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USTAWA 

z dnia 24 maja 1990 r. 

o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym. 

Art. 1. W ustawie 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, z 1986 r. Nr 1, poz. 1, 
z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192 oraz z 1990 r. Nr 10, poz. 58 
i 61) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2 w pkt 1 skreśla się wyraz "oraz" i w to miejsce 
stawia się przecinek oraz po wyrazach " stypendia spor
towe" dodaje się wyrazy " oraz osobom wykonującym 
pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, 
kary aresztu wojskowego, kary aresztu za wykroczenie 
i w czasie tymczasowego aresztowania"; 

2) wart. 5 dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu: 

,,7) przeciętne wynagrodzenie - przeciętne miesięczne 

wynagrodzenie pracowników w gospodarce uspo
łecznionej ogółem, ogłaszane przez Prezesa Głów
nego Urzędu Statystycznego, 

8) przewidywane przeciętne wynagrodzenie - pro
gnozę przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
pracowników w gospodarce uspołecznionej, usta
laną w sposób określony wart. 742 ust. 1, ogłaszaną ' 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego."; 

3) wart. 11 : 
a) w ust. 2: 

pkt 5 skreśla się, 
pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) sprawowania mandatu posła lub senatora 
w Państwie Polskim", 

- w pkt 9 po wyrazach " inwalidą wojennym" 
dodaje się wyrazy "lub wojskowym", 

- w pkt 10 wyrazy "w okresie po dniu 1 listopada 
1918 r." skreśla się, 
pkt 14 otrzymuje brzmienie: 

,,14) czasowego· pozostawania bez pracy z po
wodu niemożności jej otrzymania lub nie-

możności podjęcia szkolenia zawodowego 
udowodnionej dokumentami, w tym okresy 
pobierania zasiłków z funduszu aktywizacji 
zawodowej, zasiłków dla bezrobotnych 
oraz zasiłków szkoleniowych z Funduszu 
Pracy", 

- dodaje się pkt 15- 18 w brzmieniu : 

,,15) pracy wykonywanej - w wymiarze czasu 
pracy nie niższym niż połowa obowiązują
cego pracownika w danym zawodzie 
- w czasie odbywania kary pozbawienia 
wolności , kary aresztu wojskowego, kary 
aresztu za wykroczenie oraz w czasie tym 
czasowego aresztowania, 

16) pobytu w więzieniu z przyczyn politycznych 
na obszarze Państwa Polskiego lub Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich, 

17) internowania na podstawie art. 42 dekretu 
z dnia 12 grudnia 1981 r. o stanie wojen
nym (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z 1982 r. Nr 3, 
poz. 18 i z 1989 r. Nr 34, poz. 178), 

18) niesłusznego pozbawienia wolności, udo
wodnionego dokumentami .", 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 

.,4. Za okresy, o których mowa w ust. 2 pkt 18, 
uważa się w szczególności okresy: 

1) tymczasowego aresztowania, jeżeli nie na 
stąpiło skazanie, a oskarżony został uniewin
niony lub postępowanie zostało umorzone 
z innej przyczyny niż amnestia, 

2) tymczasowego aresztowania, przekraczające 
orzeczoną karę pozbawienia wolności, 

3) odbywania kary pozbawienia wolności , jeżeli 
wskutek wznowienia postępowania lub re-
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wizji nadzwyczajnej zapadł wyrok uniewin
niający lub postępowanie umorzono z powo
du okoliczności wyłączającej ściganie, pomi
niętej w pierwotnym postępowaniu, lub z po
wodu braku cech przestępstwa, 

4) odbywania kary pozbawienia wolności, 
przekraczającej karę pozbawienia wolności 
orzeczoną w wyniku wznowienia postępo
wania lub rewizji nadzwyczajnej."; 

4) wart. 13: 

a) w ust. 1: 
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu : 
,,2a) zaokrętowania marynarzy polskich w cha

rakterze członków załogi na statku bandery 
własnej lub bander1 koalicyjnej. przezna
czonym do działań wojennych w okresie 
wojny 1939-1945", 

pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3) działalności kombatanckiej.", 

- w pkt 4 wyrazy "do dnia 9 maja 1945 r." skreśla 
się, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Za okresy zaliczalne do okresu zatrudnienia uwa
ża się także okresy pracy przymusowej w czasie 
od dnia 1 września 1939 r.", 

c) dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu : 
,,6. Okresy, o których mowa w ust. 1 i 2, dolicza się 

w wymiarze podwójnym do okresu zatrudnienia, 
od którego zależy przyznanie emerytury lub re
nty.", 

d) dotychczasowe ust. 6 i 7 otrzymują oznaczenie ust. 
7 i 8; 

5) art. 16 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 16. 1. Podstawę wymiaru emerytury i renty sta
nowi przeciętne wynagrodzenie wypłaco
ne pracownikowi za okres, o którym mowa 
w ust. 2, zwaloryzowane w sposób okreś
lony w ust. 3 i 4. 

2. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury 
i renty przyjmuje się, z zastrzeżeniem art. 
16' , wynagrodzenie wypłacone pracowni
kowi za okres: 

1) ostatnich czterech kwartałów kalenda
rzowych albo 

2) kolejnych 3 lat kalendarzowych wybra
nych przez zainteresowanego z ostat
nich 12 lat kalendarzowych, 

licząc wstecz od roku (kwartału). w któ
rym zgłoszono wniosek o emeryturę lub 
rentę· 

3. Ustala się kwotę wynagrodzenia wypłaco
nego pracownikowi za okres każdego roku 
kalendarzowego (każdego kwartału kalen
darzowego) oraz stosunek tej kwoty do 
kwoty rocznej (kwartalnej) przeciętnego 

wynagrodzenia, ogłoszonej za dany rok ka
lendarzowy (kwartał kalendarzowy). wyra
żając go w procentach z zaokrągleniem do 
setnych części procentu. Średnia arytmety
czna tych procentów stanowi wskaźnik wy
sokości wynagrodzenia pracownika. 
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4. Zwaloryzowane przeciętne wynagrodzenie 
pracownika otrzymuje się, mnożąc kwotę 
przewidywanego przeciętnego wynagro
dzenia, stanowiącą podstawę ostatniej wa
loryzacji poprzedzającej kwartał, w którym 
zgłoszono wniosek o emeryturę lub rentę, 
przez wskaźnik wysokości wynagrodzenia 
pracownika. 

5. Jeżeli podstawy wymiaru emerytury lub 
renty nie można ustalić zgodnie z zasadami 
określonymi w ust. 1--4, emeryturę lub 
rentę przyznaje się w kwocie najniższego 
świadczenia . "; 

6) po art. 16 dodaje się art. 16' i 162 w brzmieniu : 

"Art. 16' . Przepis art. 16 stosuje się również przy ustala
niu podstawy wymiaru emerytury i renty od 
wynagrodzenia, które stosownie do przepi
sów o składkach na ubezpieczenie społeczne 
jest deklarowane w naj niższych kwotach . 
Jeżeli jednak do ustalenia podstawy wymiaru 
zostanie wskazane - choćby za jeden mie
siąc - wynagrodzenie, które zostało zade
klarowane do podstawy wymiaru składek 

w wysokości wyższej od naj n iższej kwoty, 
podstawę wymiaru stanowi wynagrodzenie 
wypłacone pracownikowi za wymagany 
okres kolejnych lat kalendarzowych wybra
nych przez zainteresowanego z ostatnich 12 
lat kalendarzowych, licząc wstecz od roku, 
w którym zgłoszono wniosek o emeryturę lub 
rentę· 

Art. 162
. 1. Podstawę wymiaru renty rodzinnej sta

nowi : 

1) w razie śmierci pracownika, który nie 
miał ustalonego prawa do emerytury 
lub renty inwalidzkiej - kwota ustalo
na w myśl art. 16 albo 16' na podstawie 
wynagrodzenia wypłaconego pracow
nikowi, 

2) w razie śmierci emeryta (rencisty). któ
ry nie był zatrudniony po przyznaniu 
emerytu ry lub renty inwalidzkiej 
- podstawa wymiaru tej emerytury lub 
renty inwalidzkiej, 

3) w razie śm ierci emeryta (rencisty) za
trudnionego po przyznaniu emerytury 
lub renty inwalidzkiej - podstawa wy
miaru tej emerytury lub renty inwalidz
kiej albo kwota ustalona w myśl art. 16 
lub art. 16' na podstawie wynagrodze
nia emeryta (rencisty), jeżeli jest to 
korzystniejsze. 

2. Podstawę wymiaru emerytury dla osoby, 
która wcześniej miała ustalone prawo do 
renty inwalidzkiej. stanowi: 

1) podstawa wymiaru tej renty inwalidz
kiej albo 

2) kwota ustalona w myśl art. 16 albo art. 
16' na podstawie wynagrodzenia rencis
ty zatrud nionego po przyznaniu renty 
inwalidzkiej, jeżeli jest to korzystniejsze. 
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3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do 
ustalenia podstawy wymiaru renty inwali
dzkiej dla osoby, która wcześniej miała 

ustalone prawo do emerytury."; 

7) art. 21 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 21 . 1. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytu
ry i renty - na wniosek osoby, która 
wykonywała działalność objętą przepisami 
o ubezpieczeniu społecznym lub o zaopa
trzeniu emerytalnym, określoną wart. 11 
ust. 2 pkt 8 oraz wart. 1 3 ust. 3 pkt 5 
- uwzględnia się kwotę dochodu, która 
stosownie do przepisów o składkach na . 
ubezpieczenie społeczne była podstawą 

wymiaru składek; przepis art. 161 stosuje się 
odpowiednio. 

2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytu
ry i renty - na wniosek osoby pełniącej 
służbę, o której mowa wart. 11 ust. 2 pkt 1 O 
- uwzględn ia się kwotę, która byłaby 

przyjęta za podstawę wymiaru świadczeń 
stosownie do przepisów o zaopatrzeniu 
emerytalnym tych osób."; 

8) wart. 22 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3) wypadki, w których podstawę wymiaru świadczeń 
ustala się z okresu krótszego niż określony wart. 16 
ust. 2 i art. 161 lub przypadającego wcześniej niż 
w okresie ostatnich 12 lat kalendarzowych, licząc 
wstecz od roku, w którym zgłoszono wniosek 
o emeryturę lub rentę."; 

9) wart. 26: 

a) w ust. 1: 
- oznaczenie ust. 1 skreśla się, 
- w pkt 1 wyrazy "w czasie zatrudnienia lub w okre-

sie równorzędnym z okresem zatrudnienia albo 
nie później niż w c iągu 5 lat od ustania tych 
okresów" skreśla się, 

b) ust. 2 skreśla się; 

10) wart. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Emeryturę zwiększa się o 1 % podstawy jej wymiaru 
za każdy pełny rok zatrudnienia wraz z okresami 
równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów zatrud
nienia ponad okres wynoszący 20 lat."; 

11) wart. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Rentę inwalidzką zwiększa się o 1 % podstawy 
jej wymiaru za każdy pełny rok zatrudnienia, 
wraz z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do 
okresów zatrudn ienia, ponad okres wynoszący 

20 lat."; 

12) wart. 44 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Rentę rodzinną zwiększa się o 1 % podstawy jej 
wymiaru za każdy pełny rok zatrudnienia zmarłego 
pracownika, wraz z okresami równorzędnymi i zali
czalnymi do okresów zatrudnienia, ponad okres 
wynoszący 20 lat."; 

13) w dziale II ustawy dodaje się rozdział 4a w brzmieniu : 

"Rozdział 4a. 

Wskaźnik indywidualnego wymiaru świadczenia . 

Art. 491
. 1. Dla każdej przyznanej emerytury i renty 

ustala się, z zastrzeżeniem art. 492
, wskaźnik 

indywidualnego wymiaru świadczenia, 

który przedstawia stosunek emerytury (re
nty) do podstawy jej wymiaru, wyrażony 
w procentach z zaokrągleniem do setnych 
czę<ki procentu; wskaźnik ten określa się 
w decyzji o przyznaniu emerytury i renty. 

2. Wskaźnik indywidualnego wymiaru świad
czenia ustala się, dzieląc kwotę świadczenia 
- obliczoną od podstawy wymiaru ustalo
nej w decyzji o przyznaniu świadczenia 
wraz ze wszystkimi przysługującymi wzros
tami i dodatkami, z wyjątkiem dodatków 
rodzinnych, dodatku dla sierot zupełnych 
i dodatku pielęgnacyjnego - przez tę kwo
tę podstawy wymiaru . 

3. Wskaźnik indywidualnego wymiaru świad
czenia ustala się ponownie, jeżeli w prawie 
do emerytury lub renty albo w ich wysoko
ści zaszła inna zmiana niż przewidziana 
wart. 74. 

4. Minister Pracy i Polityki Socjalnej określi, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe za
sady ustalania wskaźnika indywidualnego 
wymiaru świadczenia w wypadkach, w któ
rych : 

1) w prawie do emerytury lub renty zaszła 
zmiana inna niż przewidziana wart. 74, 

2) podstawę wymiaru emerytury i renty 
stanowi podstawa wcześniej przyzna
nego świadczenia. 

Art. 492
. Wskaźnika indywidualnego wymiaru świad

czenia nie ustala się, jeżeli emeryturę lub rentę 
przyznaje się bez ustalenia podstawy wymiaru 
w kwocie naj niższego świadczenia."; 

14) wart. 60 skreśla się wyraz "miesięcznego"; 

15) wart. 62 w ust. 3 skreśla s ię wyraz "miesięcznej"; 

16) po art. 63 dodaje się art. 631 w brzmieniu: 

"Art. 631
. Osobom wykonującym pracę - w wymiarze 

czasu pracy nie niższym niż połowa obowią
zującego pracownika w danym zawodzie 
- w czasie odbywania kary pozbawienia 
wolności, kary aresztu wojskowego, kary are
sztu za wykroczenie i w czasie tymczasowego 
aresztowania oraz pozostałym po nich człon
kom rodzin przysługują świadczenia na zasa 
dach i w wysokości określonych w ustawie. 
Przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury 
i renty należność za tę pracę w wysokości 
przyjętej do ustalenia składki traktuje się na 
równi z wynagrodzeniem. Wysokość i pod
stawę wymiaru tej składki określa Rada Mini
strów w przepisach dotyczących składek na 
ubezpieczenie społeczne. "; 
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17) art. 64 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 64. 1. Prezes Rady Ministrów może w szczegól
nie uzasadnionych przypadkach, na wnio
sek ministrów (kierowników urzędów cen
tralnych), przyznać emeryturę lub rentę na 
warunkach i w wysokości innej niż okreś
lone w ustawie. 

2. Prezes Rady Ministrów przedstawia Sej
mowi w terminie do dnia 31 stycznia każ
dego roku kalendarzowego informację 

o przyznanych w roku poprzedzającym 

emeryturach rentach na podstawie 
ust. 1."; 

18) art. 67 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 67. 1. Kwoty najniższych emerytur i rent - bez 
uwzględnienia dodatków, o których mowa 
wart. 46 - wynoszą: 

1) 35% kwoty przewidywanego przecięt
nego wynagrodzenia, stanowiącej pod
stawę waloryzacji, z zaokrągleniem do 
pełnego tysiąca złotych - w przypadku 
emerytury, renty rodzinnej i renty in
walidzkiej I i II grupy oraz renty in
walidzkiej III grupy dla inwalidów, któ
rzy osiągnęli wiek: 55 lat kobieta, 60 lat 
mężczyzna, 

2) 27% kwoty przewidywanego przecięt
nego wynagrodzenia, stanowiącej pod
stawę waloryzacji, z zaokrągleniem do 
pełnego tysiąca złotych - w przypadku 
renty inwalidzkiej III grupy dla inwali c 

dów, którzy nie osiągnęli wieku: 55 lat 
kobieta, 60 lat mężczyzna. 

2. Podwyższenie kwot najniższych emerytur 
i rent następuje od pierwszego miesiąca 
kwartału, w którym jest przeprowadzana 
waloryzacja. Realizacja podwyżki świad
czeń do tych kwot następuje w trzecim 
miesiącu tego kwartału, z wyrównaniem od 
pierwszego miesiąca kwartału. 

3. Emerytury i renty ustalone w kwotach niż
szych niż określone w ust. 1 i 2 podwyższa 
się do tych kwot z urzędu, a jeżeli ich 
wypłata była wstrzymana - po wznowie
niu wypłaty. 

4. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
może określić kwoty najniższych emerytur 
i rent wyższe od kwot o których mowa 
w ust. 1 i 2."; 

19) art. 74 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 74. 1. Emerytury i renty podlegają okresowej wa
loryzacji, której dokonuje się przez pod
wyższenie podstawy ich wymiaru odpo
wiednio do wzrostu przeciętnego wyna
grodzenia . Waloryzacja obejmuje wszyst
kie świadczenia, z wyjątkiem tych, których 
podstawa wymiaru została obliczona od 
kwoty przewidywanego przeciętnego wy
nagrodzenia, stanowiącej podstawę tej 
waloryzacji. 

2. Podstawę wymiaru emerytury i renty pod
wyższa się, z zastrzeżeniem ust. 4--6, od 
pierwszego miesiąca kwartału, mnożąc ją 
przez wskaźnik waloryzacji ustalony 
w sposób, o którym mowa w ust. 3. 

3. Wskaźnik waloryzacji ustala się, dzieląc 

kwotę przewidywanego na bieżący kwar
tał przeciętnego wynagrodzenia przez 
kwotę wynagrodzenia stanowiącą podsta
wę ostatnio przeprowadzonej waloryzacji. 

4. Wskaźnik waloryzacji wyraża się w pro
centach z zaokrągleniem do setnych częś
ci procentu . Jeżeli w danym kwar
tale wskaźnik waloryzacji byłby niższy 

od 105%, waloryzacji nie przeprowadza 
się· 

5. Realizacja podwyżki świadczeń wynikają
cej z waloryzacji następuje w trzecim mie
siącu każdego kwartału, z wyrównaniem 
od pierwszego miesiąca tego kwartału . 

6. Kwota podwyżki podstawy wymiaru walo
ryzowanej emerytury i renty nie może prze
kroczyć 200% kwoty różnicy między kwo
tami przewidywanego przeciętnego wyna
grodzenia, o których mowa w ust. 3. 

7. Rada Ministrów na początku trzeciego 
miesiąca każdego kwartału dokonuje oce
ny sytuacji materialnej emerytów i rencis
tów oraz może zaliczkowo podwyższyć 
świadczenia na poczet następnej walory
zacji od pierwszego miesiąca przyszłego 
kwartału." ; 

20) po art. 74 dodaje się art. 741 i 742 w brzmieniu: 

"Art. 741
. 1. Podwyższenie świadczeń zgodnie z art. 74 

następuje z urzędu , a jeżeli ich wypłata 
była wstrzymana - po wznowieniu wy
płaty, z uwzględnieniem wszystkich kolej
nych waloryzacji przypadających w okre
sie wstrzymania wypłaty świadczeń. 

2. Ustalenie wysokości zwaloryzowanej 
emerytury i renty następuje przez pomno
żenie podwyższonej podstawy wymiaru 
przez wskaźnik indywidualnego wymiaru 
świadczenia, o którym mowa wart. 49 1

. 

Art. 742
. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego, 

w porozumieniu z Ministrami Finansów, 
Pracy i Polityki Socjalnej oraz Kierowni
kiem Centralnego Urzędu Planowania, 
opracowuje prognozę przewidywanego 
przeciętnego wynagrodzenia na dany 
kwartał z uwzględnieniem kwoty przecięt
nego wynagrodzenia w poprzednim kwar
tale oraz dostępnych danych o przecięt
nym wynagrodzeniu za pierwszy miesiąc 
bieżącego kwartału . 

