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OBWIESZCZENiE M)NISTRA P!łACY, PŁAC I SPRAW SOCJALNYCH
z dnia 5 maja 1983

w sprawie
/

ogłoszenia

L

jednolitego tekstu ustawy z .dnia 27 września 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców
i ich rodzin.

1. NapodsJawie art. 14 ustawy z dnia 1 lutego 1983 L
o zmianie niektórych przepisów oświadczeniach z ' ubeż
pieczenia społecznego i o zaopatrzeniu emerytalnym
(Dz, U. Nr 5, poz, 33) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jedn6iity tekśt ustawy z dnia 27
~ześnia 1973 r. o zaopatrzeniu emerytalnym twórców
i ich roIP'i:in (Dz. U. Nr 38, poz. 225, z 1974 r. Nr 21,
poz. 117 i .z 1983 L Nr 5, poz. 33), z uwzględnieniem zmian
wynikających ' z przepisów wydanych przed dniem , ogło
szenia jednolitego tekstu i z za~tosowaniem ciągłej numeracji artykułów, .ustępów i punktów. '
2. Podany w załączniku do niniejszego obw,i eszczenia
jegnolitytekst nie obejmuje:
1} następującyćh przepisów ustawy z dnia 27 września
1973 L o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich '
rodzin (Dz. U. Nr 38, poz. 2,25):
a} art. 21 jako dótycżącego zmian w przepisach wygasłych,

b} art. 22- w brzmieniu:
"Art. 22. Ustawa wchodzi' w życie z dniem
1 stycznia 1974 L";
2} art. 68 ustawy z dnia 29 maja 1974 L o zaopatrzeniu
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
(Dz. U. Nr 21. poz. 117) w brzmieniu:
"Art.' 68. Ustawa wchodzi w życie z dniem sierpnia
1974 r.";
3} art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ustawy z dnia 1 lutego
, 1983 L o zmianie niektórych przepisów o św.iadcze- ,
nia'Ch z ubezpieczenia społecznego i Q zaopatrzeniu
emerytalnym '(Dz. U. Nr 5, poz. 33} w brzmien,iu:

"Art. 1. 1. Osobom pobierającym w dniu wejścia w
życie ustawy emerytury, renty inwalidzkie fub renty rodzinne przysługujące na
podstaw,i e przepisów:
l} ustślWy z dnia 27 wrzesma 1973 L o
zaopatrzeniu emerytalnym twórców i
ich rodzin (Dz. U. Nr 38, poz. 22!>: z
1974 L Nr 21. poz. 11,} i z 1977 L
Nr 11. poz. 43};
. """
2} ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o
świadczeniach
z tytułu wypadków
przy pracy i chorób zawodowych
(Dz. U. Nr 20, poz. 105 i ~ 1977 r.
Nr 11. poz. 43),
3} ustawy z dnia 19 grudnia .1975 r. o
ubezpie~zeniu społecznym osób wykonujących pracę p.a rzecz
jednostek
gospodarki uspołecznionej na 'podstawie umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia (Dz. U. Nr 45, poz. 232. z
1976 r. Nr 40, poz. 235 i ' z 1977 r.
Nr 11. poz. 43 oraz Nr 32, poz. 140) • .
4} dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubez~
pieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzieln\ produkcyjnych i
spółdzielni kółek rolniczych oraz iCh
rodzin (Dz. U. Nr 10. poz. 54. z 1977, r.
Nr 11. poz. 43 oraz Nr 32, poz. 140).
5) ustawy z dnia 18 !:{rudnia 1976 r. o
ubezpieczeniu społecznym , rzemieślni
ków i niektórych innych osób prowa'
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ust. 1 pkt 1 jest wypłacan'a w wysokości
podstawowej, za podstawę jej wymiaru
przyjmuje się najniższą podstawę wymiaru składek i świad~zeń, określoną w tych
przepisach, z uwzględnieniem ust. 3."

dzących

działalność
zarobkową na
rachunek oraz ich rodzin
(Dz. U. Nr 40, poz. 23.5 i z t977 r.
Nr 11, poz. 43 or az Nr 32, poz. 140)
przyznaJe się zamiast tych świadczeń odpowiednio emerytury lub renty określone
w tych przepisach, ze zmianami wprowadzonymi niniejszą ustawą oraz z zastosowaniem zasad określonych wart. 122-126 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 40, poz. 267).
2. Jeżeli emerytura lub renta przysługująca
na podstawie przepisów wymienionych w
własny

"Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1983 r., z
tym że przepisy tej ustawy dotyczące za' siłku chorobowego oraz art. 8 pkt 1 i art. 9
pkt 1 wchodzą Vi życie z dniem 1 marca _
1983 r."
Minister Pracy,

Płac

i Spraw Socjalnych: B. Ciosek

Załącznik do obwieszczenia Ministra
Pracy, Płac i Spraw Socjalnych
z dnia _5 maja 1983 r. (poz. 145)

USTAWA
z 'dnia 27

września

1973 r.

o zaopatrzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin.
Art. l. 1. O!loby wykonujące działalność twórczą,
zwane dalej "twórcami", i . ich rodziny mają prawo do
zaopatrzenia emerytalneg'o na podstawie przepisów
ustawy.
2. Za twórców uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego łla podstaV(ie ustawy uważa się osol;>y, które two~
rzą oryginalne dzieła w zakresie: literatury pięknej, sztuk
plastycznych, muzyk~. fatagrafi~i, .cho-I'eogfafii i lutnictwa
artystycznego, będące przedmiotem prawa autorskiego.
3.
za

Szczegółowe

twórczą określa

zasady i tryb uznawania
Minister Kultury ,i Sztuki.

działalności

Art. 2.. Zaopatrzenie emerytalne twórców i ich rodzin
obejmuje:

1)

świadczenia

pieniężne:

a) ęmeryturę,
b) rentę inwalidzką,
c) re{ltę radzinną,
d) dodatki do emerytury
e) zasiłek pogrzebowy;
2)

rent,

świadczenia

w naturze:
a) świadczenia lecznicze, położnicze i rehabilitacyjne,
b) zaopatrzenie w leki, przedmiaty ortopedyczne, pratezy, środki opatrunkowe i pomocnicze. '
c) pobyt w domu pomocy społecznej.

Art. 3. 1. Emerytura przysługuje . twórcy, który speł
warunki:
1) wykonywał działalność twórczą przez okres wynaszący dla mężczyzny cO' najmniej 25 lat, a dla kobiety - co najmniej 20 lat,
2) osiągnął wiek emerytalny wynoszący dla mężczyzny
65 lat, a dla k'abiety - 60 lat.

nił łącznie następujące

2. . Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki inoże określić rodzaje działalności twórczej, której wykonywanie uprawnia

/

do emerytury pa
lat przezk<obietę;

osiągnięciu

60 lat przez

mężczyznę

i 55

Art. 4. 1. Renta inwalidzka przysługuje twórcy, który
warunki:

' , spełnH łącznie następujące

1) stał się inwalidą po podjęciu działalności twórczej,
2) został zaliczany do I lub II grupy inwalidów,
3) ~yk,onywał działalnaść twórczą przez okres co najmniej 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem powstania inwaljdztwa lub przed dniem zgłoszenia
~niosku 'o rentę.
2. Okres działalności twórczej wymagany do przyznania renty inwalidzkiej wynosi 10 lat, w tym co najmniej
5 lat w okresie ostatniego dziesięciolecia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, jeżeli twórca podjął działalność twórczą
po raz pierwszy po ukończeniu 40 lat i;ycia.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do twórcy.
który po ukończeniu 40 lat życia podjął działalność twórczą po upływie)O lat od zaprzestania poprzednio wykonywanej działalności twórczej albo od ustania zatrudnie-,
nia lub okresu równorzędnego z okresem za'trudnienia w
myśl przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników
ich rodzin.
4. Renta inwalidzka przysługuje równiei twórcy, który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 1 i 3 i został
zaliczol1Y do III grupy inwalidów, jeżeli inwalidztwo uni~
możliwia lub w znacznym stopniu ogranicza dalsze wykonywanie działalności twórczej.
.
inwalidztwo jest następstwem wypadku pow związku z wykonywaniem działalności
twórczej. renta inwaHdzka przysługuje bez względu na
okres tej działalności.
5.

Jeżeli

zostającego

Jeżeli inwalidztwo powstało po dniu wejścia w
ustawy, a przed ukończeniem przez twórcę 30 lat
życia, wymagany do przyznania renty inwalidzkiej okres
działalności twórczej może być krótszy niż 5 lat. Przy

6.

