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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: 
. , 
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.,' , ,,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, 
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i świadczeń z tego uJ:>ezpjeczenia w kwotach zryczał
towanych. lJwzg1ęania się odpowiednią zryczałtowaną 
kwotę, zmniejszoną proporcjonalnie do wymi~Tu czasu 

' pracy, 
3) nie uwzględnt.a si-ę wartości umundurowania, depu

tatów ot.az innych świadczeń w naturze ani ich ekwi
, 'walentu piernężnego. 

3. Wysokość zarobków osiąganych z tytułu zatrudnie
nia za gr ani.c ą ustala się w złotych, według zasad stosowa-
nychpr~ wypłacie rent z zagranicy. 

§ 4. 1. Jeżeli emeryt lub rencista osiągnął dopuszczal
ną kwotę zarobku przed zakończeniem roku. kalendarzo
wego) nadal wykonuje pracę, o której mowa w § 2: 

1) I zmniejsza się przysługujące mu świadczenia o wyso- ' 
kość zarobku osiąganeg,o z tytułu tej pracy, jeżeli za
robek ten nie przekracza wysokości świadczeń, 

2) 'zawiesza się prawo do świadczeń, jeżeli zarobek osią
gany z tytułu tej pracy przekracza wysokość świad
cz.eń. 

2. Zmniejszenie wysokości świadczeii albo zawiesze-
. nie prawa do świadczeń z ,przyczyn określonych w ust. 1 
następuje PQcząwszy od miesiąca, w ktorym emeryt lub 
rencista przekroczył ~opuszczalną 'kwotę zarobku, l trwa 
przez okr.es dalszego zatrudnieni.a, nie dłużej jednak niż do 
kORca ro.ku lf.alendauowego. 

\ ,. §, 5. Przepisy § 2-4 stosuje sIę odpOWiednio do eme
.~ry.tów;1.: r:Emci~tów oslą1Ja3ących doclrooy oz; tytułu milowy 

o pracę nakładczą, umowy zledenia, umowy o dzieło lub 
wnowy ag,errcyjRej; % tym że za kw'otę docftoo·tl uważa się 
kwotę stanowiącą podst.awę wymiaru pod.alku odwyąa

, grodzeń, pomni.ejszoną o kwotą tego ·pod.atku, · 

§ 6. ' W razie osiągania przez emeryta lub rencistę za
rownoz.a-robku z ltytułuzcih.udni:e'n:i.a wykonywanego w nie
pełnym ' wymiarz'e czasu pracy, zatrudnienja sezonowego 
lub dorywczego, jak i dochodu z tytułu' umowy o pracę 
nakładczą, umowy ·zlecenia, umowy o' dzieło lub umowy 
agencyjnej, sumuje się ,zarobki i dochody uzyskane w da
nym roku kalendarzowym. 

. ' f 7. 1. Nie powoduje zmniejszenia wysokości świad
czeń ani zawieszenia prawa do świadczeń osiąganie docho
dów ' z tytułu honorariów aut~skich i przeniesienia praw 
autorskich, z tytułu ' dokonanych wynalazków, wzorów 
użytkowych i projektów l'acjonaUzatorski.ch. realizowa
nych w gospodarce uspołecznionej. a także z tytułu tłuma
I;zeń tekstów technicznych i opisów patentowych - bez 
względu .na rodzaj umowy stanowiącej podstaw-ę uzyska-

. Dia tych dochodów i bez W"Lględu na ich wysokość. 

2. Zmniejszenia wysokóści świadczeń ani zawieszenia 
prawa do śWiadczeń nie powoduje również pobieranie upo
.ażenia przysługujqcego członkom Polskiej Akademii Nauk 
ani pobieranie dodatku funkcyjnego przysługującego stale 
urzędującym członkom Prezydium tej Akade,mii. 

§ 8. 1. Emerytom ł rencistom uprawnionym do db
datku przysługującego z tytnłą zaliczenia ,4ą J grupy in
W'4lidów, którzy wykon]lJą zalrudnieniew pełnym wymia
rze czasu pracy lub prowadzą działalnoś.t określoną w § 1 
ust. 2-4, nie zawiesza się prawa ,do świadczeń. lecź wy
pła<:.a Je bez tego d-odatku. 

. , , ~- . , 
2. Emer.y~om ł renCistom .uprawnionym do , dodatku

przysł~gującegoz tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów, 
którzy wykonują zatrudnfenie w ni·epełnym wymiarze cza-

'liu ptacy, zatrudnienie sezonowe lub dorywcze albo osią
gają ' dochody z tytułu wykonywani,a Umowy o pracę na
kładcz'J' umowy zlecenia • . umowy o dzj-eła lub umowy 
ageg'cyjnej, zmniejszenie świadcze,ń - w razie przebo
czenia oopuszczalnej kwoty zarobku -ogranic.za się do 
kwoty stanowiącej równowartość tego dodatku za miesią
ce" w których os,iągali oni zarobki lu.b ctcochody. 

