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2. Składka, o której mowa w ust. 1, nie może w'J.
nosić łącznie mniej niż 5QOO zł i więcej niż 200 tys. żł. 

§ 11. W rozporządzeniu Rady Ministrów z · dnia 
28 marca 1983 r. w sprawie wykonania niektórych prze- .. 
pisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników · indy
wiaualnych i . członków ich rodzin (Dz. U. Nr 21, poz. 94 
i Nr 62, poz. 283 oraz z 1985 r. Nr 13, poz. 54) wprowa
dza się następujące zmiany: 

1) w § 11 : 
I 

a) pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie : 

"Jeżeli rolnik sprzedał w danym roku jednostkom 
gospodarki uspołecznionej produkty rolne o war
tości niższej niż odpowiadająca równowartości 5 q 
żyta z każdego · hektara przeliczeniowego lub w 
ogÓle ith nie sprzedał, rok ten zalicza się do 
okresu wytwarzania i sprzedaży · produktów rol
nych, od którego zależy prawo do emerytury lub 
renty, gdy nastąpiło · to wskutek:", 

J 
b) .pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) klęski ' żywiołowej lub wypadku l.osowego", 

, 
2) Y'l f 27 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,;3. Przeliczenia obszaru użytków rolnych, Ifl,Sów 
i gruntów pod stawami z hektarów fizycznych na 
przeliczeniowe 'dokonuje się według przeliczni
ków okreŚlonych w przepi!?ach ustawy z dnia 

. 14 listopada 1984 r. o podatku rolnym ' (Dz. U. 
Nr 52, poZo 268), stosowanych na danym terenie 
na cele wymiaru. podatku rolnego od gruntów." 

§ 12. · 1. Wymiar składki na Fundusz Ubezpieczenia , 
Społecznego Rolników za 1986 ' r., wynikający z ' różnicy 
pomiędzy dokonanym- wymiarem w ramach łącznego zo
bowiązania pieniężnego na podstawie dotychczas ob 0- ' 

wiązujących zasad a wyniiarem według zas(Jd i wielkości 
stawek określonych w niniejszyPl rozporządzeniu; ustala 
się w drodze .;>drębnej decyzji. ' 

2. Różnicę składki, ' o której mowa w ust. 1, pobiera 
się w równych ratach, w terminach płatności' łącznego 
zobOWiązania pieniężnego za 1986, r. przypadającego POj 
dniu doręczenia decyzji ustalającej wymiar składki. 

/ § 13. Rozporządzenie -wchodzi w życie , z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Z. Messner 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 30 stycznia 1986 r. 

w sprawie szczegółowych zasad waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych. 

Na podstawie art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopa.trzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodZIn (Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 r. Nr 52, poz. 268 
i 270 oraz z 1986 r. Nr 1, poz~ 1) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. 1. Podwyi.szenie świadczeń emerytalno-rento
wych w myśl art. 74 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. 
o zaopatrzeniu em~rytalnym pracowników i ith rodzin 
(Dz. U. Nr 40, poz. 267, z 1984 l. Nr 52, poz. 268 i 270 
,oraz z 1986 r. Nr 1, poz. 1), zwanej dalej "ustawą", 
pąstępuje przy zastosowaniu współczynnika "'Waloryzacyj
nego st,anowiącego procentowy st€lsunek kwoty emery
tury lub renty do . kwoty podstawy ith wymiaru. , , ' . 

2. ' Za kwotę emerytury lub, renty, o której mowa w 
ust. 1, uważa się · kwotę świadczenia wraz ze wszystkimi 
przysługującymi jej wzrostami i dodatkami, i: wyjąt
kiem dodatków rodzinnych, dodatku dla sterot zupełnych 
i d~atku pielęgnacyjnego. Jeżeli świadcz~nie jest wypła
-cane w , kwocie podwyższoQej do, wysokości najniższej 

emerytury lub renty, za kwotę emerytury lub renty, o' któ
rej mowa w ust. 1, uwaza się kwotę świadczenia w wy
sokości nie podwyższonej do świadczenia najniższego. 

3. Współczynnik waloryzacyjny wyraża się w pro- " 
centach z zaokrągleniem do setnych części procentu; 
określa , się go w decyzji o przyznaniu emerytury lub 
renty. Współczynnik waloryzacyjny podlega ponownemu 

, określeniu wwypad,kach, o których mowa w§ 3. 

wymiaru, ustaloną, w decyzji o przyznaniu świadcze ia 
lub o zmianie w p,rawie do świadczenia albo w jego wy":; 
sokości ---, na ostatni . dzień lutego roku, w ' którym do
konuje się waloryzacji. 