życie

J

"
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składek,

wymiaru
składek,

a

także

szczegółowe zasady i tryb opłacania
okresy, w których twórca zostaje zwol-

niony od opłacania składek .
7. Twórcy, który stał się inwalidą I lub II g rupy
przed podjęciem działalnóś<:i twórczej, renta inwalidzka ,
Art. 9~ 1. Za okresy działalności twórczej uprawnia,"' przysługuje po osiągnięciu okresu wykonywania działal~
jące do świadczeń na podstawie ustawy uważa się okresy
ności twórczej wynoszącego wraz z okresami zaHczalnymi
tej działalności. za które zostały opłacone składki, oraz
do tego okresu :
okresy, w których , twórca wstał zwolniony od ich opła
i' 1) 5 lat w ciągu ostatniego dziesięciolecia przed zgło
cania.
szeniem wniosku o rentę inwalidzką albo
2. Do okresów działalriości twórczej zaIic;za się:
2) 10 la t, jeżeli działalność tw6rczą , podjął po raz pierw1) okresy tej działalności przed dniem wejścia w żyćie
szy po ukończeniu 40 lat.
niniejszej ustawy, ~nane- przez Komisję do Spraw
8. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do twórcy,
Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców, o której mowa
który stał się inwalidą I lub II grupy po upływi e 18 mie~w art. 15, pod warunkiem: że twórca opłacał składki
sięcy od zaprzestania wykonywariia działalnoś ci twórczej.
za cjlły okres działalności twórczej po wejściu w
Jeżeli ponowne podJęcie działalności twórczej nastąpiło
życie niniejszej ustawy,
po upływie 10 .lat od zaprzestania działalności twórczej,
2) okresy zatrudnienia poprzedzającego okresy 'działal
okresów działalności sprzed tej przerwy nie zalicza , się.
ności twórczej, jeżeli twórca wykonywał działalność
,
twórczą uprawniającą go do świadczeń na podstawie
Art. 5. Renta rodzinna przysługuje członkom rodziny
ustawy przez okres co najmniej 15 lat.
.
zmarłego twórc;y, który w chwili śmierci miał ustalone
prawo do emerytury lub do renty inwalidzkiej albo speł
jednego z tych
śwj adczeń. , jeżeli członkowie rodziny spełniają warunki
'Wymagane do - uzyskania prawa do renty rodzinnej na
- podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
, niał warunki wymagane do przyznania

' Art. 10. 1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty
stanowi przeciętny rniesięc;zny przychód z dowol nie wybranych przez twórcę kolejnych 24 miesięcy działalności
'twórczej, od którego obliczono i opłacono składki.
emerytura lub renta jest wypłacana w wypodstawowej, za podstawę wymiaru tych świad
czeń uważa się kwotę odpowiadającą najnizszejpodstawie
wymiaru składek i świadczeń'.
2.

' Jeżeli

sokości

Art., 6. 1. , \ Wy~ol{jQŚć emerytury, rent. i zasiłku po ~
grzebowego ustala: się na zasadach określonych prze pisami :

rób zawOdowych, jeżeli ' inwalidżtwo lub ' śmierć jest
wypadku: " pozostającego 'W związku 'z
'J" dz,iał c:lnością twórczą PO ,dniu wejścia w życie ustawy.

3. Podstawa ' wymiaru emerytury, renty inwalidzkiej
i renty rodzinnej ulega corocznym podwyzkom stosownie
do wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w
gospodarce' u?połeq;nionej . w , roku,,· popr-zedzająoym c Tok., 
podwyżk,i ~ na zasadach: oj. ~ w ' termirrach~' oktE!ślo:nych .w
przepis'ath ó ŻlIóIi>atn:enlu ~riieł'y.ta~nym : pI'ać()wńilWw~r1Min
rodzin.

- ',:'2: "''Ra'da Mitiiśtró~ okreŚld vi ' drOdze rozporządz'enia
emerytury oraz rent.

4. ,. Kwota podwyżki wynikająca z ust. 3 nie jest ograniczona kwotą najwyższej podstawy wymiaru składek

rY

o zaopatrzeniu' errterytalfiym pracowników i ~ ch. rodzin,
" ,
,

2V'o ' §:wfadCźerriach z tytirł,ii wypadków przy pratyr ćho~
"

nast:ępstw'em

podstawową , wysokość'

, Art. 1. '1. . Osobie uprawnionej do emerytury lub renty inwalidzkiej przysługuje podwyżka " świadczenia z tytułu działalności 'twórczej w wysokości 150/0 podstawy
,wymiaru ' emerytury l ub ".ren'ty.
2. Osobie uprawnionej do emerytury lub renty przy- '
sługuje prawo do dodatków :

1) rodzinnych,

2) pielęgnący jnego,
3) ztyt~łu odzMczeń pań~twowych,
4} dla si~rot zupełnych

'J

- na warunkach i w wysokości określonych w przepisach o zaop,:trzeniu emerytalnym pracownikc?w , i .ich
rodzin.
3. Podwyżka świadczenia oraz d'odatki, o których
mowa w ust. 1 i w ust. 2 pkt 3, nie przysługują, jeżeli
renta inwalidzka lub renta rodzinna jest wypłacana w
wysokości określonej w przepisach o , świadczeniach z ty·
tułu wypadków prż'y pracy i chorób zawodowych.

j

świadczeń .