§ 9. Emerytom uprawnionym do górniczej' emerytury 
na podstawie ustawy z dnia 28 maja 1.957 r: o zaopat r:be
niu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U.z 1968' r. 
Nr 3. poz. 19 z późniejszymi zmianami). którzy wykonują 
prace określone wart. .2 ust. 1 pkt 1-9 tej ustawy, wypła
ca się .w czasie wykonywania tych prac, nie dłużej je.dn~k 
niż do osiągnięcia wieku 60 lat, gómiczą emeryturą 

zmniejszoną o połowę. przy czym kwota wypłacanej eme
r'ytury wraz z dodatkami nie może przekraczać 2.000 zł. 

§ 10. 1. Zawieszenie prawa do świadczeń z powodu 
wyjazdu rencisty za gIani-c,ę nastę'Puje od najhliższeęJo ter
minu płatności tych świadczeń, przypadającego: 

1) po dniu wyjazdu, jeżeli emeryt lub rencista wyjechał 
na pobyt stęły, 

,2) po upływie 12 miesięcy od dnia Wy}dZ.dU, jeżeli eme
ry~ lub r.encista WYjechał na pobyt czasowy. z uwz.ględ-

. nieni.em ust. 2. . 

2. Na wniosek oso:by skier,o;wanej lub deilego.wane-j do 
pracy -za ·granicą w po~skiejmisjj dypl omatycznelr thfzę " 

dzie .. konsularnYm lub w innej p0łskie~ plac0w:c:er instytucji 
lub pi',zedsię.biorcStw~.e albo na wnitos.ek 'członka rodz;iny:,~a,
klej osoby prawo do świadczeń -mimo wyj,;tzdtl za gra
nLcę na p.obyt czasowy - ni,e podlega z.awie.szeniu, nieza-
leżnie od okresu. pobytu za granicą . . . -, 

3~ W okresie ' p~erwszych 12 ffi.iesięcy pobytu czasowe
g,o za graniteą oraz w wypadkach, o których m.owa w .ust. 2. 
świadczenia przekazuje się na kon:toem.efyta lub ren cisty 
w powszechnej kasie oszczędności lub wypłaca w kraju 
wskazanej osobie. ' 

. 4. Prawo do świadczeń, które zawieszono z powodu 
wyjazdu za granicę, przywraca się na wniosek emeryta lub 
rencisty od dnia powrotu do kraju, jednak za okres nie 
dłuższy niż 3 miesiąc; wstecz od dnia zgłoszenia wniosku . 

§ 11. Emeryt lub rencista obowiązany jest zawiadomić 
organ rentowy o: 

1) podjęciu zatrudnienia w pełnym wymiarz'e czasu 
pracy, 

2) p,?djęciu działalności określonej w § 1 ust. 2-4, 
3) przekroczeniu w danym roku kalendarzowym kwoty 

dopuszczalnego zarobku, 
4) wyjeżdzie za granicę. 

§ 12. 1. Zakład , pracy zatrudniający rencistę , z zar'ob
kiem nie powodującym zmniejszenia lub zawieszenia pra- · 
wa do świadczeń powinien dostosować wymiar jego czasu 
pracy do dopuszczalnej kwoty zarohku. ' 

2 . . Zakład pra.cy obowiązany jest zawiadomić właści
wy organ rentowy o: 

1) rożpoczęciu wykonywania pracy przez emeryta .lub 
rencistę ze wskaz,ani.em wymian:! czasuPlaę:y ~ jej 
charakteru oraz wysokości wynagrOdzenia,.' ." . 

2) . osią.gnięciu przez ' 'rencistę \dopus,zcz.alnej. ,kwoty ' ,za
robka lub dochodu. ze wskazani'9flł ' lRiesi;ęc.znejViYso
kości zarobku lub dochod~u, jeżeli pf?c.a jest nadal wy-
konywana. . 

~ " " (:. -: . 
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§ 13. Emeryt lub rencista, który pobrał świadczenia 
za okresi, w których prawo do tych świadczeń podlegało 
zawieszeniu lub w których wysokość tych swiadczeń pod
legała zmniejszeniu, obowiązany jest do zwrotu nienależ-

- nie pobranych kwot. 