5. Nowy wymiar emerytury lub renty uzyskuje się 
przez pomnożenie podwyższonej w wyniku waloryzacji 
podstawy wymiaru emerytury lub renty przez współczyn
nik waloryzacyjny. 

§ ' 2. Podwyższenie emerytury lub renty następuje od 
dnia l marca każdego roku ' i obejmuje świadczenia przy- , 
znane przed dniem · 1 stycznia roku poprzedniego, przy 

, czym za rok przyznania świadczenia uważa się rok usta· 
lony w myśl art. 122 ust. 5 ustawy~ 

§ 3. L Współczynnik waloryzacyjny ulega ponowne
mu ustaleniu, jeże1iw prawie do emerytury lub renty 
albo w ith wysokości nastąpiła zmiana przewidziana w 
przepisach ustawy, z wyjątkiem zmian podstawy wymiaru 
dokonanych w 'wyniku waloryzacji przewidzianych w 
art. 74 ustawy. 

2. Jeżeli zmiana w , prawie do' świadczeni~ lub w jego 
wysokości nastąpiła po waloryzacji, nowy współczynnik 
waloryzacyjny ustala się przez określertiestosunku -świad
czenia obliczonego z uwzględnieniem zmiany, o której 
mowa w ust'. 1, do podstawy jego wymiaru ustalonej na 
ostatni dzień lutego roku, 'w którym dokonano pierwszej 
waloryzacji tego świadczenia. 

4. Za / kwotę podstawy wymiaru podlegającą podwyż- 3. Ustalenie wysokości emerytury lub renty wskutek 
szeniu w myśl art. 74 ustawy uważa się kwotę podstawy · zmian, o których mowa w ust. 1, następuje przez obli-
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czenie' świadczenia od podstawy ' wymiaru określonej ' w 
wyniku 'ostatniej waloryzacji, -z zastosowaniem nowego' 
współczYI,inika waloryzacyjnego. . 

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli 
zmiana w ,prawie do świadczenia ' lub w jego wysokośCi 
nastąpjła po podwyższeniu podstawy wymiaru w myśl 
art. 2 ustawy z dnia 30 stycznia- 1986~. Ol podwyższeniu 
emerytur i rent w 1986 r .. (Dz. :U. Nr l, poz. 1). 

, 
§ 4. 1. W razie wznowienia wypłaty emerytury lub 

' renty, do której .prawo było zawieszone, waloryzacj,i 
świadczeń dokonuje się z uwzględnien~em wszystkich 
kolejnych waloryzacji prżypadający'ch w okresie zawie
szenia. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie 
wstrzymania wypłaty świadczeń wskutek innych przyczyn 
niż zawieszenie' prawa do nich. " 

§ 5. 1. W~razieprzyznania emerytury zamiast renty 
inwalidZkiej wmyśl art. 16 ust. 3 pkt 1 usta~y, za pod- . 
stawę wymiaru emerytury przyjmuje się podstawę wy
.miaru renty inwalid~iej w wysokości ustalonej w o.stat
niej waloryzacji, którą ta renta była objęta. 

2. Ustaleni'e wysokości emerytury następuje w spo
sób określony w § 3. 

~ 

" . § 6. 1. Przepis § 5 stosuJe się odpowIednio do obli-
czenia ' -renty rodzinnej przysługującej po emerycieJub 
renciście, jeżeli _za podstawę wymiaru renty przyjmuje 
się podstawę wymiar\! świadczenia, które ' przysługlwało 

- zmarłemu emerytowi iub renciście. 

~oz. 14 l' 

świadczenia" określonych: w decYzjach wydanych do t~go. 
dnia. 

2. W . stosunku doświaqczeń, których wysokość 'Zo.
stała ustalona na podstawie przepisów uchwały nr 21· 
Rady Ministrów z dnia 4 marca 1,985 r. w sprawie pod- , 
wyższenia niektórych ' ęmerytur i . rent ' (Mo:nitor Polski 
Nr 4, poz. 29 , i Nr 13, poz. 97), przyjmuje się współczyn
nik walorYzacyjny ustalony żuwzględnieniem zwiększe
nia poąstawy wymiaru i podwyżki świadczeń wynikają-
cych 'z -tej \lchwały. . 

§ 9. Przepisy rozporządzenia stosuje 'się odpowiednio 
do emerytur i rent przysługujących na podstawie: 

1) ustawy z dnia 27 września 1.973 . r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. 
Nr 31. poz. 145), 

2) ustawy z dnia 29 maja 1974 r. ' Q zaopatrzeniu inwit'
lidów .wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U" 
Ż 1983 r. Nr 13, Po.z. 68); . 

3) ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. e świad,czeniach 
z tytułu wypadków przy pracy 'i chorób zawodowych 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144), 

4) ustawy z dnia' 19 grudńia lQ75 r. o ubeżpieczeniu 
społecznym osób wykonujących pracę na rzecż' jedno
S.1ek!{OSpooarki uspołecznione~ na pOdstawie Uln.oWY · 
agencyjnej lub umo.wy zlecenia (Dz. ' U. z 1983 r.,' 
Nr 31, poz. 146), , 

5) dekretu z dnia 4 marca 1976 r.o ubezpieczeniu s~ 
łecznym członków rolniczych spółdzielni produkcyj- , 
nych i spółdzielni kółek rolniczych (Dz. U. z 1983 r~ 
Nr 27, poz. 135), 2. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio przy oblicza

niu renty rodzinnej przysługującej po zm,arłym pracow- ' 
niku, emerycie lub renciście, jeżeU w ok~esie między 
dniem śmierci pracownika (emeryta, rencisty) a dniem 
przyznania renty rodzinnej przypadał co najmniej jeden 
termin waloryzacji śWiadczeń. 

6) ustawy z dnia 18 .grudnia 1976 r. oubezp~eczeniu spo- . ' . 
lecznym· rzemieślników i niektórych innych ósóbpro- . 
wadzących działalność zarobkową na ', własny rachu- ,. .;; 
nek, oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. ~ Nr ~l, · poz. 141); __ -i'\ 

7) ustawy z dnia 1 lutego. 1983 r. o zaopatrzeniu, eme
rytalnym górników i i<;:h rodzin (Dz. U .. Nr 5, póz. 32)J 

§ 7. 1. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w 
terminie do dnia 28 lutego każdego roku w porozumieniu 

. z Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w 
Monitorze Polskim procent wzrostu przeciętnego. miesięcz
nego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej w roku, 
poprzedzającym rok JodWYŻki świadczeń ' z określeniem 
kwoty maksymalnego. ,wzrostu p,odstawy wymiaru świad-

8) ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników kolejowych i ich ' rodzin " 
(Dz. U. Nr 23, poz. 99 i z 1985 r. Nr 20, ROZ. 85Y. 

czeń w , myśl art. 74 st. 1 : ustawy. ' , 
i' 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w 1986 r. 

§ 10. W § 1 w ust. 3 rozporządzeni51 Rac:qr Ministrów' 
z dnia 6 grudnia 1982 r. w sprawie przyznawan,ia w dro~ 

dze wyjątku emerytur i rent kombatantom . oraz pozosta- i 

łym 'po nich członkom rodziń (Dz. U. Nr 45, p·oz. 294) ' 
wyraz "odpowiednio" zastępuje się wyrazami "co naj
mniej". 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie 

ogłoszenia. 

z dnietp. 
~ c(-

§ 8. 1. \tv stosunku do świadczeń przyznanych przed 
dniem wejścia w życie rozporządzenia przyjmuje się -
z uwzględnienJem ust. 2 ...:... współczynnik waloryzacyjny 
ustalony . od . podstawy wymiaru świadczenia kwoty . . Prezes R<tdy MiniSJrów: Z. Messner ' 

r. 

Ó~łata źa prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi rocznie 1600,- zł. półrocznie I0,0O,-.zł. 
, Opłata za prenumeratę załąc2nik~ do Dzi~nnika Uśtaw wynosi aą«l,- zł. 

'Reklamacje z powodu niedoręczenia posźczególnych numerów zgłaszać należy' na ,' 
piśmie do Wydziału Administracji' Wydawnictw Urzędu , Rady Ministrów (ul. Powsiń
~ka 69(11, 00,919 Warszawa, skryt.ka pocztowa 81) po otrzymaniu następnego koleJ-

. nego numeru. 

Redakcja': Urząd Rady Ministr6w - Biuro Prawne, Warsząwa, Al. Ujazdowskie 1;->. 
Administracja: Wydział Administracji Wyda}Y'nictw Urzędu Rady Ministrqw. ul. . Po~ 
wsińska 69171, 00-979 Warszawa (skrytka pocztowa 81). teL 28-90;01 w. 608 i 42: 14-78 • 

Tłoczono z polec~Dia Prezesa. Rady Ministrów 
w Zakładach Grafic'lhych "Tamka", Zakład nr 1, WarszaWa, ul. Tamka 3, 

Zam. 0100-1300-86. Cena 16,00 zł . 

"'v' 

~. 


