ,,4.500" zastępuje ,się. liczbą ,,5.000", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
. , 

46 

.,' , ,,2. Orzekanie" następuje ,,·w trybie. 
sp'i~wach o wykroczenia.",; 

P~z. '451,46' 

9) wart. 23 w ust. po wyrazach "art. 3" dodaje się wy
razy "ust. '1". 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 ·kw1etnia: , 
1977 r. • 

Przewodniczący Rady HańsŁwa: H. Jabloftsld 

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 

'ROZPQRZĄD~ENłE RADY MINISTROW 

z dnia 2 kwietnia 1977 r. 

w ,sprawie zawieszanIa pr,awa do emerytury lub renty • 

'. ' Na podstawie art.· 65 ust. 5 ustawy z dnia 23- 'stycznia 
1968 r. ·o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pr~cow
ników i ich rod~)n (Dz. U. z i968 r ,' Nr 3,' poz. 6, ' z 1972 r. 
Nr 16, poz, 114 i Nr 53, poz. 341,- z 1973 r. Nr 38, ·1l0z. 225, 
z 1974 r. Nr 2\, poz. 116 i 117, Nr 47, poz. 280 'i .Nr 50, . 
poz. 32\, z 1975 r. Nr 45, poz. 232, z 1976 r. Nr 40, poz. ' 235 
i z 1977 ,L Nr 11, poz. 43) oraz art. 10 ust. 3 ustawy 'z dnia 
28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu ~emerytalnym górników i ich 
rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 3, poz. 19, z 1972 r. Nr 53, 
poz, 341, z 1974 r. Nr 21, poz. 116 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43) 
żarządza się, co następuje:' 

§ 1. ,'1. Wykonywanie prZez emeryta lub ręncistę za-
" trud nien i ą w ' pełnym wymiarze czasu pracy powoduje -

z uwzgłędnienip.m § 8 ust. 1 i § 9 - zawieszenie prawa do 
emerytury, renty inwalidzkiej ~ub renty rodzinnej, zwa
nych dalej' " śwjadczeniami", niezależnie od wysokości za
robku z , t ytułu tego zatrudnienia. 

2. Prowadzenie przez emeryta lub rencistę gospodarst
wa, rolnego o rocznym przychodzie szacunkowym, ustalo
nym dla celów -podatku gruntowego na kwotę przekracza
jącą 24,000 zl, pow;oduje zawieszenie prawa doświadczeń, 

. jeżeli jest on właścicielem, samoistnym posiadaczem, użyt
kownikiem lub dzierżawcą tego ~ospodarstwa. 

3. Prowadzenie przez emeryta lub renctstę rzemiosła 

lub innej dzialallllpści zarobkowej, uzasadniającej objęcie 

ubezpieczeniem na podstawie przepisów Q ubezpieczeniu 
społeczn ym rzemieśln~ków i niektórych innych osób prO'
wadzącychdzialalność zarobkową na własny 'rachunek, 
powoduJe zawieszenie prawa do świadczeń, również jeżeli 
emeryt 1ub rencista ,nie podlega obO'wiązkowi ubezpiecze
nia. 

4. Prowadzenie przez emeryta lub rencistę innej nli 
określona w ust. 3 działalności zarobkO'wej,pO'dlegajllceJ 
opod tkowaniu podatkiem obrotowym lub podatkiem do
choqowym, powoduje zawieszenie prawa , dO' Śwfadczeń, 
niezależnie od' wysoko~ci podatku l bez uwzględnienia ulg 
i zwolnień podatkowych. 

' 5.1 Zawieszenie ,prawa Ido świadczeń z · przycz~ okn!ś
lonych w ust. 1-4 następuje od naJblUszegO' terminu płat-

ności świadczeń, przypadającego po powstaniu tych przy- , 
czynI p;rawq .do ś,wiadczen przywraca się na wnio'sek 
emeryta lub rencisty od ustania tych przyczyn, jednakże 

za okres nie dłuższy niż 3 , miesiące wstecz od d~a zgłO'
sze'nia wni.osku. 

§ 2. Osiąganie przez emeryta lub reifcistę zarobku 
;1; tytułu zatrudnienia wykonywanegO' W niepełnym wy
miarze czasu pracy, zatrudnienia sezonowego lub doryw
czego powoduje zawieszenie pr,awa do świadczeń ' albO' 
zmniejszenie wysokości ś'wiadczeńna z'asadach określo~ 
nych w §4, jeżeli zarobek z tytułu tego zatrudnienia prze
kroczył dopuszczalną kwotę. 

. § 3. 1. Dopus.zczalna kwota zarobku wynosi w , stO'~ 
sunku rocznym: 

1) 24.000 zł albo 
2) 36.000 zł - jeżeli emeryt lub rencista: 

a) wykonuje w uspołecznionym zakładzie pracy pracę ' 

wymagającą wyższego wykształcenia i ma takie 
wykształcenie, , 

b) wykonuje pracę eksperta,' rzeozoznawcy, biegłegO" 

lub tłumacza przysięgłegO' i ma uprawnienia, nie- ,~ 
zhędne do wykońywania tej pracy, 

c) wykonuje inne prace, które ' określi Minister Pracy, 
Płac i Spraw Socjalnych kierując się szczególnymi 
potrzebami gospodarki nar.octowej. . 

W roku kalendarżowym, w którym powstałO' prawo dO' 
świadczeń, dopuszczalną kwotę .zarobku obniża się propO'r- . 
cjonalnie do okresu, w którym emeryt lub rencista świad
czeń nie pobierał. 

2. Przy ustalaniu dopuszczall)ej 
uwzględnia się zarobki, które przyjmuje 
podstawy wymiaru świadczeń, z tym że: 

kwoty zarO'bku 
się dO' o~1iczenia 

1) dO' kwoty zarO'bku dolicza się kwoty pobranegO' zasił
ku chóFObowego,inacierzyńskiego l ' opiekuńczęgo, 

2) w razie osiągania zarobków przyjmowanych do pod- ' 
stawy wymiaru składek na ubezpi eczenie społeczne, 