Art. 11. L Do twórcy objętego przepisami o ząopa
trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin lubinnymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym można - na
jego wniosek zastosować ' przepisy ustawy, pod warunkiem opłacania składek, o których, mowa wart. 8.
2. Za podstawę wymiaru świadczeń określonych w
ustawie dla Osób, o których mowa w ust. 1, przyjmuje się
wynagrodzenie lub uposażenie z tytułu pracy (służby) oraz
przychód z działalności twórczej, od którego opłacono
składki.
.
Art. 12. W razie 'zbiegu pr,awa do emerytury lub
renty określonej w niniejszej usta:wie z prawem do emerytury lub renty określionej w przepisach o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i ich rodzin lub w innych przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym wypłaca się jedno
z tych świadczeń: wyższe lub wybrane przez zainteresowanego.

-Art. 13. 1. Prawo do emerytury lub renty podlega
Art. 8. 1. N a pokrycie kosztów świadczeń zaoQatrze~
zawieszeniu - z zastrzeżeniem ust. 2 - na zasadach okrenia emez:ytalnego twórcy opłacają sl,cładki w wysokości
ślonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pra' ~/o od zadeklarowanego przychodu ż działalności twór- , cowników i ich rodzin.
czej.
2. Osiąganie przychodów z dzia łalności tw4!czej nie
2. Rada, Ministrów określa w drodze rozporządzenia
pO'roduje zawieszenia ani zmniejszenia emerytury lub
dolpą i górną granicę przychodu stanowiącego podstawę
renty z zaopatrzenia określonego w niniejszej ustawie.

.",

-
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lub renty i nie p.obierały świadczeń na podstawie przepisów Q za.opatrzeniu emeryta'lnym prac.owników i ich ,
r.odzin lub innych przepisów .oza'Opatrzeniu emerytalnym," i
przyznaje się emeryturę lub rentę nap'o dstawie niniejszej
ustawy w wys.ok.ości:

Art. 14. Rada Ministrów m.oże VI dr.odze r.ozp.orzą
dzenia r.ozciągnąć przepisy ustawy na niektóre grupy osób
wyk.onujących działalność artystyczną·
'
i Sztuki -

'

Kultury

Kemisję d.o Spraw Za.opatrze,nia Emerytalneg.o

l) p.odstaw.owej alb.o

Twór~ów, d.o której zadań należy ustalanie:

2) ustal'.onej na podstawie przeciętneg.o miesięczneg.o
okresów działalności twórczej,
przych.odu, - Q ite ' .od teg.o przych.odu były .opłacane
2) czy, inwalidztw.o III grupy uniem.oż.!iwia lub w znaczskładki, Q których m.owa wart. 8, c.o najmniej przez
nym st.opniu .ogranicza dalsze wyk.onywanie działal
12, miesięcy .od dnia wejścia w życie ustawy.
ności twórczej;
3) czy wypadek, któremu uległ twórca" p.oz.ostaje w '
Art. 18. Os.ob.om, które w dniu wejścia w życie ustażwiązku z działaln.ości,ą tworczą,
' wy spełniały .określ.one w ' niej warunki d'.o emerytury lub
renty' i p.obierały świadczenia na p.odstawie przepisów
4)~zy działaln.ość osób, Q ktÓrych m.owa wart 14, jest
Q zaopatrzeniu emerytalnyin prac.owników i ich rodzin lub
działalnością artystyczną.
innych przepisów Q za.opatrzeniu emerytalnym, przyznaje
2. Od decyzji k.omisji,
której m.owa w ust 1, przysię - na ich wni.osek emeryturę lub rentę na p.odstasługuje .os.obie zainteres.owanej praw.o .odw.ołania się d.o
wie nIniejszej ustawy w wys.ok.ości p.odstaw.owej. ,
Ministra Kultury .i Sztuki w ciągu 3 miesięcy .od, daty jej
d.oręc,zenia. Decyzje k.omfsji, .od których nie wniesi.on.o
Art. 19. W sprawach nie uregul.owanych w ustawie
odw.ołania, .oraz decyzje Ministra Kultury, i Sztuki wy"'
st.osuje się odp.owiędnio :
dane 'W wyniku odw.ołania wiążą .organ rent.owy.
l) przepisy ustawy ,z dnia 14 grudnia 1982 r. Q zaopa3. , Minister Kultqry i Sztuki w p.or.ozumieniu z Mini ..
trzeniu emerytalnym pracowników i ich r.odzin '(Dz. U.
strem Pracy, Płac i Spraw S.ocjalnych .określi szczegół.owe
Nr 40, poz. 267), z wyjątkiem art -27 i 28,
zadania oraz skład i tryb działania K.omisji , d.o Spraw Za2) przepisy, ustawy"; dnia 12 czerwca 1975 r. Q świad
.opatrzenia Emerytalneg.o Twórców.
'
czeniach z tytułu wypadków przy pracy ' i ch.orób zaw.od.owych (Dz. U. ,z 1983 r. )Nr, 30, p.oz. 144), z wyArt. 16. 1. Praw.o d.o świadczeń pieniężnych ustala
jątkiemart 2 pkt ' 1-3 i 6, art 9..-17, 30, 31 i 41.
i świadczenia te wypłaca Zakład Ubezpieczeń Sp.ołecz
nych.
Art. 20. Okresy dzi,ałalności twórczej, Q których
2. Od decyzjLZakładu, Ubezpieczeń Sp.ołecznych , przy
m.owa
waTt: 9 ust. 1, Uważa się za -okresy zaliczalned.o
sługują śr.odki prawne określ.one w .odrębnych przepisach.
.okresów zatrudnienia przy ustalaniu prawa d.o , świadczeń
, Art. 17. 'Os.obom, które w dniu wejścia w życie , usta- na podstawie przepisów Q za.opatrzeniu emerytalnym prac.owników i ieh rodzin.
\
~y. ." spęołni~ły .okreŚ"loq~ W ' A!ej "" warunki d.o emerytury
~) '
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- OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY, PlAC I SPRAW ' SOCJALNYCH
z dnia S maja 1983 r.
w sprawie

ogłoszenia

wykonujących pracę

,

jednolitego tekstu ustawy z dnia 19 grudnia 1975 ruo ubezpi~z,eniu i społec,znym osób
na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy agencyjnej ' lub umowy
zlecenia.

1. Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 1 luteg.o 1983 r.
zmianie niektórych przepisów Q świadczeniach z ubezpieczenia społeczneg.o i .oza.opatrzeniu emerytalnym
(Dz. U. Nr S, p.oz. ,33) ogłasza s~ęw załączniku d.oniniejszeg.o .obwieszczenia jedn.olity tekst ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r . .o .ubezpieczeniu sp.ołecznym .osób wyk.onuj.ą
nych pracę na rzecz jedn.ostek g.osp.odarkiusp.ołeczni.onej
na .' podstawie um.owy agencyjnej lub umowy zlecenia
(Dz. U. Nr 45, p.oz. 232, z 1976 r. Nr 40, p.oz. 235, z 1977 r.
Nr 32, p.oz. 140 .oraz z 1983 r. Nr S, p.oz.33), z uWZ9lęd- '
nieniem zmian wynikających z przepisów wydanych przed
dniem .ogł.oszenia jedn.oliteg.o tekstu i z zast.osowaniem
ciągłej
numeracji r.ozdziałów, artykułów, ustępów
punktów.
Q

.' 2. P.odany w załączniku d.o ninie jszeg.o .obwieszczenia
jedn.olity tekst nie .obejmuje:

1)

, następujących

przepisów 'ustawy z dnia 1~ grud~nia
1975 r..o ubezpieczeniu sp.ołec~nym .osób wyk.onują
cych pracę na rzecz jedn.ostek g.osp.odarki uSp'.ołecżni.o ~
nej napodstawle umowy agencyjnej , lub um.owy zle-'
cenia (Dz. U. Nr 45, p.oz. 232):
a) art. 41 i 42 jak.o

d.otyczących

zmian w przepisach

wygasłych,

b) art. 51 vi brzmieniu:
"Art. 51. Ustawa , wch.odzi w
- 1 stycznia 1976 r.";

życie

z

dniem

2) art. 42 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. Q ubezpieczeniu sp.ołecznym rzemieślników i niektórych innych
.osób prowadzących działaln.ość zar.obk.ową na własny
rachunek oraz ich rodzin · (Dz. U. Nr 40, p.oz. 235)
w brzmieniu:

