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RADY MINISTRÓW

z dnia 17 sierpnia 1987 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawl,e

wynagrodzenia lub innych dochodów przez osoby uprawnione do
. emerytury lub renty.

osiągania

Na podstawie art. 82 i 86 ustawy z dnia 14 grudnia
1982 r. o zaopatrzeniu 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 następuje:
§ I. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 mar-

ca 1983 r. w sprawie

.. .

y

osiągania wynagrodzenia lub innych
dochodów przez osoby uprawnione do emerytury lub
..renty (Dz. U. z 1985r. Nr 40, poz. 197 oraz z 1986 r. Nr 9,
poz. 47 i Nr 33, poz. 158) ,wprowadza się następujące
zmiany:
l) w § 2 w ust. 1 kwotę ,,168000 zł" zastępuje się kwotą
,,192000 zł";
2) § 4 otrzymuje brzmienie:
,,§4. Nie powoduje zmniejszenia wysokości świad
czeń ani zawieszenia prawa do świadczeń osią
ganie przychodów w rozumieniu przepisów
o podatku od wynagrodzeń z -innych źródeł niż '
zatrudnienie, a w szczególności z tytułu umowy o . pracę nakładczą, umowy zlecenia, umowy CI dzieło i umowyagencyjm~j oraz z tytułu
wykonywania zawodu adwokackiego w ,I:espole adwókackim."

.-

3) § 5 skreśla się;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
,,§ 8. ...W razie zawieszenia wypłaty renty rodzinnej
tylko niektórym członkom rodziny, rentę wy,.
płaca się dla pozostałych osób uprawnionych
do .tej renty w wysokości ustalonej dla nowej
liczby tych osób.";
5) w§ 9 skreśla się pkt 3-5 i 7 oraz dodaje się pkt 14
. w brzmieniu:
~
,,14) honorariów w- rozumieniu przepisów w sprawie
klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach gospo·
darki uspołecznionej, wypłacanych dziennikarzom.";
6) w § 10 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) osiągnięciu przez emeryta lub rencistę do·
puszczalnej kwoty wynagrodzenia, ze _wskaza·
niem _miesięcznej wysokości wynagrodzenia, ~ je"
żeli pooca jest nadal wykonywana." i
7) w § .11 w pkt 3 skreśla się wyraz "przychodu"; ~ .
8' w § 14:
' a) w ust. 1 powołanie ,,1 stycznia 1986 r." zastępuje
się powołaniem ,,1 kwietnia 1987 r," oraz skreśla
, się pkt 3 i 5,

,

"
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"l stycznia 1986 r." zastępuje
,,1 kwietnia 1987 r.",
c) dodaje się usl 4 w brzmieniu:
,,4. W indywidualnych wypadkach, ze względu na
szczególne kwalifikacje pracownika i potrzeby
zakładu ' , pracy, Prezes ' Zakładu
Ubezpieczei:
Społecznych, na wniosek uspołecznionego zakładu pracy, może przyznać emerytowi lub
tenciście zatrudnionemu w tym zakładzie pniey w niepełnym wymiarze czasu pracy uprawnienie do osiągania wynagrodzenia - ' W peł
nej wysokości - bez zawieszenia prawa do
śWiadczeń lub zmniejszenia ich wysokości, jeżeli pobiera świadczenie przyznan~ na wnioset złożony przed dniem 1 kwietnia 1987 r."

b) w ust. 3

powołanie

się powołaniem

wynagrodzenia ,! hib innych dochodów przez osoby uPrawDione do emerytury lub relity, ze zmianami wprewadzo:' '
nyml niniejszym rozporządzeniem, przekroczenie dopusi·
C'zalnej kwctywynagrodzenia w 1987 r. ustala się z
uwzględnienielll wynagrodzeń osiąganych począwszy od ,.c
dnia 1 stycznia 1987 r.
' ,
. ' ". ,

. i: 'i

2. Przy ustalaniu, czy nastąpiło przekroczenie do: ' ,',
puszczalnef kwoty wynagrodzenia w 1987 r.,' nie uwzględnia się przychodów osiągpiętych w 1987 r. z innych źródeł
niż , zatrudnienie, a w szczególności , z tytułu umowy
o pracę nakładczą" umowy , zlecenia, umowy o dzieło ,
i umowy agencyjnej or.az z .tytułu wykonywania zawodu,
adwokackiego w zespole , adwokacki~.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem Óg!Q.,
szenia.