§ 14. 1. Określone rozporządzeniem zasady zawiesza
nia prawa do świadczeń lub zmniejszenia wysokości świad
czen stosuje się również, ż zastrzeżeniem _ ust. 2, do osób, _ 
które skorzystały z prawa do wcześniejszego przejścia na 
emeryturę· 

2. W razie wykonywania zatrudnienia przęz osoby, 
które przeszły na emeryt4rę ąa podstawie rozporządzenia 
Rady Ministrów Z dnia 7 marca 1975 r. w sprawie wcześ
niejszego przechodzenia na emeryturę (Dz. U. Nr 9, 
poz. 53), stosuje się § 6 tego rozporządzenia. 

§ 15. Przy stosowaniu przepisu § 3 do zarobków _za 
rok 1977 dopuszczalną kwotę zarobku ustala się z uwzględ
nieniem zarobku osiąganego począwszy od dnia 1 stycznia 
1977 r. -

§ 16. Tracą moc: 

1) rozporządzenie -Rady Ministró", z dnia 9 styczn.ia. 
1969 r. w sprawie niezawieszania prawa do emerytury 
lub renty (Dz. U. Nr 3, poz. 16),- z tym że osoby korzy
stające z uprawnień określonych w § 7 pkt 1-3, § 8 
oraz § 18 _teg0- rozporządzenia- mogą korzystać z -nich 
do dnia 31 grudnia 1977 r., 

_ f , 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1968 r .. 
w sprawie określenia przypadkÓw, -w których w -czasie 
,,,ykonywania zat~udnienia przez gorników następuje 
zawieszenie tylko części górniczej emerytury ~ (Dz. U. 
Nr 4, poz. 23), -

3) rozporządzenie Rady Ministrów. z dnia -2 stycznia 
1974 r. w spr'awie niezawieszania prawa do emerytury 
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• lub renty rencistom zatrudnionym w niektórych ro
dżajach usług, w handlu i w gastronomii' (Dz. U. Nr--l. 
poz. 3), , -

4) zarządzenie nr 63 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
30 lipca 1969 r. w sprawie wypłaty emerytur lub rent 
rencistom będącym inżynierami, technikami lub rze
czoznawcami handlu zagranieznego (Monitor porski 
Nr 35, poz. 262), 

5) zarządzenie nr 59 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
20 lipca 1970 r. w sprawie wypłaty emerytur 1ub rent 
rencistom będącym magistrami chemii (Monitor Polski 
Nr 24, poz. 191), 

6) zarządzenie nr 87 Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 li
stopada 1973 i. w sprawie wypłaty emerytur maszyni
stom i pomocnikom maszynistów , pojazdów trakcyj
Onych w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" 
(Monitor Polski Nr 49, poz. 271), 

7) zarządzenie Prżewodniczącego Komit€tu Pracy i Płac -

z dnia 27 września 1969 r. w sprawie niezawieszania 
prawa do emerytury lub renty rencistom zatrudnionym 
okresowo w powiatowych komisjach poborowych (Mo
nitor Polski Nr 44, poz. 354), 

_ 8) zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płaa 
z dnia 23 listopad~ 1970 r. w sprawie niezawieszania 

, prawa do emerytury lub renty dyplomowanym biegłym 
księgowym przeprowadzającym okresowo badanie 
sprawozdań finansowych państwowych jednostek or
ganizacyjnych (Monitor Polski Nr 40, poz. 306). 

§ 17. Rozporządzenie wchodzi w życie 'z dniem 1 ma
Ja 1977 r., z tym że w wypadkach, <> których mowa w 
§ 1 ust. 3 i 4, stosuje się do dnia 31 grudnia 1977 r. prZe
pisy dotychczasowe, 

Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewlc. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY, PŁAC I , SPRAW SOCJALNYCH 

, I 

z dnia 2 kwietnia 1977 r. 

-zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalania podsJawy wymiaru emerytur I rent dla nauczycielI. 

Na podstawie art. 10'4 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 
1972 r.- Karta praw i obowiązków n'auczyciela (Dz. U. 
z 1972 r. Nr 16, poz. 114; z 1973 r. Nr 12, poz. 89, z '1974 r. 
Nr 22. poz. 131 i z 1977 r. Nr 11, poz. 43) zarządza się, co 
następuje I ' -

§ l, W rozporządzeniu Ministra Pracy, Płac I Spraw 
Socjalnych z dnia 25 lipca 1972 r. w sprawie ustalania pod
stawy wymiaru emerytur I i rent dla nauczyCieli (Dl;' U. 
Nr 32, poz. 219) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 skreśla się ust. 2, 
_2) § 10 otrzymuje brzmienie: 

"r 10. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio 
przy wliczaniu uposażenia nauczycielskiego do pod
stiiwy wymiaru rent określonych w przepisach 
o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem maja 
1977 r. 

Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych: T! RudolI 
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