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczy
pospolitej Polskiej "Monitor Polski" : 
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1) w terminie do 7 roboczego dnia dru
giego miesiąca każdego kwartału : 

a) kwotę przeciętnego wynagrodze
nia w poprzednim kwartale, 

b) kwotę przewidywanego przecięt

nego wynagrodzenia na ten kwar 
tał, 

2) w terminie do 7 roboczego dnia mie
siąca lutego każdego roku - kwotę 

przeciętnego wynagrodzenia w po
przednim roku kalendarzowym. 

3. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczy
pospolitej Polskiej "Monitor Polski " 
- w terminie do 14 roboczego dnia dru
giego miesiąca każdego kwartału - wska
źnik waloryzacji , o którym mowa wart. 74 
ust. 2-4. Jeżeli wskaźnik ten wynosi co 
najmniej 105%, Prezes Zakładu Ubezpie
czeń Społecznych ogłasza jednocześnie : 

1) kwoty najniższej emerytury i renty 
ustalone stosown ie do art. 67 ust. 1 i 2, 

2) maksymalną kwotę podwyżki podsta
wy wymiaru, o której mowa wart. 74 
ust. 6."; 

21) wart. 75 w ust. 2 powołanie " art. 74 ust. 4" zastępuje się 
powołaniem "art. 741 ust. 1 " ; 

22) w art. 77 dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie 
ust. 1 i dodaje s ię ust. 2 w brzmieniu : 

,,2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osoby, 
która w czasie odbywania kary pozbawienia wolno
ści, kary aresztu wojskowego, kary aresztu za wy
kroczenie oraz w czasie tymczasowego aresztowa 
nia dokonała samouszkodzenia. "; 

23) w art. 79: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmien ie: 

,,2. Na wn iosek osoby zainteresowanej ustala się, na 
zasadach określonych w art. 16 i 161

, nową 

podstawę wymiaru od wyższego wynagrodzenia 
- wypłaconego pracownikowi po przyznaniu 
świadczenia - za cały okres wymagany do 
ustalenia podstawy wymiaru .", 

b) ust. 4 skreśla się; 

24) wart. 84: 

a) w ust. 1 pkt 2 skreś l a się , 

b) ust. 2 skreśla s ię, 

c) w ust. 3 wyrazy " pierwszych 12 mies ięcy" i wyrazy 
" oraz w wypadkach, o których mowa w ust. 2" 
skreśla się ; 

25) wart. 89 w ust. 2 po wyrazie "bezpośrednio" krop
kę zastępuje się przec inkiem i dodaje wyrazy " a w stosu
nku do osób, o których mowa wart. 631

, za pośrednict
wem administracji zakładu karnego lub aresztu śled
czego."; 

26) wart. 96 dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 

,,4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do 
administracji zakładu karnego i aresztu śledczego, 
jeżeli o świadczenia ubiega s ię osoba, o której mowa 
wart. 631

, lub pozostali po niej członkowie rodzi
ny."; 

27) wart. 97 dodaje się ust. 3 w brzmieniu : 

,,3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje się odpowiednio 
do administracji zakładu karnego lub aresztu śled 
czego, jeżeli wskutek niedopełnienia lub nienależy
tego dopełnienia przez ten zakład obowiązków 

określonych wart. 96 ust. 1 i 2 szkodę poniosła 
osoba, o której mowa wart. 631

, lub pozostali po niej 
członkow ie rodziny."; 

28) wart. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Świadczenia wypłaca się do rąk osoby uprawnionej, 
za pośrednictwem poczty lub innych osób praw
nych upoważnionych do prowadzenia działalności 
w zakresie doręczania świadczeń albo, na wn iosek 
tej osoby, na jej rachunek w banku." ; 

29) wart. 107 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

,A) koszty utrzymania osób uprawnionych do świad
czeń w zakładach lecznictwa stacjonarnego, w do
mu pomocy społecznej - na wniosek właściwego 
domu pomocy społecznej oraz koszty wyżywienia 
takich osób w zakładach szkolenia inwalidów."; 

30) wart. 108 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu : 

,,4) jednej drugiej świadczenia - jeżeli potrąceniu 

podlegają koszty utrzymania osób uprawnionych 
do świadczeń w zakładach lecznictwa stacjonar
nego lub koszty wyżywienia takich osób w za
kładach szkolenia inwalidów."; 

31) wart. 109 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

,,1. Świadczenia pieniężne podlegają egzekucji na za
spokojenie: 

1) świadczeń alimentacyjnych - w trzech piątych 
częściach, 

2) należności związanych z kosztami utrzymania 
w domach pomocy społecznej - w trzech czwa
rtych częściach , 

3) innych należności - w jednej czwartej części. 

2. W razie zbiegu egzekucji należności alimentacyj
nych z egzekucją świadczeń wymienionych w ust. 
1 pkt 2 i 3, świadczenia p ieniężne podlegają eg
zekucji w trzech piątych częściach , a w razie zbiegu 
egzekucji należności kosztów utrzymania w domach 
pomocy społecznej z należnościam i wymienionymi 
w ust. 1 pkt 3 - w trzech czwartych częściach." ; 

32) art. 111 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 111 . W razie przyznania (podwyższenia) świad
czeń za okres wsteczny, organ rentowy ma 
prawo potrąc ić na zaspokojenie należności, 
o któ,rych mowa wart. 107, całą kwotę 

wyrównania należną do dnia wydania decy
zji ustalającej prawo do świadczeń (ustalają

cej prawo do świadczeń w podwyższonej 
wysokości)." 
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Art. 2. W ustawie z dnia 27 września 1973 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 
31, poz. 145, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1989 r. Nr 35, poz. 
190) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 6 ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1 skreśla się; 

2) wart. 8 w ust. 2 wyrazy "i górną" skreśla się; 

3) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. 1. Podstawę wymiaru emerytury i renty sta
nowi przeciętny przychód za okres, o któ
rym mowa w ust. 2, od którego obliczono 
i opłacono składki - ustalony i zwaloryzo
wany w sposób określony w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin . 

2. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury 
i renty przyjmuje się przychód, od którego 
obliczono i opłacono składki, za okres ko
lejnych trzech lat kalendarzowych działal
ności twórczej, wybranych przez zaintere
sowanego z całego okresu ubezpieczenia. 

3. Emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzin
ne podlegają podwyższeniu na zasadach 
i w terminach określonych w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin ." ; 

4) wart. 11 w ust. 2 wyrazy "Za podstawę wymiaru" 
zastępuje się wyrazami "Do podstawy wymiaru". 

Art. 3. W ustawie z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 13, poz. 68) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 11 . 1. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej sta
nowi : 

1) 75% kwoty przewidywanego przeciętne
go wynagrodzenia, o której mowa w ust. 
2, z zaokrągleniem do pełnego tysiąca 
złotych - dla inwalidy, który otrzymuje 
emeryturę lub rentę z innego tytułu albo 
osiąga wynagrodzenie z tytułu zatrud
nienia lub dochód z innych źródeł, 

2) 100% kwoty przewidywanego przecięt
nego wynagrodzenia, o której mowa 
w ust. 2, z zaokrągleniem do pełnego 
tysiąca złotych - dla inwalidy, który nie 
otrzymuje emerytury lub renty z innego 
tytułu i nie osiąga wynagrodzenia z ty
tułu zatrudnienia lub dochodu z innych 
źródeł. 

2. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej usta
la się od kwoty przewidywanego przecięt
nego wynagrodzenia, stanowiącej podsta
wę waloryzacji na podstawie przepisów 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracown ików 
i ich rodzin . Podwyższenie kwot podstawy 
wymiaru renty inwalidzkiej następuje od 
pierwszego miesiąca kwartału , w którym 
jest przeprowadzana waloryzacja. 

Poz. 206 

3. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej może 
stanowić kwota wyższa od kwot okreś
lonych w ust. 1, jeżeli : 

1) renta pobierana przez inwalidę wojen
nego p' zed dniem 1 stycznia 1983 r. 
była obliczona od wynagrodzenia wyż
szego niż wówczas obowiązujące kwo
ty określone w ust. 1, 

2) wysokość renty uległa ponownemu 
ustaleniu na zasadach określonych 

wart. 55. 

4. Renty inwalidzkie ustalone od podstawy 
wymiaru, o której mowa w ust. 3, podlegają 
okresowej waloryzacji przez podwyższenie 
podstawy ich wymiaru odpowiednio do 
wzrostu przeciętnego wynagrodzenia - na 
zasadach i w terminach określonych 

w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników i ich rodzin. 

5. Ustalenie wysokości renty następuje przez 
pomnożenie podwyższonej w myśl ust. 
2 lub 4 podstawy wymiaru przez stawkę 
wymiaru świadczen ia określoną wart. 10. 
Realizacja podwyżki renty następuje w trze
cim miesiącu kwartału , w którym jest przep
rowadzana waloryzacja - z wyrównaniem 
od pierwszego miesiąca tego kwartału . "; 

2) wart. 25 ust. 2 i 3 otrzymują brzmien ie: 

,,2. Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi - w za
leżności od wyboru osoby uprawnionej : 

1) kwota, o której mowa wart. 11 ust. 1 pkt 1, jeżeli 
choćby jedna z osób uprawnionych do renty 
osiąga wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub 
dochody z innych źródeł, albo kwota, o której 
mowa wart. 11 ust. 1 pkt 2, jeżeli żadna z osób 
uprawnionych do renty nie osiąga takich do
chodów, 

2) podstawa wymiaru renty inwal idzkiej zmarłego 
inwalidy, 

3) kwota podstawy wymiaru ustalona od wyna
grodzenia inwalidy wojennego na zasadach 
określonych w przepisach o zaopatrzeniu emery
talnym pracowników i ich rodzin . 

3. Przepis art. 11 ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio."; 

3) wart. 37: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Jeżeli żołnierz w chwili powołan ia do służby był 
pracownikiem lub jeżeli jego zatrudnienie ustało 
w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące przed 
powołaniem do służby, podstawę wymiaru renty 
ustala się od wynagrodzenia na zasadach okreś
lonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin , jeżeli jest to 
korzystniejsze." ; 

b) ust. 4 skreśla się, 
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c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie: 

,,6. Renty obliczone od podstawy wymiaru, o której 
mowa w ust. 1, podlegają okresowej waloryzacji 
odpowiednio do wzrostu uposażeń żołnierzy 

zawodowych; podstawę wymiaru tych rent pod
wyższa się od pierwszego miesiąca każdego 

kwartału według stawek uposażenia obowiązu
jących w pierwszym dniu tego miesiąca; realiza
cja podwyżki następuje w trzecim miesiącu kwa
rtału . 

7. Renty obliczone od podstawy wymiaru, o której 
mowa w ust. 3 i 5, podlegają okresowej walory
zacji odpowiedn io według zasad określonych 
wart. 11 ust. 2, 4 i 5."; 

4) wart. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Podstawę wymiaru renty rodzinnej stanowi, w zale
żności od wyboru osoby uprawnionej. kwota usta
lona z zastosowaniem art. 25 ust. 2 pkt 1, art. 37 ust. 
1 albo art. 37 ust. 3."; 

5) wart. 55 : 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1 . Wysokość renty inwalidzkiej ulega, na wniosek 
inwalidy, ponownemu ustaleniu, jeżeli inwalida 
nie nabył prawa do emerytury lub renty z innego 
tytułu, a po przyznaniu renty inwalidzkiej był 

zatrudniony co najmniej przez okres wymagany 
do ustalenia podstawy wymiaru i jeżeli renta 
obl iczona od w ynagrodzenia z tytułu tego za
trudnienia byłaby wyższa od renty, do której jest 
uprawniony. Przy usta laniu podstawy wymiaru 
renty od wynagrodzenia stosuje się przepisy 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin.", 

b) ust. 2 skreśla się. 

Art. 4. W ustawie z dnia 12 czerwca 1975 r. o świad
czeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodo
wych(Dz . U . z1983r. Nr3~poz . 144iz1989r. Nr35,poz . 

192) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 20 i 21 otrzymują brzmienie: 

"Art. 20. 1. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej sta
nowi przeciętne wynagrodzenie pracow
nika ustalone i zwaloryzowane w sposób 
określony w przepisach o zaopatrzeniu 
emeryta lnym pracowników i ich rodzin . 

2. Rada Ministrów określa w drodze rozpo
rządzenia kwotę naj niższej renty inwalidz
kiej wyższą co najmniej o 20% od kwot 
określonyc h w przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin . 

3. Rada Ministrów może określ ić w drodze 
rozporządzenia korzystniejsze zasady usta
lenia podstawy wymiaru renty inwalidzkiej, 
gdy wskutek wypadku przy pracy lub cho
roby zawodowej zmn iejszyła się w znacz
nym stopniu możliwość uzyskania przez 
pracownika wyższego wynagrodzenia 
w przyszłości. 

Art. 21 . Renta inwalidzka podlega podwyższeniu na 
zasadach i w term inach określonych w przepi
sach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowni
ków i ich rodzin ."; 

2) wart. 27 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 20. Renta rodzinna pod
lega podwyższeniu na zasadach i w terminach 
określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin."; 

3) art. 40 skreśla się . 

Art. 5. W ustawie z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubez
pieczeniu społecznym osób wykonujących pracę na rzecz 
jednostek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy 
agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31, poz. 
146 oraz z 1989 r. Nr 32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190) 
wprowadza się następujące zm iany: 

1) wart. 6: 

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

,,3. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi 
przeciętny dochód stanowiący podstawę wy
miaru składek za okres, o którym mowa w ust. 4, 
ustalony i zwaloryzowany w sposób określony 
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pra
cowników i ich rodzin. 

4. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i ren
ty przyjmuje się dochód, od którego ustalono 
składki , za okres kolejnych 3 lat kalendarzowych 
wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 
121at, licząc wstecz od roku, w którym zgłoszono 
wniosek o emeryturę lub rentę . "; 

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

,,6 . Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 4, 
ubezpieczony był pracownikiem albo wykony
wał działalność, z tytułu której był objęty ubez
pieczeniem społecznym na podstawie odręb
nych przepisów, przy ustalaniu podstawy wy
miaru uwzględnia się, na jego wniosek, wyna
grodzenie lub dochód, który stanowił podstawę 
wymiaru składek na to ubezpieczenie. 

7. Emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne 
podlegają podwyższeniu na zasadach i w ter
minach określonych w przepisach o zaopatrze
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin."; 

2) art. 7 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 7. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządze
nia, szczegółowe zasady ustalania podstawy 
wymiaru świadczeń, o których mowa wart. 
6 ust. 1 pkt 2 i 7, i składek na to ubezpieczenie."; 

3) wart. 15 w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 skreśla się; 

4) wart. 16 w ust. 6 po wyrazach "stał się inwalidą Ilub II 
grupy po upływie 18 miesięcy od ustania" dodaje się 
wyraz " poprzedniego". 
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Art. 6. W dekrecie z dnia 4 marca 1976 r. o ubez
pieczeniu społecznym członków rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 27, poz. 135 i z 1989 r. Nr 35, poz. 190) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne pod
legają podwyższeniu na zasadach i w terminach 
określonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytal
nym pracowników i ich rodzin : '; 

2) wart. 13 w ust. 1 pkt 3 i ust. 2 skreśla się; 

3) wart. 14: 

a) ust. 2 i 3 skreśla się; 

b) w ust. 8 po wyrazach "stał się inwalidą Ilub II grupy 
po upływie 18 miesięcy od ustania'" dodaje się wyraz 
,"poprzedniego'"; 

4) wart. 1 5 ust. 3 skreśla się; 

5) art. 17 skreśla się; 

6) wart. 18 wyrazy ,"w Polsce Ludowej" oraz "art. 14 ust. 
2" i " art. 17 ust. 1 '" skreśla się : 

7) wprowadza się art. 19 w brzmien iu: 

,"Art. 19. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi 
przeciętny dochód ustalony i zwaloryzowany 
w sposób określony w przepisach o zaopa- . 
trzeniu emerytalnym pracowników i ich ro
dzin .'" ; 

8) art. 23 skreśla się; 

9) wart. 26 w ust. 1 w pkt 2 dodaje się na początku wyraz 
,"szczegółowe" . 

Art. 7 . W ustawie z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubez
pieczeniu społecznym osób prowadzących działalność gos
podarczą oraz ich rodzin (Dz. U. z 1989 r. Nr 46, poz. 250) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 9: 

a) w ust. wyrazy " z uwzględnieniem ust. 2- 5'" 
zastępuje się wyrazami "z uwzględnieniem ust. 
2- 7'" , 

b) ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

,,5. Podstawę wymiaru emerytury i renty stanowi 
przeciętny dochód stanowiący podstawę wy
miaru składek za okres, o którym mowa w ust. 6, 
ustalony i zwaloryzowany w sposób określony 
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pra
cowników i ich rodzin . 

6. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury i ren
ty przyjmuje się dochód, od którego ustalono 
składki , za okres kolejnych 3 lat kalendarzowych 
wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 
121at licząc wstecz od roku, w którym zgłoszono 
wniosek o emeryturę lub rentę . 

7. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 6, 
ubezpieczony był pracownikiem albo wykony
wał działalność , z tytułu której był objęty ubez-

pieczeniem społecznym na podstawie odręb
nych przepisów, przy ustalaniu podstawy wy
miaru uwzględnia się, na jego wniosek, wyna
grodzenie lub dochód, który stanowił podstawę 
wymiaru składek na to ubezpieczenie.'", 

c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu : 

,,8. Emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne 
podlegają podwyższeniu na zasadach i w ter
minach określonych w przepisach o zaopatrze
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin."; 

2) art. 19 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 19. Do podstawy wymiaru świadczeń określo

nych wart. 5 pkt 2, 4, 5 i 7 przyjmuje się kwoty, 
od których ustalono składki na ubezpiecze
nie.'"; 

3) wart. 20 po wyrazach " podstawy wymiaru świadczeń'" 
dodaje się wyrazy ,"o których mowa wart. 5 pkt 2 i 7'"; 

4) wart. 23 ust. 2 skreśla się; 

5) wart. 24 wyrazy " Minister Pracy i Polityki Socjalnej'" 
zastępuje się wyrazami ," Rada Ministrów'" oraz dodaje 
na końcu wyrazy "a także może określić wypadki, 
w których następuje zwolnienie od opłacania składek.'" 

Art. 8. W ustawie z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) wart. 5: 

a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5) pod ziemią na stanowiskach dozoru ruchu oraz 
kierownictwa ruchu kopalń i przedsiębiorstw 
określonych w pkt 1- 3, a także w kopalniach 
siarki i przedsiębiorstwach, o których mowa 
w pkt 4, określonych przez właściwych minist
rów, '" 

b) w ust. 2 pkt 1 skreśla się ; 

2) wart. 6: 

a) w ust. 1 wyrazy ,"w Polsce Ludowej'" zastępuje się 
wyrazami "na obszarze Państwa Polskiego", 

b) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,, 1) w przodkach bezpośrednio przy urabianiu i ła
dowaniu urobku oraz przy innych pracach przo
dkowych, przy montażu , likwidacji i transporcie 
obudów, maszyn urabiających , ładujących 

i transportujących w przodkach oraz przy głębie
niu szybów i robotach szybowych,'"; 

3) wart. 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wiek emerytalny wymagany od pracowników mają
cych : kobieta 20 lat a mężczyzna 25 lat pracy 
górniczej. równorzędnej i okresów zaliczalnych do 
pracy górniczej. w tym co najmniej 15 lat pracy 
górniczej. o której mowa wart. 5 ust. 1, wynosi : 

1) 54 lata - w okresie do dnia 30 czerwca 1983 r., 
2) 53 lata - w okresie od dnia 1 lipca 1983 r., 
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3) 52 lata - w okresie od dnia 1 lipca 1984 r., 
4) 51 lat - w okresie od dnia 1 lipca 1985 r. , 
5) 50 lat - w okresie od dnia 1 stycznia 1986 r. " ; 

4) art. 10 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 10. 1. Prawo do górniczej emerytury bez wzg l ędu 

na wiek i zajmowane stanowisko przysłu

guje górnikom, którzy pracę górn iczą, 

o której mowa wart. 5 ust. 1 pkt 1, 2, 5- 9 
i 11, wykonywali pod z i emią stale i w peł 

nym wymiarze czasu pracy przez okres 
wynoszący co najmn iej 25 lat. 

2. Przy ustalaniu okresów pracy górn iczej. 
uprawniających do górniczej emerytury na 
podstawie ust. 1, nie stosuje się określonej 
wart. 6 zasady zaliczania niektórych okre
sów pracy górniczej w wymiarze półtora
krotnym." ; 

5) wart. 11 ust. 3 skreśla s ię ; 

6) wart. 17 w ust. 2 pkt 2 skreśla się ; 

7) art. 18 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 18. Górnicze emerytury, renty inwal idzk ie i renty 
rodzinne podlegają podwyższeniu na zasa
dach i w terminach określonych w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin ."; 

8) wart. 19: 
a) w ust. 1 wyrazy ,,2 i" skreśla się, 

b) ust. 2 skreśla się; 

9) art. 26 skreśla się. 

Art. 9 . W ustawie z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopa 
trzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin 
(Dz. U. Nr 23, poz. 99 i z 1985 r. Nr 20, poz. 85) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) wart. 9: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Podstawę wymiaru kolejowej emerytury i ko
lejowej renty stanowi przeciętne wynagrodze 
nie wypłacone pracownikowi z tytuł u zatrud
nienia na kolei lub zatrudnien ia równorzęd

nego z zatrudnieniem na kole i - ustalone i zwa
loryzowane w sposób określony w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin." , 

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2) przec iętne wynagrodzenie - z okresu za

trudnienia na kolei lub zatrudnienia równo 
rzędnego z zatrudnieniem na kolei - osiąg 

nięte po przyznaniu renty ustalonej i zwalory 
zowanej w sposób, o którym mowa w ust. 1, 

jeżel i jest to korzystniej sze dla zaint eres(;v',·O' 
nego,", 

c) w ust. 3 dodaje się na końcu wyrazy " oraz pr7y 
ustalaniu podstawy wymiaru kolejowej ren ty "".'/811-
dzkiej dla osoby, która wcześn iej HlIa!a U5l;'lon.~ 

prawo do kolejowej emerytu ry ."; 

2 ) w art. 11: 

a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy " w okresie zatrudnienia na 
kolei lub w okresie równorzędnym z okresem zatrud
nienia na kolei albo nie później niż w ciągu 5 lat od 
ustan ia tych okresów" skreśla się, 

b) ust. 2 skreśla s ię ; 

3) w art. 12: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,, 2. Kolejową emeryturę zwiększa się o 1 % podstawy 
jej wymiaru za każdy pełny rok zatrudnienia 
ponad 20 lat, łącznie z okresami równorzędnymi 
i za liczalnymi do okresów zatrudnienia ." , 

b) ust. 3 skreśla się , 

c) w ust. 4 powołanie " ust. 1- 3" zastępuje się powoła
niem " ust . 1 i 2"; 

4) wart. 14 w ust. 2 i wart . 16 w ust. 3 wyrazy" w Polsce 
Ludowej" skreśla się; 

5) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,, 1 . Wysokość kolejowej emerytury lub kolejowej renty 
in wa lidzk iej ulega na wniosek emeryta lub rencisty 
ponownemu ustalen iu od wyższego wynagrodzenia 
wypłaconego po przyznaniu świadczenia - z tytułu 
dalszego zatrudnienia na kolei lub zatrudnienia 
równorzędnego z zatrudnieniem na kolei - za cały 
okres wymagany do ustalenia podstawy wymiaru."; 

6 ) art . 23 skreśla s ię ; 

7) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 24. Kolejowe emerytury, renty inwalidzkie i renty 
rodzinne podlegają podwyższeniu na zasa
dach i w terminach określonych w przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin ." 

Art . 10. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o ubez
pieczeniu społecznym duchownych (Dz. U. Nr 29, poz. 156) 
w prowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 11 w ust. 1 wyrazy " z zastrzeżeniem ust. 2" 
zastępuje s i ę wyrazami " z zastrzeżeniem ust. 2 i 3"; 

2) art. 24 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 24. Emerytury, renty inwalidzkie i renty rodzinne 
podlegają podwyższeniu na zasadach i w termi
nach określonych w przepisach o zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin." ; 

3) art. 36 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 36 . Osobom, które do dnia wejścia ustawy w życie 
osiągnęły wiek emerytalny lub stały się in
wal idami Ilub" grupy, przyznaje się emerytu
rę lub rentę w wysokości najn iższej , określonej 

na podstaw ie przepisów o zaopatrzeniu eme
rytal nym pracowników i ich rodzin , bez obo
wiązk u opłacania składek . " 

A r t . 11 . W ustawie z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopa
tr zon llJ f:'nlervtalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin 
i Dl li ! 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r. Nr 52, poz. 270, 
l 'j :,;(~ ' I !\Jr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35, poz. 190) 
vvprovliadzćl Się na stępu j ące zmiany: 
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1) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 6. 1. Emerytury i renty podlegają okresowej walo
ryzacji , której dokonuje się przez podwyż
szenie podstawy ich wymiaru odpowiednio 
do wzrostu przeciętnego uposażenia żołnie
rzy zawodowych. 

2. Podstawę wymiaru waloryzowanej emery
tury i renty podwyższa się, z zastrzeżeniem 
ust. 3- 6, od pierwszego miesiąca kwartału, 
mnożąc ją przez wskaźnik waloryzacji . 
Wskaźnik ustala się, dzieląc kwotę przewi
dywanego na bieżący kwartał przeciętnego 
uposażenia żołnierzy zawodowych przez 
kwotę takiego uposażenia stanowiącą pod
stawę ostatnio przeprowadzonej waloryza
cji . Wskaźnik waloryzacji wyraża się w pro
centach z zaokrągleniem do setnych części 
procentu . 

3. Jeżeli w danym kwartale wskaźnik walory
zacji byłby niższy od 105%, waloryzacji nie 
przeprowadza się . 

4. Realizacja podwyżki świadczeń wynikają
cych z waloryzacji następuje w trzecim mie
siącu kwartału z wyrównaniem od pierw
szego miesiąca tego kwartału . 

5. Kwota podwyżki podstawy wymiaru walo
ryzowanej emerytury i renty nie może prze
kroczyć 200% kwoty wzrostu przewidywa
nego przeciętnego uposażenia żołnierzy za
wodowych, o którym mowa w ust. 2. 

6. Rada Ministrów na początku trzeciego mie
siąca każdego kwartału dokonuje oceny sy
tuacji materialnej emerytów i rencistów oraz 
może zaliczkowo podwyższyć świadczenia 
na poczet następnej waloryzacji od pierw
szego miesiąca przyszłego kwartału."; 

2) po art. 6 dodaje się art. 6'- 64 w brzmieniu: 

"Art. 6' . 1. Waloryzacją, o której mowa wart. 6, obej
muje się emerytury i renty żołnierzy zwol
nionych z zawodowej służby wojskowej do 
ostatniego dnia kwartału poprzedzającego 
kwartał , w którym ta waloryzacja następuje, 
z zastrzeżeniem art. 6 ust. 3. 

2. Jeżeli w kwartale, w którym nastąpiło zwol
nienie żołnierza z zawodowej służby wojs
kowej, żołnierz ten nie został objęty pod
wyżką uposażenia wprowadzoną w tym 
kwartale, w podstawie wymiaru jego eme
rytury i renty uwzględnia się stawki pod
wyższonego uposażenia . 

3. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent pod
wyższanych po raz pierwszy ustala się, 

dzieląc kwotę przewidywanego przeciętne
go uposażenia żołnierzy zawodowych na 
kwartał, w którym następuje waloryzacja, 
przez kwotę faktycznego przeciętnego upo
sażenia żołnierzy zawodowych w ostatriim 
miesiącu kwartału, w którym nastąpiło zwo
lnienie żołnierza z zawodowej służby wojs
kowej. Przepisy art. 6 ust. 3 i 5 stosuje się 
odpowiednio. 
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4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio 
do rent rodzinnych. 

Art. 62
• 1. Ustalenie wysokości zwaloryzowanej eme

rytury i renty następuje przez pomnożenie 
podwyższonej podstawy wymiaru przez 
wskaźnik indywidualnego wymiaru świad
czenia, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

2. Wskaźnik indywidualnego wymiaru świad
czenia przedstawia stosunek emerytury lub 
renty do podstawy ich wymiaru, wyrażony 
w procentach, z zaokrągleniem do setnych 
części procentu; określa się go w decyzji 
o ustaleniu emerytury lub renty . 

3. Przy ustaleniu wskaźnika indywidualnego 
wymiaru świadczenia dzieli się kwotę 

świadczenia wraz ze wszystkimi przysługu
jącymi wzrostami i dodatkami, z wyjątkiem 
dodatków, o których mowa wart. 33 ust. 1 
pkt 1 i 2 oraz wart. 34 ust. 2, przez kwotę 
podstawy wymiaru. 

4. Wskaźnik indywidualnego wymiaru świad
czenia ulega ponownemu ustaleniu, jeżeli 
w prawie do emerytury lub renty bądź w ich 
wysokości nastąpiła inna zmiana niż w wy
niku waloryzacji . 

5. Ustalenie wysokości emerytury lub renty 
wskutek zmiany, o której mowa w ust. 4, 
następuje przez obliczenie świadczenia od 
podstawy wymiaru określonej w wyniku 
ostatniej waloryzacji, z zastosowaniem no
wego wskaźnika indywidualnego wymiaru 
świadczenia . 

Art. 63
. 1. Waloryzacja świadczeń następuje z urzędu, 

a jeżeli prawo do świadczeń było zawieszo
ne lub wypłata świadczeń wstrzymana - na 
wniosek osoby zainteresowanej, po ustaniu 
przyczyn zawieszenia prawa do świadczeń 
lub wstrzymania wypłaty świadczeń. 

2. W razie wznowienia wypłaty świadczeń, 
o których mowa w ust. 1, ich waloryzacji 
dokonuje się z uwzględnieniem wszystkich 
kolejnych waloryzacji przypadających 

w okresie zawieszenia lub wstrzymania. 
Zasadę tę stosuje się również, gdy między 
okresem, z którego uposażenie przyjmuje 
się do podstawy wymiaru, a pierwszym 
okresem, za który następuje wypłata świad
czenia, przypadał co najmniej jeden termin 
waloryzacji . 

Art. 64
• Minister Obrony Narodowej ogłasza w Dzien

niku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski" w terminie do 5 dnia drugie
go miesiąca każdego kwartału wskaźn iki walo
ryzacji, o których mowa wart. 6 ust. 2 i art. 61 

ust. 3. Jeżeli wskaźnik ten wynosi co najmniej 
105%, Minister Obrony Narodowej ogłasza 

jednocześnie maksymalne kwoty podwyżek 
podstawy wymiaru, o których mowa wart. 
6 ust. 5 i art. 6' ust. 3."; 
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3) wart. 7: 

a) w ust. 1 wyrazy "w okresie po dniu 1 listopada 
1918 r." skreśla się, 

b) w ust. 3 wyrazy "do dnia 13 lutego 1946 r." skreśla 
się, 

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu : 

,,4. Na równi ze służbą w Wojsku Polskim traktuje się 
przypadające w czasie od dnia 1 września 1939 r. 
okresy: 

1) działalności w ruchu oporu, z wyłączeniem 
tajnego nauczania, 

2) służby w Armii Związku Socjalistycznych 
Republik Radzieckich i w innych armiach 
sojuszniczych, 

3) pobytu w niewoli lub w obozach dla inter
nowanych żołnierzy."; 

4) wart. 8 w ust. 1 w pkt 1 w lit. a) wyrazy "w okresie po 
dniu 1 listopada 1918 r." skreśla się; 

5) art. 13 skreśla się; 

6) wart. 34 w ust. 3 powołanie " art. 6 ust. 3" zastępuje się 
powołaniem "art. 63 ust. 1 "; 

7) w art. 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a W brzmieniu: 

,,1". Wysokość emerytur i rent powiększonych, o któ
rych mowa w ust. 1, przy zbiegu świadczeń wojs
kowych lub milicyjnych, nie może przekraczać wraz 
z dodatkami, z wyłączeniem dodatku rodzinnego 
i dodatku pielęgnacyjnego: 

1) dla inwalidów I grupy - 120%, 

2) dla inwalidów II grupy - 110%, 

3) dla inwalidów III grupy - 100% 

- podstawy ich wymiaru ."; 

8) art. 61 otrzymuje brzmienie: 

" Art. 61. 1. Świadczenia pieniężne wypłaca właściwy 
wojskowy organ emerytalny. 

2. Świadczenia wypłaca się do rąk osoby 
uprawnionej za pośrednictwem poczty lub 
innych osób prawnych uprawnionych do 
prowadzenia działalności w zakresie dorę
czania świadczeń albo, na wniosek tej 
osoby, na jej rachunek w banku . 

3. Wydatki na świadczenia pieniężne, wraz 
z odsetkami za opóźnienia w wypłacie 

świadczeń , oraz koszty · przekazywania 
świadczeń pokrywa się z Funduszu Ubez
pieczeń Społecznych . Wydatki te podlega
ją refundacji z dotacji budżetu państwa."; 

9) wart. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Wojskowy organ emerytalny wstrzymuje wypłatę 
świadczeń pieniężnych, jeżeli nie mogą być one 
doręczone z przyczyn od niego niezależnych ." ; 

10) wart. 67 w ust. 3 wyrazy "lub właściwy do spraw 
rent organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych" skreśla 

się · 
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Art. 12. W ustawie z dnia 20 maja 1976 r. o za
kwaterowaniu sił zbrojnych (Dz. U. z 1989 r. Nr 52, poz. 309) 
wart. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do osób zwol
nionych z zawodowej służby wojskowej: 

1) przed dniem 1 stycznia 1983 r., które nie nabyły 
uprawnień do emerytury lub renty na podstawie 
przepisów ustawy z dn ia 16 grudnia 1972 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich 
rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r. Nr 
52, poz. 270, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35, 
poz. 190) w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 
grudnia 1982 r., a które spełn.iają warunki do tych 
świadczeń na podstawie ustawy z dnia 23 marca 
1983 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
żołnierzy zawodowych i ich rodzin (Dz. U. Nr 16, 
poz. 78), 

2) przed dniem 1 stycznia 1990 r., które nie nabyły 

uprawnień do emerytury lub renty na podstawie przepi 
sów ustawy wymienionej w pkt 1 w brzmieniu obowią
zującym do dnia 31 grudnia 1989 r., a które spełniają 
warunki do tych świadczeń na podstawie tej ustawy 
w brzmieniu ustalonym po dniu 31 grudnia 1989 r." 

Art. 13. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 
oraz ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 
20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 190 
i 192) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 6. 1. Emerytury i renty podlegają okresowej walo
ryzacji, której dokonuje się przez podwyż
szenie podstawy ich wymiaru odpowiednio 
do wzrostu przeciętnego uposażenia funkc
jonariuszy. 

2. Podstawę wymiaru waloryzowanej emerytury 
i renty podwyższa się, z zastrzeżeniem ust. 
3-6, od pierwszego miesiąca kwartału , mno
żąc ją przez wskaźnik waloryzacji. Wskaźnik 
ustala się, dzieląc kwotę przewidywanego na 
bieżący kwartał przeciętnego uposażenia fun
kcjonariuszy przez kwotę takiego uposażenia 
stanowiącą podstawę ostatnio przeprowa
dzonej waloryzacji . Wskaźnik waloryzacji wy
raża się w procentach z zaokrągleniem do 
setnych części procentu. 

3. Jeżeli w danym kwartale w$kaźnik waloryzacji 
byłby niższy od 105%, waloryzacji w tym 
kwartale nie przeprowadza się . 

4. Realizacja podwyżki świadczeń wynikającej 
z waloryzacji następuje w trzecim miesiącu 
kwartału - z wyrównaniem od pierwszego 
miesiąca tego kwartału. 

5. Kwota podwyżki podstawy wymiaru walory
zowanej emerytury i renty nie może prze
kroczyć 200% kwoty wzrostu przewidywane
go przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy , 
o którym mowa w ust. 2. 
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6. Rada Ministrów na początku trzeciego mie
siąca każdego kwartału dokonuje oceny sytu
acji materialnej emerytów i rencistów oraz 
może zaliczkowo podwyższyć świadczenia na 
poczet następnej waloryzacji od pierwszego 
miesiąca przyszłego kwartału . "; 

2) po art. 6 dodaje się art. 6'_64 w brzmieniu: 

"Art. 6'. 1. Waloryzacją, o której mowa wart. 6, obej
muje się emerytury i renty funkcjonariuszy 
zwolnionych ze służby do ostatniego dnia 
kwartału poprzedzającego kwartał, w któ
rym ta waloryzacja następuje, z zastrzeże
niem art. 6 ust. 3. 

2. Jeżeli w kwartale, w którym nastąpiło zwol
nienie funkcjonariusza ze służby, funkcjo
nariusz ten nie został objęty podwyżką upo
sażenia wprowadzoną w tym kwartale, 
w podstawie wymiaru jego emerytury i ren
ty uwzględnia się stawki tego uposażenia. 

3. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent pod
wyższanych po raz pierwszy ustala się, 

dzieląc kwotę przewidywanego przeciętne
go uposażenia funkcjonariuszy w kwartale, 
w którym następuje waloryzacja, przez 
kwotę faktycznego przeciętnego uposaże
nia funkcjonariuszy w ostatnim miesiącu 
kwartału, w którym nastąpiło zwolnienie 
funkcjonariusza ze służby . Przepisy art. 
6 ust. 3 i 5 stosuje się odpowiednio. 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio 
do rent rodzinnych. 

Art, 62
• 1. Ustalenie wysokości zwaloryzowanej eme

rytury i renty następuje przez pomnożenie 
podwyższonej podstawy wymiaru przez 
wskaźnik indywidualnego wymiaru świad
czenia, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

2. Wskaźnik indywidualnego wymiaru świa
czenia przedstawia stosunek emerytury lub 
renty do podstawy ich wymiaru, wyrażony 
w procentach, z zaokrągleniem do setnych 
części procentu; określa się go w decyzji 
o ustaleniu emerytury lub renty. 

3. Przy ustalaniu wskaźnika indywidualnego 
wymiaru świadczenia dzieli się kwotę świa 

dczenia wraz ze wszystkimi przysługujący
mi wzrostami i dodatkami, z wyjątkiem 
dodatków, o których mowa wart. 33 ust. 
1 pkt 1 i 2 oraz wart. 34 ust. 2, przez kwotę 
podstawy wymiaru. 

4. Wskaźnik indywidualnego wymiaru świad
czenia ulega ponownemu ustaleniu, jeżeli 
w prawie do emerytury lub renty bądź w ich 
wysokości nastąpiła inna zmiana niż w wy
niku waloryzacji. 

5. Ustalenie wysokości emerytury lub renty 
wskutek zmiany, o której mowa w ust. 4, 
następuje przez obliczenie świadczenia od 
podstawy wymiaru określonej w wyniku 
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ostatniej waloryzacji, z zastosowaniem no
wego wskaźnika indywidualnego wymiaru 
świadczenia . 

Art. 63
. 1. Waloryzacja świadczeń następuje z urzędu, 

a jeżeli prawo do świadczeń bylo zawieszo
ne lub wypłata świadczeń wstrzymana - na 
wniosek osoby zainteresowanej. po ustaniu 
przyczyn zawieszenia prawa do świadczeń 
lub wstrzymania wypłaty świadczeń. 

2. W razie wznowienia wypłaty świadczeń, 
o których mowa w ust. 1, ich waloryzacji 
dokonuje się z uwzględnieniem wszystkich 
waloryzacji przypadających w okresie za
wieszenia lub wstrzymania. Zasadę tę sto
suje się również, gdy między okresem, z któ
rego uposażenie przyjmuje się do podstawy 
wymiaru, a pierwszym okresem, za który 
następuje wypłata świadczenia, przypadał 

co najmniej jeden termin waloryzacji . 

Art. 64
• Minister Spraw Wewnętrznych ogłasza 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Polski " w terminie do 
5 dnia drugiego miesiąca każdego kwartału 
wskaźniki waloryzacji , o których mowa wart. 
6 ust. 2 i art. 6' ust. 3. Jeżeli wskaźnik ten 
wynosi co najmniej 105%, Minister Spraw 
Wewnętrznych ogłasza jednocześnie maksy
malne kwoty podwyżek podstawy wymiaru, 
o których mowa wart. 6 ust. 5 i art. 6' ust. 3."; 

3) wart. 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach funk
jonariuszowi, który posiada co najmniej 10-letni 
okres nieprzerwanej służby, Minister Spraw We
wnętrznych może zaliczyć do wysługi emerytalnej. 
na równi ze służbą, okresy zatrudnien ia wykonywa
ne w resorcie spraw wewnętrznych na pełnym 

etacie, jeżeli okresy te wynoszą co najmniej 10 lat. 
W przypadku gdy funkcjonariusz posiada wyższy niż 
1 O-letni okres nieprzerwanej służby , okresy zatrud
nien ia wykonywanego w resorcie spraw wewnętrz
nych na pełnym etacie mogą wynosić odpowiednio 
mniej niż 10 lat."; 

4) w art. 9: 

a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. a) wyrazy "w okresie po dniu 
1 listopada 1918 r." skreśla się , 

b) w ust. 2 wyrazy " do dnia 13 lutego 1946 r." skreśla 
się; 

5) art. 13 skreśla się ; 

6) wart. 34 w ust. 3 powołanie "art. 6 ust. 3" zastępuje się 
powołan iem " art. 63 ust. 1 "; 

7) w art. 37 po ust. 1 dodaje się ust. 1 a W brzmieniu : 

,,1". Wysokość emerytur i rent powiększonych, o któ
rych mowa w ust. 1, przy zbiegu świadczeń milicyj
nych lub wojskowych, nie może przekraczać wraz 
z dodatkami, z wylączeniem dodatku rodzinnego 
i dodatku pielęgnacyjnego: 
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1) dla inwalidów I grupy - 120%, 

2) dla inwalidów II grupy - 110%, 

3) dla inwalidów III grupy - 100% 
podstawy ich wym;aru.". 

Art. 14. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo 
o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124 i Nr 25, poz. 187, 
z 1983 r. Nr 5, poz. 33 i z 1986 r. Nr 42, poz. 202) wart. 24: 

a) w ust. 4 dodaje się na końcu wyrazy "i tryb ich 
opłacania .", 

b) w ust. 5 pkt 1 skreśla się . 

Art. 15. W ustawie z dnia 25 listopada 1986 r. o or
ganizacji i finansowaniu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441) VI art. 33 
wprowadza się następujące zmiany: 

a) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu : 

,,3. Rada Ministrów może ustalić dodatkową składkę na 
ubezpieczenie społeczne pracowników w wypadku 
stwierdzenia - przez okręgowego inspektora pracy 
Państwowej Inspekcji Pracy albo pańs1Wowego 
wojewódzkiego inspektora sanitarnego - pogor
szenia warunków pracy w zakładzie pra:;y. Rada 
Ministrów określa sposób stwierdzenia pogorszenia 
warunków pracy oraz ustala, kiedy może nastąpić 
zaprzestanie wymierzania dodatkowej składki . ", 

b) dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 4. 

Art. 16. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta 
Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19, Nr 25, poz. 187 i Nr 31, 
poz. 214, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, 
z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 35, poz. 192 oraz z 1990 r. Nr 34, 
poz. 197) wart. 87 ust. 2 i 3 oraz oznaczenie ust. 1 skreśla się . 

Art. 17. W Kodeksie karnym wykonawczym wart. 49' 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 

,, § 1. Okresy pracy wykonywanej w czasie odbywania kary 
pozbawienia wolności - w wymiarze czasu pracy nie 
niższym niż połowa obowiązującego pracownika 
w danym zawodzie - uważa się za okresy równorzęd
ne z okresami zatrudnienia w rozumieniu przepisów 
o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich ro
dzin." 

Art. 18. W ustawie z dnia 31 marca 1977 r. o dalszym 
zwiększeniu emerytur i rent oraz o zmianie niektórych przepi
sów o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 11, poz. 43 
i z 1982 r. Nr 40, poz. 267) art. 16 skreśla się . 

Art. 19. Przepisy ustaw i dekretu, o których mowa 
wart. 1- 10 oraz wart. 11 i 13, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, stosuje się do: 

1) wniosków o świadczenia zgłoszonych poczynając od 
dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, 

2) wniosków oświadczenia zgłoszonych przed dniem 
ogłoszenia niniejszej ustawy, jeżeli choćby jeden z wa
runków do przyznan ia świadczenia został spełniony od 
tego dnia, 

3) świadczeń przysługujących na podstawie przepisów 
dotychczasowych, z zastrzeżeniem art. 20-26. 

Art. 20. Świadczenia przysługujące na podstawie 
przepisów dotychczasowych nie podlegają rewizji , jeżeli 

zmiany wprowadzone niniejszą ustawą powodowałyby 

ustanie prawa do świadczeń albo obniżenie ich wysokości. 

Art. 21. 1. W stosunku do osób, które z uwzględ
nieniem zmian wprowadzonych niniejszą ustawą odpowia
dają warunkom do uzyskania prawa do świadczenia , a nie 
odpowiadały warunkom wymaganym do uzyskania prawa 
do świadczenia na podstawie przepisów dotychczasowych, 
przyznanie świadczenia następuje na wniosek osoby zainte
resowanej . 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób, które 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą ustawą 
odpowiadają warunkom do uzyskania wzrostu (wyższego 
wzrostu) emerytury lub renty z tytułu stażu pracy, jeżeli przed 
ogłoszeniem niniejszej ustawy wzrost ten im nie przysługiwał 
lub przysługiwał w niższej wysokości . 

3. Jeżeli wniosek o przyznanie wzrostu emerytury lub 
renty z tytułu stażu pracy albo o ponowne ustalenie wysoko
ści tego wzrostu - z uwzględnieniem okresów zatrudnienia 
oraz okresów równorzędnych i zaliczanych do okresów 
zatrudnienia przypadających przed dniem wyzwolenia dane
go obszaru spod okupacji hitlerowskiej -zgłoszony zostanie 
w okresie do dnia 31 grudnia 1992 r., podwyższenie świad
czenia następuje od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, 
nie wcześniej jednak niż od dnia przyznania świadczenia . 

Art. 22. 1. Zasady ustalania podstawy wymiaru eme
rytur i rent od wynagrodzenia (dochodu, przychodu, pod
stawy wymiaru składek) wprowadzone niniejszą ustawą 

stosuje się, z uwzględnieniem ust. 2-5, do wniosków 
o przyznanie świadczenia na podstawie przepisów ustaw 
i dekretu, o których mowa wart. 1-10, oraz do wniosków 
o ponowne ustalenie podstawy wymiaru świadczenia od 
wyższego wynagrodzenia (dochodu, przychodu, podstawy 
wymiaru składek) uzyskanego po jego przyznaniu - zgło

szonych: 

1) poczynając od dnia 1 stycznia 1990 r. oraz 

2) do dnia 31 grudnia 1989 r., jeżeli : 

a) choćby jeden z warunków do przyznania świad
czenia został spełniony po tym dniu, 

b) do podstawy wymiaru przyjęto wynagrodzenie (do
chód, przychód, podstawę wymiaru składek) choćby 
za jeden miesiąc przypadający po tym dniu. 

2. Wysokość świadczeń przyznanych na podstawie 
wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. b), ustala 
się od podstawy wymiaru obliczonej z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych niniejszą ustawą również za okres 
przed dniem 1 stycznia 1990 r. 

3 . Do wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
zgłoszonych do dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, oraz do 
wniosków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się jednak 
- na żądanie osoby zainteresowanej - dotychczasowe 
zasady ustalania podstawy wymiaru emerytur i rent, obowią
zujące w dniu 31 grudnia 1989 r. 

4 . Do obliczania zwaloryzowanego przeciętnego 
wynagrodzenia (dochodu, przychodu, podstawy wymia 
ru składek), stanowiącego podstawę wymiaru emerytury 
lub renty, w pierwszym kwartale 1990 r. przyjmuje s i ę 
kwotę 360000 zł, a w drugim kwartale 1990 r. kwotę 
730000 zł. 
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5. Przepis art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa 
wart. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się 
do wniosków zgłoszonych do dnia 31 marca 1991 r., jeżeli 
warunki do przyznania świadczenia zostały spełnione do 
tego dnia. 

Art. 23. 1. Podwyżkę przewidzianą na dzień 1 marca 
1990 r. w myśl art. 74 ustawy, o której mowa wart. 1, 
w brzmieniu obowiązującym do dnia ogłoszenia niniejszej 
ustawy, zastąpiły podwyżki świadczeń przeprowadzone na 
podstawie rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 
1989 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emerytalno
-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 208 
i Nr 50, poz. 291 oraz z 1990 r. Nr 3, poz. 17) oraz z dnia 
9 listopada 1989 r. w sprawie podwyższenia świadczeń 
emerytalno-rentowych od dnia 1 października 1989 r. 
(Dz. U. Nr 61, poz. 362) . 

2. Waloryzacji świadczeń przysługujących na podsta
wie przepisów ustawy, o której mowa wart. 1, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, dokonuje się na zasadach okreś
lonych wart. 74-742 tej ustawy, począwszy od pierwszego 
kwartału 1990 r., z tym że: 

1) świadczenia podwyższone na podstawie rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1990 r. w sprawie 
podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od 
dnia 1 stycznia 1990 r. (Dz. U. Nr 9, poz. 52) uważa się 
za zwaloryzowane w pierwszym kwartale 1990 r., 

2) podstawę wymiaru świadczeń nie podwyższonych na 
podstawie rozporządzenia, o którym mowa w pkt 1, 
podwyższa się od dnia 1 stycznia 1990 r., nie wcześniej 
jednak niż od dnia przyznania świadczenia, o 102,78%, 
nie więcej jednak niż o kwotę 740 000 zł, jeżeli podstawa 
wymiaru została obliczona z uwzględnieniem wyna
grodzeń osiągniętych w okresie poprzedzającym dzień 
1 stycznia 1990 r. 

3. Realizacja podwyżki przewidzianej na pierwszy 
kwartał 1990 r. w stosunku do świadczeń, o których mowa 
w ust. 2 pkt 2, nastąpi z wyrównaniem od dnia 1 stycznia 
1990 r., nie wcześniej jednak niż od dnia przyznania świad
czenia . 

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do walo
ryzacji świadczeń przysługujących na podstawie przepisów 
ustaw i dekretu, o których mowa wart. 2-10, ilekroć 

przepisy te odsyłają do zasad waloryzacji określonych 

w ustawie, o której mowa wart. 1. 

Art. 24. 1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach 
o zaopatrzeniu emerytalnym lub o ubezpieczeniu społecznym 
jest mowa o "współczynniku waloryzacyjnym", należy przez 
to rozumieć "wskaźnik indywidualnego wymiaru świadcze
nia" . 

2. Współczynnik waloryzacyjny - ustalony w de
cyzjach o przyznaniu świadczenia , wydanych na podsta
wie ustaw i dekretu, o których mowa wart. 1, 2 i 5-10, 
w brzmieniu obowiązującym do dnia ogłoszenia niniej
szej ustawy, z uwzględnieniem wszystkich podwyżek, które 
nastąpiły na podstawie ustaw oraz rozporządzeń i uchwał 
Rady Ministrów ogłoszonych do dnia 28 lutego 1990 r. 
- uważa się za "wskaźnik indywidualnego wymiaru świad
czenia". 

Art. 25. Wprowadzone na podstawie art. 11 niniejszej 
ustawy przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 29, poz. 139, z 1984 r. Nr 52, poz. 270, 
z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1989 r. Nr 35, poz. 190) stosuje się 
z następującymi zastrzeżeniami : 

1) do osób, które nabyły prawo do świadczeń z zastosowa
niem art. 7 ust. 4, nie stosuje się art. 47, 

2) renta rodzinna przysługuje także członkom rodzin pozo
stałym po osobach, które przy zastosowaniu art. 7 ust. 
4 spełniałyby warunki do emerytury lub renty, 

3) waloryzację świadczeń na zasadach określonych wart. 
6-64 stosuje się począwszy od pierwszego kwartału 
1990 r., z tym że : 

a) podwyżki świadczeń przewidziane na pierwszy kwa 
rtał 1990 r. zostały przeprowadzone na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 
1990 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emery
talno-rentowych od dnia 1 stycznia 1990 r. (Dz. U. 
Nr 9, poz. 52). 

b) pJdwyżki świadczeń przeprowadzone na podstawie 
rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 
1989 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emery
talno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r. (Dz. U. Nr 
38, poz. 208 i Nr 50, poz. 291 oraz z 1990 r. Nr 3, poz. 
17) oraz z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie 
podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od 
dnia 1 października 1989 r. (Dz. U. Nr 61 , poz. 362) 
zastępują podwyżki przewidziane na dzień 1 marca 
1990 r. w myśl art. 6, w brzmieniu obowiązującym do 
dnia ogłoszenia niniejszej ustawy; 

4) emerytom i rencistom, którym przy zastosowaniu art. 37 
ust. 1 a przysługiwałaby renta inwalidzka powiększona 
o połowę emerytury albo emerytura powiększona o po
łowę renty inwalidzkiej w kwocie niższej od pobieranej 
w dniu 31 grudnia 1989 r., zachowuje się świadczenia 
w dotychczasowej wysokości do czasu nabycia upraw
nień do świadczenia wyższego, 

5) przejęcie przez wojskowe organy emerytalne wypłaty 
świadczeń pieniężnych z oddziałów Zakładu Ubezpie
czeń Społecznych stosownie do art. 61 ust. 1 będzie 
następować sukcesywnie do końca 1990 r. 

Art. 26. Wprowadzone na podstawie art. 13 niniejszej 
ustawy przepisy ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej 
i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 46, poz. 210, z 1985 r. Nr 20, 
poz. 85 i Nr 38, poz. 181 oraz z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192) 
stosuje się z następującymi zastrzeżeniami : 

1) waloryzację świadczeń na zasadach określonych wart. 
6-64 stosuje się począwszy od pierwszego kwartału 
1990 r., z tym że: 

a) podwyżki świadczeń przewidziane na pierwszy kwa
rtał 1990 r. zostały przeprowadzone na podstawie 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 
1990 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emery
talno -rentowych od dnia 1 stycznia 1990 r. (Dz. U. 
Nr 9, poz. 52) , 
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b) podwyżki świadczeń przeprowadzone na podstawie 
rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 
1989 r. w sprawie podwyższenia świadczeń emery
talno-rentowych od dnia 1 lipca 1989 r. (Dz. U. Nr 
38, poz. 208 i Nr 50, poz. 291 oraz z 1990 r. Nr 3, poz. 
17) oraz z dnia 9 listopada 1989 r. w sprawie 
podwyższenia świadczeń emerytalno-rentowych od 
dnia 1 października 1989 r. (Dz. U. Nr 61, poz. 362) 
zastępują podwyżki przewidziane na dzień 1 marca 
1990 r. w myśl art. 6, w brzmieniu obowiązującym do 
dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, 

2) emerytom i rencistom, którym przy zastosowaniu art. 37 
ust. 1 a przysługiwałaby renta inwalidzka powiększona 
o połowę emerytury albo emerytura powiększona o po
łowę renty inwalidzkiej w kwocie niższej od pobieranej 
w dniu 31 grudnia 1989 r. - zachowuje się świadczenie 
w dotychczasowej wysokości do czasu nabycia upraw
nień do świadczenia wyższego . 

Art. 27. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłosi w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
"Monitor Polski", w terminie 14 dni od ogłoszenia niniejszej 
ustawy, kwoty przeciętnego wynagrodzenia w latach 
1950-1989 oraz w kolejnych kwartałach 1989 r. 

Art . 28. 1. W celu przygotowania do mającej się roz
począć w 1991 r. rewaloryzacji emerytur i rent przyznanych 
na podstawie przepisów ustaw i dekretu, o których mowa 
wart. 1- 10, dla każdego emeryta i rencisty, który ma 
obliczone świadczenie od podstawy wymiaru ustalonej na 
zasadach obowiązujących do dnia ogłoszenia niniejszej 
ustawy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz kolejowe 
organy rentowe ustalą : 

1) wskaźnik wysokości wynagrodzenia (dochodu, przy
chodu, podstawy wymiaru składek) przyjętego do ob
liczenia podstawy wymiaru świadczenia - na zasadach 
określonych w ust. 2 i 3, 

2) okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz okresy równo
rzędne i zaliczalne do okresów zatrudnienia. 

2. Wskaźnik wysokości wynagrodzenia (dochodu, 
przychodu, podstawy wymiaru składek ) ustala się, wyrażając 
w procentach z zaokrągleniem do setnych części procentu 
stosunek podstawy wymiaru świadczenia do przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce uspołecznionej 
z okresów, z których wynagrodzenie zostało przyjęte do 
obliczenia podstawy wymiaru . 

3. Przy ustalaniu wskaźnika wysokości wynagrodzenia 
za podstawę wymiaru uważa się : 

1) przyjęte do ustalenia wysokości świadczenia po raz 
pierwszy faktyczne przeciętne miesięczne wynagrodze
nie ustalone na podstawie zaświadczenia zakładu pracy 
o wysokości zarobku stanowiącego podstawę wymiaru 
świadczeń lub przeciętne miesięczne wynagrodzenie 
(dochód, przychód, podstawa wymiaru składek), od 
którego ustalono składki na ubezpieczenie społeczne, 

2) ostatnio przyjęte do ustalenia wysokości świadczenia 
faktyczne przeciętne miesięczne wynagrodzenie (do
chód, przychód, podstawa wymiaru składek) określone 
w pkt 1, jeżeli dla zainteresowanego byłoby to korzyst
niejsze. 

Art. 29. Wojskowe i milicyjne organy emerytalne 
- w odniesieniu do świadczeń przysługujących na pod
stawie przepisów, o których mowa wart. 11 i 13 - podejmą 

prace przygotowawcze zmierzające do przeprowadzenia re
waloryzacji emerytur i rent wojskowych oraz milicyjnych 
poprzez aktualizację podstaw ich wymiaru według stawek 
uposażenia obowiązujących w dni u rewaloryzacji . 

Art. 30. Rada Ministrów określa, w drodze rozporzą
dzenia, szczegółowe zasady przygotowania do rewaloryzacji 
emerytur i rent a w szczególności sposób ustalenia wskaź
nika wysokości wynagrodzenia (dochodu, przychodu i pod
stawy wymiaru składek) . 

Art. 31 . Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1990 r. , z tym że art. 17 uzyskuje 
moc od dnia 27 marca 1990 r. 
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z dnia 11 maja 1990 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad tworzenia systemów wynagrodzeń pracowników instytucji 
artystycznych. 

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 28 grudnia 
1984 r. o instytucjach artystycznych (Dz. U. Nr 60, poz. 304 
i z 1989 r. Nr 35, poz. 192) zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
27 września 1989 r. w sprawie zasad tworzenia systemów 
wynagrodzeń pracowników instytucji artystycznych (Dz. U. 

Nr 55, poz. 326 oraz z 1990 r. Nr 9, poz. 54 i Nr 22, poz. 134) 
w § 1 w ust. 1 kwotę ,,640000 zł" zastępuje się kwotą 
,,950000 zł ". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie zdniem ogłosze 

nia z mocą od dnia 1 maja 1990 r. 

Minister Kultury i Sztuki: I. Cywińska 