§ 2. 1. Przy stosowaniu § 2 rozporzą<l~enia Rady
Ministrów z dnia 7 , marca ' 1983 . r. . w sprawie osiągariia

Prezes

R~dy

Ministrów: Z. Messner, '
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RADY MINISTROW

z dnia 17 sierpnia 1987r
w sprawie 'wykoriania ustawy o

zaopatrze~u

Na podstawie art. 8 ust. 2 i art. 14 ustawy z duia
27 września 1973 r. ' o zaopatrzeniu emerytalnym twórców
i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr , 31, poz. 145 i z 1986 r.
Nr 42, poz'-- 202) żarządza~ię, Co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:

l).

wysokość składek na pokrycie wydatków na świad
czenia z zaopatrzenia emerytalnego twórców i ich.
rodzin, zwanych dalej "składkami", dolną i górną
granicę przychodu stanowiącego podstawę wymiaru
s~ładek, szczegółowe zasady i tryb opłacania składek
oraz okresy, w których twórca zostaje zwolniony od

op~acania

składek,'

2) grupy osób wykonujących działalność artystyczną, do
których stos\lje się przepisy ustawy z dnia 27 wrze·
śnia 1973 r. o zaopatrzeni u emerytalnym twórców
i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 145 i z 1986 r.
Nr 42, poz. 202), zwanej , dalej "ustawą".
§ 2. , 1. Obowiązek opłacania składek powstaje
z pierwszym dniem miesiąca , kalendarzowego następują
cego po miesiącu, w którym .twórca rozpoczął wykonywanie działalności twórczej. '
.2. Dla twórcy objętego przepisami: o zaopatrzeniu
emerytalnym pracowników i, ich ro<lzin lub innymi przepisami o. zaopatrzeniu emerytalnym obowiązek opłacania
składek powstaje z pierwszym ,dniem miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu~ w którym twórca
zgłosił
wniosek o zastosowanie do niego przepisów
ustawy.
3. Twórca, po ustalimiu prawa do emerytury lub
renty na podstawie ustawy, może na swój wniosek opła
cać składki z tytułu działalności twórczej. Obowiązek
opłacania składek powstaje z pierwszym dniem miesiąca
kalendarzowego, następującego po miesrącu" w którym
:został zgłoszony" taki wniosek.
'
4. Ustaleni~ 'przez oddział Zakładu • Ubezpieczeń Społecznych, zwal),y dl:lIej "oddziałemZakładu", obowiązku
opłacania składek następuje na podstawie decyzji K'o'misji do . Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców,
i,lmającej dział'aIność za tworczą i stwierdzającej datę jej'
" tożpoczęcia.

emerytalnym twóroow

ł

ich roddn.

§ 3. 1. Składka wynosi:
.,.,. podstawy jej wyl) od dnia 1 stycznia 1988 r.
miaru,
2) od dnia
stycznia 1989 r. - loo/. podstawy jej Wy-,'
miaru.
2. Podstawę wymiaru sk.ładek stanowi ' zadeklaro- -:'
wany przez twórcę roczny przychód z działalności
twórczej.
3. ' Podstawa wymiaru składek nie może by.ć,
z uwzględnieniem ust. 4, niższa od kwoty odpowiadającej
wysokości 508/, rocznego przeciętnego wynagrodzenia w
gospodarce uspołecznionej i wyższa od kwoty odpowia- ,','
dającej trzykrotnej wysokości tego wynagrodzenia.
4. Dla , twórcy , objętego równocześnie przepisami <: ,
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rOdzin ,_,:;'
lub ' innymi przepisami o zaopatrzeniu emerytalnym, 'któ-, ',::
ryzgłosił wniosek o zastosowąnie do niego przepisów ' "
ustawy, podstawa wymiaru składek: '
'
l) nie może być niższa, i zastrzeżeniem pkt 2, od kwoty odpowiadającej wysokości 250 io rocznego przeciętnęgo wynagrodzenia w gospodarce uspołecznłóD:ej; "
2) nie może pfZekraczać różnicy pomiędzy kwotą 'odpo. _.
wiadającą trzykrotnej wysokości rocznego prZeciętne
go wynagrodzenia , w gospodarce , usPołecznionej
a kwotą rocznego wynagrodzenia (uposażenia) twórcy
z tytułu pracy (służby).
~
5. Jeżeli twórca wtt~rminiedo dnia 30 kWietnia ,oda: "
nego roku nie zadeklarował ' przychodu z działalności "
twórczej, podstawę wymiaru składek na ten rok oddział ~,
Zakładu ustala w wysokości najniższej podstawy wy.~
miaru składek określonej odpowiednio w myśl ust. 3 i 4~
W uzasadnionych wypadkach oddział Zakładu może, na
wniosek twórcy, przywrócić termin na zadeklarowanie
przychodu.
6. Jeżeli obowiązek, ' opłacania składek powstaje' lub'
, ustaję. w Ciągu roku" kalendarzowego, podstawa wymiaru '
składek za część roku kalendąrzowego nie może b.yć
niższa lub wyższa od kwot przychodu okreśionych w
liS" 3 i 4, ustalonych 'proporcjonalnie do okresU, którego '
składka . d~tyczy. ~ .
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