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USTAWA 

z dnia 17 października 1991 r. 

o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw. 

Art . 1. Przepisy ustawy stosuje się do emerytur i rent, 
zwanych dalej "św iadczeniami" , przysługujących na pod
stawie: 

1) 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, z 1986 r. Nr 1, 
poz. 1, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 i 192, z 1990 r. Nr 10, 
poz. 58 i 61 , Nr 36, poz. 206, Nr 66, poz. 390 i Nr 87, poz. 
506 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 80, poz. 350 i Nr 94, 
poz. 422) , z uwzględnieniem przepisów: 
a) art. 86 i art. 88- 91 ustawy 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, z 1990r. Nr3~ poz. 197, Nr 36, poz. 
206 i Nr 72, poz. 423 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425) , 

b) art . 112-114 ustawy z dnia 12 września 1990 r. 
o szkoln ictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) , 

c) art. 27 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracow
nikach urzędów państwowych (Dz. U. Nr 31 , poz. 
214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19, poz. 
132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24, Nr 34, poz. 178 i 182, 
z 1990 r. Nr 20, poz. 121 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 
234, Nr 88, poz. 400 i Nr 95, poz. 425) , 

d) art. 23 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracow
nikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 
43, poz. 253) , 

2) ustawy z dnia 27 wrześn ia 1973 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym twórców i ich rodzin (Dz. U. z 1983 r. Nr 
31 , poz. 145, z 1986 r. Nr 42, poz. 202, z 1989 r. Nr 35, 
poz. 190 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206), 

3) ustawy z dnia 19 grudnia 1975 r. o ubezpieczeniu 
społecznym osób wykonujących pracę na rzecz jedno
stek gospodarki uspołecznionej na podstawie umowy 

agencyjnej lub umowy zlecenia (Dz. U. z 1983 r. Nr 31 , 
poz. 146, z 1989 r. Nr 32, poz. 169 i Nr 35, poz. 190 oraz 
z 1990 r. Nr 36, poz. 206), 

4) dekretu z dnia 4 marca 1976 r. o ubezpieczen iu społecz 
nym członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych 
i spółdzielni kółek roln iczych oraz ich rodzi n (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 27, poz. 135, z 1989 r. Nr 35, poz. 190 
i z 1990 r. Nr 36, poz. 206) , 

5) ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczen iu 
społecznym osób prowadzących działalność gospodar
czą oraz ich rodzin (D'2. U. z 1989·r. Nr 46, poz. 250 
i z 1990 r. Nr 36, poz. 206), 

6) ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. o zaopatrzeniu emerytal
nym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 32, z 1989 r. 
Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 36, poz. 206), 

7) ustawy z dnia 28 kwietnia 1983 r. o zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. 
U. Nr 23, poz. 99, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i z 1990 r. Nr 
36, poz. 206). 

8) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o ubezpieczen iu społecz
nym duchownych (Dz. U. Nr 29, poz. 156 i z 1990 r. Nr 
36, poz. 206). 

9) ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. o świadczeniach 
z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
(Dz. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 144, z 1989 r. Nr 35, poz. 
192, z 1990 r. Nr 36, poz. 206 i z 1991 r. Nr 94, poz. 422) . 

Art. 2. 1. Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń 
uwzględnia się następujące okresy, zwane dalej "okresami 
składkowymi": 

1) okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 
w wysokości określonej w przepisach wykonawczych 
wydanych na podstawie przepisów o organizacji i finan -
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sowaniu ubezpieczeń społecznych, przeplsow wymie
nionych wart. 1 pkt 2-5, przepisów Prawa o ad
wokaturze oraz w przepisach o zatrudnieniu, 

2) okresy opłacania składek na ubezpieczenie społeczne 
duchownych i okresy zaliczone do okresów tego ubez
pieczenia, 

3) okresy czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub 
okresy jej równorzędne albo zastępczych form tej służby, 

4) okresy pełnionej w Polsce służby : 

a) w Policji (Milicji Obywatelskiej) , 

b) w Urzędzie Ochrony Państwa (w organach bez
pieczeństwa pu blicznego), 

c) w Straży Granicznej, 

d) w Służbie Więziennej. 

5) okresy pobierania zasiłku macierzyńskiego . 

2. Za okresy składkowe uważa się również przypadające 
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy następujące 
okresy, za które została opłacona składka na ubezpieczenie 
społeczne albo za które nie było obowiązku opłacania 

składek na ubezpieczenie społeczne: 

1) okresy zatrudnienia po ukończeniu 15 lat życia: 

a) na obszarze Państwa Polskiego - w wymiarze nie 
niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy, 
jeżeli w czasie tych okresów pracownik pobierał 
wynagrodzenie lub zasiłki z ubezpieczenia społecz
nego: chorobowy, macierzyński albo opiekuńczy, 

b) obywateli polskich za granicą - w polskich przed
stawicielstwach dyplomatycznych i urzędach kon
su�arnych ' w stałych przedstawicielstwach przy Or
ganizacji Narodów Zjednoczonych. i w innych mis
jach lub misjach specjalnych, a także w innych 
polskich placówkach, instytucjach lub przedsiębior
stwach, do których zostali delegowani lub skierowa
ni; dotyczy to również członków rodziny delegowa
nego lub skierowanego tam pracownika, którzy pod
jęli zatrudnienie w tych placówkach w czasie pobytu 
za granicą, 

c) obywateli polskich za granicą - w organiiacjach 
międzynarodowych , zagranicznych instytucjach 
i w zakładach, do których zostali skierowani w ra
mach współpracy międzynarodowej lub w których 
byli zatrudnieni za zgodą właściwych władz polskich; 
zgoda nie jest wymagana w odniesieniu do pracow
ników, którzy wyjechali za granicę przed dniem ' 
9 maja 1945 r., 

d) obywateli polskich za granicą-u innych pracodaw
ców zagranicznych, jeżeli w okresie pracy za granicą 
były opłacane składki na ubezpieczenie społeczne 
w Polsce, 

e) za granicą osób, które w okresie zatrudnienia nie były 
obywatelami polskimi, jeżeli osoby te powróciły do 
kraju po dniu 22 lipca 1944 r. i zostały uznane za 
repatriantów, . 

2) okresy pracy przymusowej: 

a) wykonywanej na rzecz hitlerowskich Niemiec 
w okresie II wojny światowej , 

, . 
b) wykonywanej na obszarze Związku Socjalistycznych 

Republik Radzieckich w okresie od dnia 17 września 
1939 r. do dnia 31 grudnia 1956 r., 

c) wykonywanej na rozkaz władz alianckich w okresie 
do dnia 31 grudnia 1945 r., 

d) wykonywanej w kopałniach pod ziemią podczas 
odbywania służby wojskowej w Wojsku Polskim, 

3) okresy zatrudnienia młodocianych na obszarze Państwa 
Polskiego na warunkach określonych w przepisach 
obowiązujących przed dniem 1 stycznia 1975 r., 

4) okresy pracy wykonywanej w czasie odbywan ia na 
obszarze Państwa Polskiego kary pozbawienia wolno
ści, kary aresztu za wykroczenie oraz w czasie tym
czasowego aresztowania - w wymiarze czasu pracy nie 
niższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy okreś
ionego dla takiej pracy, 

5) okresy niewykonywania zatrudnienia po jego ustaniu, 
jeżeli za te okresy na podstawie przepisów Kodeksu 
pracy zostało wypłacone wynagrodzenie lub odszkodo
wanie, 

6) okresy czasowego pozostawania bez pracy na obszarze 
Państwa Polskiego z powodu niemożności jej otrzyma 
nia lub niemożności podjęcia szkolenia zawodowego, 
w tym okresy pobierania zasiłków z funduszu aktywizacji 
zawodowej, zasiłków dla bezrobotnych oraz zasiłków 
szkoleniowych z Funduszu Pracy, 

7) okresy sprawowania mandatu posła lub senatora w Pań-
stwie Polskim, ! 

8) okresy wykonywania działalności twórczej lub artys
tycznej na ob$zarze Państwa Polskiego: 
a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, za 

które opłacono składkę ,na ubezpieczenie społeczne 
lub w których ubezpieczony by~ zwolniony od opła 
cania składki,. 

b) przypadającej przed dniem objęcia obowiązkiem 

ubezpieczenia społecznego z tego tytułu , 
. i 

9) okresy pracy adwokatów wykonywanej na obszarze 
Państwa Polskiego: 
a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia. społecznego , za 

które opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne 
lub w których występowało zwolnienie od opłacania 
składki, 

b) przypadającej przed dniem , objęcia obowiązkiem 

ubezpieczenia społecznego z teQo tytułu , 

10) okresy wykonywania. na . obszarze Państwa Polskiego 
pracy nakładczej: : ' , , 
a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego , za 

które opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne 
fub'w'których występowało zwolnienie od opłacania 
składki, 

b) przypadającej przed dniem objęcia obowiązkiem 

ubezpieczenia z tego tytułu, 

je~eli w tych okresach osoba ~ykon~jąc,a taką pracę 
uzyskivyała wY!1a.grodzenie w wysokości co , najmniej 
50% obowiązującego najniższego wynagrodzenia, okre-
ślonego na podstawie Kodeksu pracy, . 

11) okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego w rol
niczych spółdzielniach produkcyjnych i w innych spół
dzielniach zrze'szonych w Centralnym Związku 'Holni
cZyc;h Spółdzielni Produkcyjny.ch, w ?ęspołowych gos
podarstwach rolnych spółdzieljni kółek rolnic.zych zrze
szonych w Krajowym Związku Rolników, ~ółek i Or
ganizacji Rolniczych oraz pracy na rzecz tych spółdzie-
lni: . . 
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12) 

13) 

14) 

15) 

a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego , za 
które opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne 
lub w których występowało zwolnienie od opłacania 
składki, 

b) przypadającej przed dniem objęcia obowiązkiem 

ubezpieczenia społecznego z tego tytułu , 

przy czym okresy te oblicza się na zasadach określonych 
w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, 

okresy pracy na obszarze Państwa Polskiego wykony
wanej na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej na 
podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia oraz 
współpracy przy wykonywaniu takiej umowy: 

a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego 

i okresy kontynuowania tego ubezpieczenia, za które 
opłacono składkę na ubezpieCzenie społeczne lub 
w których występowało zwolnienie od opłacania 
składki , 

b) wykonywanej przed dniem objęcia obowiązkiem 

ubezpieczenia z tego tytułu , jeżeli wykonywanie 
umowy odpowiadało warunkom ubezpieczenia, 

okresy pozarolniczej działalności 9ospodarczejf'1a ob-
szarze Państwa Polskiego: . , ., 

a) objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego 

i okresy kontynuowania tego ubezpieczenia, za które 
opłacono składkę na ubezpieczenie społeczne lub 
w których występowało zwolnienie od opłacania 
składki , I 

b) prowadzonej przed dniem objęcia obowiązkiem 

ubezpieczenia z tego tytułu, jeżeli prowadzenie dzia 
łalności gospodarczej odpowi'adało 'warunkom 
ubezpieczen ia, 

okresy współpracy przy prowadzeriiu pozarolniczej dzia 
łalności gospodarczej na obszarze Państwa Polskiego 
objętej obowiązkiem ubezpieczenia społecznego oraz 
okresy kontynuowania tego ubezpieczenia, za które opła
cono składkę na ubezpieczenie społeczne lub w których 
występowało zwolnienie od opłacania składki, 

okresy pobierania stypendium sportowego z tytułu wy
czynowego uprawiania sportu na obszarze Państwa 
Polskiego po ukończeniu 15 roku życia, z wyjątkiem 
okresów pobierania stypendium przez osoby uczące się 
lub studiujące w systemie studiów dziennych . , 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si ę odpowiednio do pracy 
wykonywanej u osoby fizycznej . 

Art . 4. 1. Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń 
oprócz okresów składkowych , o których mowa wart. 2, 
uwzględnia się następujące okresy, zwane dalej " okresami 
nieskładkowymi" : 

1) okresy działalności kombatanckiej, działalności równo 
rzędnej z tą działalnością, a ta kże okresy zaliczane do 
okresów tej działalności oraz okresy podlegania repres
jom wojennym i okresu powojen nego, określone 
w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach 
będących ofiarami represji wojennych i okresu powo
jennego, 

2) okresy internowania na podstawie art. 42 dekretu z dnia 
12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym (Dz. U. Nr 29, poz. 
154), 

3) okresy zwolnienia z opłacania składek z tytułu pobiera
nia : 

a) zasiłków z ubezpieczenia społecznego chorobowego 
lub opiekuńczego, 

b) świadczenia rehab ilitacyjnego 

oraz okresy pobierania tych świadczeń po ustaniu obo
wiązku ubezpieczenia, 

4) renty chorobowej, wprowadzonej przepisami ustawy 
z dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczen iach pien i ężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie
rzyństwa (Dz. U. z 1975 r. Nr 34, poz. 188) , pobieranej 
po ustaniu zatrudnienia w wymiarze czasu pracy nie 
n iższym niż połowa obowiązującego w danym zawo
dzie, 

5) okresy niewykonywania zatrudnien ia po jego ustaniu, 
jeżeli za te okresy, na podstawie przepisów Kodeksu 
pracy, zostało wypłacone odszkodowanie, 

6) okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego 
udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bez
płatnych urlopów dla matek pracujących , opiekujących 

się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu 
urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywan ia pra
cy - spowodowanych opieką nad dzieckiem: 

a) ' w .wieku do lat 4 - w granicach do 3 lat na każde 
dziecko oraż łącznie - bez wzg l ęd u na liczbę dzieci 
- qo 6 lat. 

b) na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny 
Art. 3. 1. Przy obliczan iu okresu, o którym mowa wart. lub psychofizyczny przysługuj e p i el ęgnacyjny zasiłek 

2, nie uwzględnia się ok~esu pracy w, zakładzie pracy prowa- rodzinny - dodatkowo w gran icach do 3 lat na 
dzonym przez: każde takie dziecko, 

1) małżonka , 7) okresy opieki pielęgnacyjnej nad i nwa li dą wojennym 
zaliczonym do I grupy inwal idów, sprawowanej przez 

2) krewnego lub powinowatego, jezeli 'osoba wykonująca członka jego rodziny w wieku powyżej 16 lat, który 
pracę w tym zakładzie pozostawała w czasie tej pracy we w okresie sprawowania opieki nie osiągnął dochodu 
wspólnym gospodarstwie domowym z ' osobą' prowa- przekraCzającego miesięcznie połowę naj niższego wy-
dzącą zakład , ' " . nagrodzenia, 

I' 
chyba że był to okres pracy objęty obowiązkiem ubez- 8) okresy niewykonywania pracy, w granicach do 6 lat. 
pieczenia, za który opłacOno składki na ubezpieczenie spowodowane koniecznością opieki nad innym niż 
społeczne . dziecko członkiem rodziny zaliczonym do I grupy in -

2. Krewnymi i powinowatymi, ci których mowa w ust. walidów, 
pkt 2, są: dzieci własne, dzieci dfugiego małżonka i dzieci 9) okresy urlopu bezpłatnego oraz okresy przerw w zatrud-

przysposobione, rodzeństwo , rodzice, macocha i ' ojczym, riieniu iN razie nieudzielen ia urlópu bezpłatnego 
osoby przysposabiające, wnuki, dziadkowie, teściowie, zię- - w przypadku małżonków pracown ików skierowa-
ciowie, synowe, bratowe, szwagierki i szwagrowie. nych do pracy w przedstawicielstwach dyplomatycz-
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nych, urzędach konsularnych, w stałych przedstawiciel
stwach przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i w in
nych misjach specjalnych za granicą, w instytutach, 
ośrodkach informacji i kultury za granicą, 

10) okresy nauki w szkole wyższej na jednym kierunku 
- pod warunkiem ukończenia tej nauki - w wymiarze 
określonym w programie studiów, 

11) okresy dokształcania zawodowego lekarzy w klinikach 
akademi i medycznych i oddziałach instytutów nauko
wych w charakterze wolontariusza - w granicach do 
1 roku. 

2. Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń okre
sy nieskładkowe uwzględnia się w rozmiarze nie przekra 
czającym jednej trzeciej uwzględnionych okresów skład 

kowych . 

Art. 5. Przy ustalaniu prawa i wysokości świadczeń 
uwzględnia się również następujące okresy, traktując je 
- z zastrzeżeniem art. 15 - jak okresy składkowe: 

1) okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które 
opłacono przewidziane w odrębnych przepisach składki , 

2) przypadające przed dniem 1 lipca 1977 r. okresy prowa 
dzenia gospodarstwa rolnego, 

3) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983 r. okresy 
pracy w gospodarstwie rolnym, po ukończeniu 16 roku 
życia , 

jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe , ustalone na zasa 
dach określonych wart. 2--4, są krótsze od okresu wyma
ganego do przyznan ia świadczenia - w zakresie n iezbęd 

nym do uzupełnienia tego okresu . 

Art. 6. 1. Przy ustalaniu prawa do emerytury na pod 
stawie przepisów, o których mowa wart. 1 pkt 1, warunek 
posiadania wymaganego okresu zatrudnienia liczonego łącz 

nie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów 
zatrudnienia uważa s ię za spełniony, jeżeli pracownik udo
wodni określoną w tych przepisach liczbę lat: 

1) okresów składkowych albo 

2) okresów składkowych uzupełnionych okresami nieskła
dkowymi - w rozmiarze nie większym niż określony 
wart. 4 ust. 2 - lub okresami, o których mowa wart. 5. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy ustala -
niu prawa do renty inwalidzkiej lub renty rodzinnej na 
podstawie przepisów, o których mowa wart. 1 pkt 1, przy 
czym warunek powstania inwalidztwa w czasie zatrudnienia 
lub w okresie równorzędnym z okresem zatrudnienia albo nie 
później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów 
uważa się za spełniony, jeżeli inwalidztwo powstało w okre
sie, o którym mowa wart. 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, pkt 3- 7, pkt 
9 lit. a) , pkt 10, pkt 11 i pkt 15 oraz wart. 4 ust. 1 pkt 2- 5, pkt 
6 lit. a) i pkt 7, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od 
ustania tych okresów. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio przy 
ustalaniu prawa do świadczeń na podstawie przepisów, 
o których mowa wart. 1 pkt 2-8. 

4. Przy ustalaniu prawa do świadczeń okresy: 

1) pracy przymusowej, o której mowa wart. 2 ust. 2 pkt 2, 

2) działalności kombatanckiej oraz okresy równorzędne 
i zaliczane do okresów tej działalności 

uwzględnia s ię w wymiarze podwójnym, z zastrzeżeniem art. 
4 ust. 2. 

5. Przy ustalan iu wysokości emerytury i renty przy
sługującej na podstawie art. 6 ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 
5, poz. 32, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1990 r. Nr 36, poz. 
206) stosuje się przelicznik 1 ,8 za każdy rok pracy. W stosun
ku do górników wymienionych wart. 10 ustawy stosuje się 
przelicznik 1,5 za każdy rok pracy. 

6. Okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą, 
o których mowa wart. 2 ust. 2 pkt 1 lit. c) i e), oraz okresy, 
o których mowa wart. 4 ust. 1 pkt 9, uwzględnia się pod 
warunkiem stałego zamieszkania zainteresowanego na ob
szarze Państwa Polskiego. Okresów tych nie uwzględnia się 
przy ustalaniu prawa do świadczeń, jeżeli z ich tytułu 

przysługuje świadczenie rentowe z instytucji zagranicznej 
inne niż renta z ubezpieczenia dodatkowego, z uwzględ
nien iem ust. 7. 

7. Okresy zatrudnienia obywateli polskich za granicą, 
uwzględnione na podstawie przepisów wydanych na pod
stawie ustawy, o której mowa wart. 1 pkt 1, w brzmieniu 
obowiązującym w dniu poprzedzającym dzień wejścia w ży
cie niniejszej ustawy, z tytułu których zostało ustalone 
świadczenie obliczone proporcjonalnie do okresów zatrud
nienia na obszarze Państwa Polskiego i za granicą , nie 
podlegają weryfikacji , jak długo zainteresowany ma miejsce 
stałego zamieszkania na obszarze Państwa Polskiego. 

8. Jeżeli okresy, o których mowa wart. 2,4 i 5, zbiegają 
się w czasie przy ustalaniu prawa do świadczeń określonych 
w ustawie, uwzględnia się okres korzystniejszy. 

9. Okresy składkowe, o których mowa wart. 2 ust. 
1 i ust. 2 pkt 1 lit. b)-d) i pkt 4-15, oraz okresy nieskład
kowe, o których mowa wart. 4 ust. 1, mogą być uwzględ
nione, jeżeli zostały udowodnione dokumentami (zaświad
czeniami) lub wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej bądź 
uznane orzeczeniem sądu . 

Art. 7. 1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty sta
nowi ustalona w sposób określony w ust. 5 i 6, z uwzględ 

nieniem art. 8 i 9, przeciętna , zwaloryzowana kwota wyna
grodzen ia lub dochodu, która stanowiła podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie społeczne na podstawie przepisów 
prawa polskiego, w okresie: 

1) kolejnych 31at kalendarzowych wybranych przez zainte
resowanego z ostatnich 12 lat kalendarzowych, jeżeli 
wniosek o świadczenie zostanie zgłoszony do dnia 31 
grudnia 1992 r., z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, 

2) kolejnych 41at kalendarzowych wybranych przez zainte
resowanego z ostatnich 13 lat kalendarzowych, jeżeli 
wniosek o świadczenie zostanie zgłoszony do dnia 31 
grudnia 1993 r. , z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, 

3) kolejnych 51at kalendarzowych wybranych przez zainte
resowanego z ostatnich 14 lat kalendarzowych, jeżeli 
wniosek o świadczenie zostanie zgłoszony do dnia 31 
grudnia 1994 r. , 

4) kolejnych 61at kalendarzowych wybranych przez zainte
resowanego z ostatnich 15 lat kalendarzowych, jeżeli 
wniosek o świadczenie zostanie zgłoszony do dnia 31 
grudnia 1995 r., 
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5) kolejnych 71at kalendarzowych wybranych przez zainte
resowanego z ostatnich 16 lat kalendarzowych, jeżeli 
wniosek o świadczenie zostanie zgłoszony do dnia 31 
grudnia 1996 r., 

6) kolejnych 81at kalendarzowych wybranych przez za inte
resowanego z ostatnich 17 lat kalendarzowych , jeżeli 
wniosek o świadczenie zostanie zgłoszony do dnia 31 
grudnia 1997 r., 

7) kolejnych 91at kalendarzowych wybranych przez zainte
resowanego z ostatnich 18 lat kalendarzowych, jeżeli 
wniosek o świadczenie zostanie zgłoszony do dnia 31 
grudnia 1998 r., 

8) kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez zain 
teresowanego z ostatnich 19 lat kalendarzowych, jeżeli 
wniosek o świadczenie zostanie zgłoszony do dnia 31 
grudnia 1999 r., 

9) kolejnych 10 lat kalendarzowych wybranych przez zain
teresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych, jeżeli 
wniosek o świadczenie zostanie zgłoszony po dniu 31 
grudnia 1999 r., 

przy czym okres ostatnich lat kalendarzowych liczy się 

wstecz od roku, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę 
lub rentę . 

2. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty 
przysługującej na podstawie przepisów o ubezpieczeniu 
społecznym duchownych przyjmuje się przeciętną podstawę 
wymiaru składek z pełnych lat kalendarzowych ubezpiecze
nia przypadających po dniu 1 lipca 1989 r. do dnia, w którym 
zgłoszono wniosek o świadczenie, z tym że z okresu nie 
dłuższego niż określony w ust. 1. 

3. Do ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty 
przysługującej na podstawie przepisów o zaopatrzeniu eme
rytalnym pracowników i ich rodzin przyjmuje się : 

1) wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w jednym zakładzie 
pracy albo 

2) łączne wynagrodzenie z tytułu zatrudn ienia wykonywa
nego równocześnie w więcej niż jednym zakładzie pracy, 
jeżeli : 

a) zatrudnienie wykonywane było w wymiarze czasu 
pracy nie przekraczającym łącznie wymiaru obowią
zującego w danym zawodzie albo 

b) zatrudnienie wykonywane było w wymiarze czasu 
pracy przekraczającym łącznie wymiar obowiązujący 
w danym zawodzie, z tym że w takim przypadku 
podstawę wymiaru emerytury lub renty stanowi 
przeciętna zwaloryzowana kwota łącznego wyna 
grodzenia z tytułu zatrudnienia, która była podstawą 
wymiaru składek w okresie wymaganych kolejnych 
lat kalendarzowych wybranych przez zainteresowa 
nego z okresu, o którym mowa w ust. 1, jednak nie 
krótszym niż okres 5 takich lat. 

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio przy ustalaniu 
podstawy wymiaru emerytury lub renty przysługującej na 
podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym twórców. 

5. W celu ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub 
renty: 

1) oblicza się sumę wynagrodzeń i dochodów, które były 
podstawą wymiaru składek w okresie każdego z wy
branych przez zainteresowanego lat kalendarzowych, 

2) oblicza się stosunek każdej z tych sum wynagrodzeń lub 
dochodów do kwoty rocznej przeciętnego wynagrodze
nia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy - wyrażając 

go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części 
procentu, 

3) oblicza się średnią arytmetyczną tych procentów, która 
- z zastrzeżeniem ust. 6 - stanowi wskaźnik wysokości 
podstawy wymiaru emerytury lub renty, oraz 

4) mnoży się przez ten wskaźnik kwotę przeciętnego wyna
grodzenia, stanowiącą podstawę ostatnio przeprowa
dzonej waloryzacji, zwaną dalej " kwotą bazową". 

6. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może 
być wyższy n i ż 250%. 

7. Przepisy ust. 1-6 stosuje się odpowiedn io do osoby, 
która osiągała uposażenie . 

8. Do sumy wynagrodzeń, o których mowa w ust. 5 pkt 
1, dolicza się kwoty przysługujących ubezpieczonemu w da
nym roku kalendarzowym - na podstawie odrębnych prze
pisów - zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego, opie
kuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku wyró
wnawczego, świadczenia wyrównawczego lub dodatku wy
równawczego. 

Art. 8. 1. Podstawę wymiaru emerytury lub renty in
walidzkiej dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo 
do któregoś z tych świadczeń, na podstawie przepisów 
wymienionych wart. 1, stanowi : 

1) podstawa wymiaru świadczenia , do którego prawo 
ustalono wcześniej - w wysokości uwzględniającej 
zasady waloryzacji oraz rewaloryzacji określone w ni 
niejszej ustawie albo 

2) podstawa wymiaru ustalona na nowo w myśl art. 7. 

2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru renty rodzinnej 
przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

Art. 9. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

określa : 

1) przypadki, w których podstawę wymiaru emerytury lub 
renty ustala się z okresu krótszego lub przypadającego 
wcześniej niż w okresie lat kalendarzowych, o których 
mowa wart. 7 ust. 1, 

2) przypadki , w których przy ustalaniu podstawy wymiaru 
emerytury lub renty do sumy wynagrodzeń , które były 
podstawą wymiaru składek, dolicza się niektóre skład
niki wynagrodzeń lub wypłaty nie będące wynagrodze
niem z tytułu zatrudnienia, jeżeli składniki te w okresie 
przed dniem wejścia w życie ustawy były uwzględniane 
przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury lub renty, 
mimo że były wyłączone z podstawy wymiaru składek, 

3) rodzaje wypłat, których nie uwzględnia się przy ustala
niu podstawy wymiaru emerytury lub renty, 

4) przypadki, w których podstawę wymiaru emerytury lub 
renty dla pracowników zatrudnionych za granicą ustala 
się od wynagrodzenia przysługującego pracownikom 
zatrudnionym w tym okresie w kraju w tym samym lub 
podobnym charakterze, w jakim pracownik był zatrud
niony przed wyjazdem za granicę , albo na podstawie 
kwot ryczałtowych , 
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5) inne szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru 
emerytury i renty. 

Art . 10. 1. Emerytura wynosi: 

1) 24% kwoty bazowej oraz 

2) po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów 
skład kowych , o których mowa wart. 2, 

3) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów 
n ieskładkowych , o których mowa wart. 4. 

2. Przy obliczaniu emerytury okresy, o których mowa 
w ust. 1 pkt 2 i 3, ustala się z uwzględnieniem pełnych 
miesięcy. 

3. Po obliczeniu wysokości świadczenia ustala się 

wskaźnik wysokości świadczenia w relacji do kwoty ba
zowej, od której św iadczenie zostało obliczone - wyra
żony w procentach z zaokrągleniem do setnych części 

procentu. 

Art. 11. 1. Renta inwalidzka dla inwalidy I i II grupy 
w ynosi: 

1) 24% kwoty bazowej oraz 

2) po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów 
składkowych , o których mowa wart. 2, 

3) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów 
n ieskładkowych, o których mowa wart. 4, 

4) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu 
bra kującego do pełnych 25 lat okresów składkowych 
i n ieskładkowych, przypadającego od dnia zgłoszenia 
w niosku o rentę do dnia, w którym rencista ukończyłby 
60 lat życia . 

2. Renta inwalidzka dla inwalidy III grupy wynosi 75% 
renty inwalidzkiej dla inwalidy II grupy. 

3. Przepisy art. 10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio. 

4. Renta inwalidzka z tytułu wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej, obliczona w myśl usf. 1-3, nie może 
być niższa n iż : 

1) 80% podstawy wymiaru renty - dla inwalidy I lub II 
grupy, 

2) 60% podstawy wymiaru renty - dla inwalidy III grupy. 

Art. 12. 1. Renta rodzinna wynosi : 

1) dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia, które 
przysłu g iwałoby zmarłemu, 

2) dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia, 
które przysł ugiwałoby zmarłemu, 

3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95% świad
czen ia, które przysługiwałoby zmarłemu . 

2. Przy ocenie prawa do świadczenia, które przysługi
wałoby zmarłemu, przyjmuje się, że osoba ta była inwalidą II 
grupy. 

3. Za kwotę świadczenia, które przysługiwałoby zmar
łemu, uważa s i ę kwotę emerytury lub renty inwalidzkiej bez 
uwzg lędn i en ia dodatków, o których mowa wart. 21. " 

4. Przepis art. 1 ° ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 13. 1. Kwota emerytury lub renty, bez uwzględ
nienia dodatków, o których mowa wart. 21, nie mo
że przekraczać 100% podstawy wymiaru emerytury lub 
renty. 

2. Ograniczenie wysokości świadczeń do 100% pod
stawy ich wymiaru nie dotyczy emerytur i rent w wysokości 
określonej wart. 16. 

Art. 14. Jeżeli podstawy wymiaru emerytury lub renty 
nie można ustalić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie 
lub w rozporządzeniu , o którym mowa wart. 9, emeryturę lub 
rentę ustala się w kwocie najniższego świadczenia . 

Art. 15. 1. Osobie, której przy ustalaniu prawa do 
świadczenia uwzględniono okresy pracy w gospodarstwie 
rolnym określone wart. 5, oblicza się wysokość przysługują
cegó świadczenia jako część emerytury lub renty obliczonej 
w myśl art. 10, 11 lub 12-zuwzględnieniem okresów pracy 
w gospodarstwie rolnym - proporcjonalną do udziału 

okresów składkowych i nieskładkowych w okresie stanowią
cym sumę okresów składkowych, nieskładkowych i uwzglę
dnionych okresów pracy w gospodarstwie rolnym. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje s ię do osoby, która 
udowodniła co najmniej 25 lat mężczyzna, 20 lat kobie 
ta bkresów składkowych albo okresów składkowych uzu
pełnionych okresami nieskładkowymi w rozmiarze nie więk
szym niż określony wart. 4 ust. 2, lecz wysokość przy
sługującego jej świadczenia oblicza się w myśl art. 10, 11 lub 
12 z uwzględnieniem okresów składkowych i nieskładko
wych, bez uwzględnienia okresów pracy w gospodarstwie 
rolnym. ' . 

i 3. Świądczenie, którego wysokość ustalono w myśl ust. 
1 j 2~ zwiększa się o kwotę odpowiadającą części składkowej 
emerytury lub renty rolniczej ustalonej według zasad wymia
ru określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym 
rolników,.z uwzględnieniem całego udowodnionego okresu 
pracy w gospodarstwie rolnym, w tym również przypadają
cego wcześn i ej niż 25 lat przed ustaleniem prawa do emery
tury lub renty. 

4 . Przepis art. 10 ust. 3 stosuje się odpowiednio, 

5. Świadczenia , o których mowa w ust. 1- 3, wypłaca 
się z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z tym że koszty 
tych świadczeń - w części odpowiadającej części skład
kowej emerytury lub renty rolniczej oraz podwyższenia do 
kwoty naj niższej emerytury lub renty - podlegają odpowie
dniej refundacj i' z fuhduszu emerytalno-rentowego okreś
lonego w przepisach o ubezpieczen iu społecznym rolników 
lub z budżetu państwa. 

. 6. Szczegółowe zasady rozficzeń, o których mowa 
" . w ust. 5, określa Minister Pracy i Polityki Socjalnej oraz 

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w porozu
mieniu z M inistrem FinĘlnsów . 

Art. 16. 1. Kwoty naj niższych emerytur i rent - bez 
uwzględnienia dodatków, o których mowa wart. 21 - wy
noszą : 

1) 35% przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego pod
stawę ostatnio przeprowadzonej waloryzacji - w przy
padku emerytury, renty rodzinnej i renty inwalidzkiej dla 
inwalidy I lub II grupy, 
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2) 27% przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego pod
stawę ostatnio przeprowadzonej waloryzacji - w przy
padku renty inwalidzkiej dla inwalidy III grupy. 

2. Kwota najniższej renty inwalidzkiej z tytułu wypadku 
przy pracy lub choroby zawodowej oraz renty rodzinnej 
przysługującej członkom rodziny pozostałym po ubezpieczo
nym lub renciście, który zmarł wskutek wypadku przy pracy 
lub choroby zawodowej, wynosi 120% kwot najniższych 
świadczeń określonych w ust. 1. 

3. Emerytury i renty ustalone w kwotach niższych niż 
określone w ust. 1 i 2 podwyższa się do tych kwot z urzędu, 
a j eżeli ich wypłata była wstrzymana - po wznowieniu 
wypłaty . 

4. Realizacja podwyżki świadczeń do kwot, o których 
mowa w ust. 1 i 2, następuje w trzecim miesiącu kwartału, 
w którym jest przeprowadzana waloryzacja. 

Art. 17. 1. Emerytury i renty podlegają okresowej wa
loryzacj i, j eżel i wskaźnik wzrostu kwoty przeciętnego wyna
grodzen ia w stosunku do kwoty takiego wynagrodzenia 
w kwartale, w którym ostatnio została przeprowadzona 
waloryzacja, zwany dalej "wskaźnikiem waloryzacji", wynosi 
co najmniej 105%. 

2. Ustalenie wysokości zwaloryzowanej emerytury i re
nty następuje przez jej obliczenie od kwoty przeciętnego 
wynagrodzenia przy zastosowaniu wskaźnika wysokości 

św iadczen i a. 

Art. 18. 1. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 
" Monitor Polski" : 

1) w terminie do 7 roboczego dn ia drugiego miesiąca 
każdego kwartału - kwotę przeciętnego wynagrodze
nia w poprzednim kwartale, 

2) w terminie do 7 roboczego dnia miesiąca lutego każdego 
roku - kwotę przeciętnego wynagrodzeni~ w poprze
dn im roku ka lendarzowym. 

2. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej " Moni
tor Polski" - w terminie do 14 roboczego dnia drugiego 
m ies i ąca każdego kwartału - wskaźnik waloryzacji. Jeżeli 
wskaźnik . ten wynosi co najmniej 105%, Prezes Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych ogłasza jednocześnie kwotę naj
niższej emerytury i renty, obliczoną stosownie do art. 16. 

Art. 19. 1. Podwyższe~ie świadczeń zgodnie z art. 17 
następl,Jje z urzędu, a jeżeli ich wypłata była wstrzymana 
- po wznowieniu wypłaty . 

2. Realizacja podwyżki świadczeń wynikającej z walo
ryzacj i następuje w trzecim miesiącu kwartał!.! .. 

Art . 20. 1. Rada Ministrów może zaliczkowo podwyż
szać świadczenia na poczet następnej waloryzacji. 

2. W przypadku podwyższenia świadczeń, o którym 
mowa w ust. 1, Rada Ministrów może ustalić, w drodze 
rozporządzen i a, kwoty najniższych emerytur i rent wyższe od 
kwot, o których mowa wart. 16 ust. 1 i 2. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, może 
przyznać okresowo lub jednorazowo dodatkową kwotę do 
niskich emerytur i rent. 

Art. 21. 1. Do emerytury i renty przysługują dodatki: 

1) rodzinny - na zasadach i w wysokości przewidzianych 
w odrębnych przepisach o zasiłkach rodzinnych przy 
sługujących pracownikom, 

2) pielęgnacyjny, 

3) dla sieroty zupełnej . 

2. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie upraw
nionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba taka zosta 
ła zaliczona do I grupy inwalidów albo ukończyła 75 lat 
życia. 

3. Jeżeli do renty rodzinnej są uprawnione sieroty 
zupełne, część renty przysługującej każdej z tych sierot 
zwiększa się o dodatek dla sieroty zupełnej. 

4. Do emerytur i rent przysługujących na podstawie 
przepisów, o których mowa wart. 1, nie przysługuj ą żadne 

inne dodatki, wzrosty an i zwiększenia , poza wymien ionymi 
w ust. 1, a także dodatkiem za tajne nauczan ie oraz dodat 
kiem określonym w przepisach o kombatantach oraz nie
których innych osobach będących ofiarami represj i wojen
nych i okresu powojennego. 

Art. 22. 1. Dodatek pielęgnacyjny wynosi mies ięcznie 

10% przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę 
ostatnio przeprowadzonej waloryzacji . 

2. Dodatek dla sieroty zupełnej wynosi miesięcznie 10% 
przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego podstawę ostat 
nio przeprowadzonej waloryzacji. 

3. Zmiana wysokości dodatków, o których mowa w ust. 
1 i 2, następuje w trzecim miesiącu kwartału, w którym jest 
przeprowadzona walory.zacja. 

Art. 23. 1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do 
dwóch lub więcej świadczeń o charakterze rentowym, prze 
widzianych w przepisach, o których mowa wart. 1 pkt 1- 8, 
zainteresoWany ma prawo do pobierania wyższego lub 
wybranego świadczenia . 

2. Odrębne przepisy określają prawo do pobierania 
świadczeń w razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury 
określonej w ustawie z prawem do renty inwalidzkiej z tytułu : 

1 ) inwalidztwa wojennego i wojskowego, 

2) inwalidztwa powstałego wskutek pobytu w miejscach, 
o których mowa wart. 3 pkt 2 i art. 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. 
a) oraz pkt 4 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. 

. o kombatantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. 
U. Nr 17, poz. 75), 

3) wypadku przy pracy lub choroby zawodowej . 

3. Osobom uprawnionym do świadczeń emerytalno
-rentowych na podstawie ustawy, o której mowa wart . 1 pkt 
1, oraz do świadczeń o charakterze rentowym z instytucji 
zagranicznych świadczenia przysługujące na podstawie tej 
ustawy wypłaca się w wysokości określonej nin iejszą usta
wą, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej . 

Art. 24. 1. Prawo do emerytury, renty inwalidzkiej i re 
nty rodzinnej ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają 
zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-6, w razie 
osiągania wynagrodzenia lub dochodu z tytułu wykonywa -
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nia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej albo pozarol
niczej działalności gospodarczej, której wykonywanie pod
lega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób osiągają
cych wynagrodzenie lub dochód z pracy zarobkowej albo 
pozarolniczej działalności gospodarczej. wyłączonych z obo
wiązku ubezpieczenia społecznego z tytułu ustalenia prawa 
do emerytury lub renty, oraz do osób osiągających uposaże
nie z tytułu służby, o której mowa wart. 2 ust. 1 pkt 3 i 4. 

3. Emeryturę lub rentę inwalidzką zawiesza się w całości 
w razie osiągania wynagrodzenia lub dochodu z tytułów, 
o których mowa w ust. 1 i 2: 

1) bez względu na wysokość osiąganego wynagrodzenia 
lub dochodu przez osobę uprawnioną do emerytury 
przyznanej na podstawie art. 27 ust. 3, art. 64 i 65 
ustawy, o której mowa wart. 1 pkt 1 - do czasu 
os iągnięcia wieku uprawniającego do emerytury na 
innej podstawie, 

2) w kwocie wyższej niż 120% kwoty bazowej miesięcznie . 

4. W razie osiągania wynagrodzenia lub dochodu 
w kwocie wyższej niż 60% kwoty bazowej miesięcznie, nie 
wyższej jednak niż 120% tej kwoty, emerytura i renta in
walidzka dla inwalidów I i II grupy ulega zmniejszeniu 
o kwotę określoną wart. 10 ust. 1 pkt 1, a renta inwalidzka dla 
inwalidów III grupy ulega zmniejszeniu o 75% tej kwoty. 

5. Przepis ust. 3 pkt 2 i ust. 4 stosuje się odpowiednio do 
osoby pobierającej rentę rodzinną, jeżeli do renty upraw
niona jest jedna osoba. 

6. Wysokość renty rodzinnej przysługującej więcej niż 
jednej osobie ulega zmniejszeniu, w przypadku gdy jedna lub 
kilka z osób uprawnionych do renty osiąga wynagrodzenie 
lub dochód w kwocie wyższej niż 60% kwoty bazowej 
miesięcznie . Zmniejszenie renty następuje przez ponowne 
ustalenie jej wysokości dla osób uprawnionych do pobiera
nia tej renty z pominięciem osoby osiągającej to wyna
grodzenie lub dochód. 

Art. 25. 1. Emeryt lub rencista jest obowiązany zawia
dom ić organ rentowy o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej albo pozarolniczej działalności gospodarczej. 
o wysokości osiąganego z tych tytułów wynagrodzenia lub 
dochodu, o którym mowa wart. 24 ust. 1 i 2, oraz o każ
dorazowej podwyżce wysokości wynagrodzenia lub docho
du ponad kwoty określone wart. 24 ust. 3, 4 i 6. 

2. Obowiązki określone w ust. 1 spoczywają odpowied
nio na zakładzie pracy. 

3. Urząd skarbowy jest obowiązany zawiadomić organ 
rentowy o podjęciu przez emeryta lub rencistę działalności 
gospodarczej oraz o wysokości osiąganego z tytułu tej 
działalności dochodu. 

4. Min ister Pracy i Polityki Socjalnej, w drodze roz
porządzenia , może określić szczegółowe zasady zawieszania 
prawa do emerytury lub renty oraz zmniejszania wysokości 
tych świadczeń . 

Art. 26. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1) wniosków oświadczenia, zgłoszonych począwszy od 
dnia wejścia w życie ustawy, 

2) wniosków o świadczenia , zgłoszonych przed dniem 
wejścia w życie ustawy, jeżeli choćby jeden z warunków 
do uzyskania prawa do świadczen ia został spełn iony 

poczynając od tego dnia, 

3) świadczeń przyznanych na podstawie przepisów ustaw 
i dekretu, wymienionych wart. 1, w brzmieniu obowią
zującym w dniu poprzedzającym dzień wejśc i a w życie 
niniejszej ustawy, z uwzględnieniem art. 27- 33. 

Art. 27. 1. Osoby, którym w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy przysługują emerytury, renty inwalidzkie 
i renty rodz inne przyznane na podstawie przepisów wym ie
nionych wart. 1, zachowują prawo do tych świadczeń , 

z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Emerytury i renty, o których mowa w ust. 1, podlegają 
rewaloryzacji polegającej na obliczeniu ich na nowo: 

1) według zasad wymiaru określonych wart. 28- 30, 
z uwzględnieniem art. 6 ust. 5, 

2) od podstawy wymiaru ustalonej od kwoty bazowej przy 
zastosowaniu wskaźnika wysokości wynagrodzenia (u
posażenia , dochodu, przychodu, podstawy wymiaru 
składek) obliczonego, z zastrzeżeniem ust. 3: 

a) na podstawie art. 28-30 ustawy z dnia 24 maja 
1990 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopa
trzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 36, poz. 206, Nr 66, 
poz. 390 i Nr 92, poz. 540) albo 

b) na podstawie art. 16 i 16 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin, w brzmieniu nadanym ustawą, o której 
mowa pod lit. a). jeżeli przepisy ustawy z dnia 24 
maja 1990 r. przewidywały taką możliwość , 

z uwzględnieniem art. 33 ust. 1. 

Wskaźnik wysokości wynagrodzenia (uposażenia , docho
du, przychodu, podstawy wymiaru składek) zwany jest dalej 
"wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru". 

3. Wskaźnik wysokości podstawy wymiaru rewaloryzo 
wanego świadczenia nie może być wyższy niż 250%. 

4: Przepisu ust. 2 nie stosuje się do emerytur i rent 
przyznanych na podstawie przepisów wymienionych wart. 
1, zrewaloryzowanych na podstawie ustawy z dnia 14 
grudnia 1990 r. o rewaloryzacji emerytur i rent dla osób, które 
ukończyły 80 lat. oraz o zmianie niektórych przepisów 
o zaopatrzeniu emerytalnym (Dz. U. Nr 92, poz. 540), które 
przysługują w wysokości określonej w tej ustawie, z za 
strzeżeniem ust. 3. 

5. Renty rodzinne zrewaloryzowane na podstawie usta 
wy, o której mowa w ust. 4, podlegają obliczeniu na nowo 
przy zastosowaniu wskaźników wymiaru określonych wart. 
30 ust. 1. 

Art. 28. 1. Emerytura, o której mowa wart. 27 ust. 2, 
wynosi : 

1) 24% kwoty bazowej oraz 

2) po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy pełny rok 
okresów, o których mowa w ust. 2. 

2. Do obliczenia wysokości świadczenia przyjmuje się 
okresy zatrudnienia (ubezpieczenia) oraz okresy równorzęd -
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ne i zaliczalne do tych okresów, ustalone na podstawie 
przepisów wymienionych wart. 1 w brzmieniu obowiązują
cym przed dniem 1 stycznia 1991 r. 

3. Po obliczeniu wysokości świadczenia ustala s ię 

wskaźnik wysokości świadczenia w relacji do kwoty ba 
zowej. od której świadczenie zostało obliczone, wyra
żony w procentach z zaokrągleniem do setnych części 

procentu. 

Art. 29. 1. Renta inwalidzka, o której mowa wart. 27 
ust. 2, dla inwalidy I i II grupy wynosi: 

1) 24% kwoty bazowej oraz 

2) po 1,3% podstawy jej wymiaru za każdy pełny rok 
okresów, o których mowa wart. 28 ust. 2, 

3) po 0,7% podstawy jej wymiaru za każdy rozpoczęty rok 
okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów, o któ
rych mowa wart. 28 ust. 2, przypadających od dnia 
zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista 
ukończyłby 60 lat życia . 

2. Renta inwalidzka, o której mowa wart. 27 ust. 2, dla 
inwalidy III grupy wynosi 75% renty inwalidzkiej dla inwalidy 
II grupy. 

3. Renta inwalidzka z tytułu wypadku przy pracy lub 
choroby zawodowej, obliczona w myśl ust. 1 i 2, z uwzg lęd 

nieniem art. 33 ust. 3, nie może być niższa niż : 

1) 80% podstawy wymiaru renty - dla inwalidy I lub II 
grupy, 

2) 60% podstawy wymiaru renty - dla inwalidy III grupy. 

4. Przepis art. 28 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 30. 1. Renta rodzinna, o której mowa wart. 27 ust. 
2, wynosi: 

1) dla jednej osoby uprawnionej - 85% świadczenia , które 
przysługiwałoby zmarłemu, 

2) dla dwóch osób uprawnionych - 90% świadczenia , 

które przysługiwałoby zmarłemu, 

3) dla trzech lub więcej osób uprawnionych - 95% świad
czenia, które przysługiwałoby zmarłemu . 

2. Przy ocenie prawa do świadczenia, które przysługi

wałoby zmarłemu, przyjmuje się, że osoba ta była inwalidą II 
grupy. 

3 . Za kwotę świadczenia , które przysługiwałoby zmar
łemu, uważa się kwotę emerytury lub renty inwalidzkiej, bez 
uwzględnienia dodatków, o których mowa wart. 21 . 

4. Przepis art. 28 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 31. Emerytury i renty obliczone w myśl art. 
28-30 podlegają waloryzacji na zasadach określonych 

w niniejszej ustawie, poczynając od czwartego kwartału 
1991 r. 

Art. 32. 1. Emerytury i renty, o których mowa wart. 27 
ust. 2, w wysokości ustalonej w myśl art. 28-30, przysługują 

od dnia 1 listopada 1991 r. 

2. Rewaloryzacji świadczeń dokonuje się z urzędu, 

a jeżeli prawo do świadczeń było zawieszone - na wniosek 
osoby zainteresowanej albo przy wznowieniu ich wypłaty . 

,---~ .. _--- - -

3. Jeżeli kwota świadczenia ustalona w myśl nrt. 
28- 31 byłaby niższa od : 

1) kwoty odpowiedniego świadczenia w najniższej wyso
kośc i określonej wart. 16 - świadczenie pod l/\ly~sia '5 i ę 

do tej kwoty, 

2) kwoty wypłacanego świadczenia - obniżenie świad 

czen ia następuje od dnia 1 stycznia 1992 r" z uwzgled
nieniem ust. 4 i 5. 

4. Jeżeli kwota świadczenia ustalona w myś l iJ rt. 
28- 30 nie przekraczałaby kwoty 800000 zł miesięcznie, 

świadczenie wypłaca się w kwoci e dotychczasow ej. nie 
wyższej jednak niż 800 000 zł miesięcznie, do czasu . gdy jl3DO 
wysokość ustalona w myśl art. 28- 30 w "vyni ku waloryzacji 
przekroczy tę kwotę. 

5. Przy ustalaniu wysokości świadczenia uW7q l ~d ni"l 

s i ę kwotę świadczenia ze w szystk imi wzrostan,i i dod ;,t l",lI ~i , 

z wyłączeniem dodatków rodzinnych, dodatku pielęgnacYj ' 

nego i dodatku dla sierot zupełnych . 

Art . 33. 1. Swiadczenia zrewaloryzowane w myś l 8:'1. 

27-30 i art. 32 podlegają ponownemu obliczeniu, z ;',: -
, stosowaniem zasad przewidzianych wart. 28-30, na wni o 
sek emeryta lub rencisty, od podstawy wymiaru ustalonej na 
zasadach określonych wart. 7 z okresu . o którym mOWil w art. 
7 ust. 1 pkt 1. Przepis art. 31 stosu je się odpowiednio , .Jeżp li 

wn iosek zgłoszony zostanie do dnia 31 grudnia 1997. r" 

podwyższenie świadczenia następuje od dnia 1 listopada 
1991 r. 

2. Jeżeli wniosek o doliczen ie nie uwzględnionych 

dotychczas w wymiarze świadczenia okresów składkowyc h 
lub nieskładkowych, innych niż określone wart. 21 u:;!. 
3 ustawy z dnia 24 maja 1990 r. o zmianie niektórych 
przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym (Oz, U. Nr 36, poz, 
206, Nr 66, poz. 390 i Nr 92, poz, 540), zostanie zgloszony 
poczynając od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, do 
ustalenia wysokości emerytury lub renty stosuje się przepisy 
art. 10- 16. 

3. Na wniogek osoby, której przysługuje świadczenie 
emerytalno -rentowe na podstaw ie przepisów o zaopalrl.eniu 
emerytalnym górników i ich rodzin , zrewaloryzowane w my:~ 1 

art. 27- 30 i art. 32, dokonuje s i ę ponownego obliczenia 
emerytury lub renty z zastosowaniem zasad przewidzi anych 
wart. 6 ust. 5, Jeżeli wniosek zostanie zgłoszony do dni2 31 
grudn ia 1992 r., podwyższe ni e świadczenia następuje od 
dnia 1 listopada 1991 r. 

Art . 34. Zasiłek pogrzebowy nie może przekrilcza l : 
200% kwoty przeciętnego wynagrodzenia stanowiącego 
podstawę ostatnio przeprowadzonej waloryzar.ji, 

Art . 35. W ustawie z dn ia 29 maja 1974 r. o zaopa
trzen iu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin 
(Dz. U. z 1983 r, Nr 13, poz. 68 i z 1990 r. Nr 36, poz, 206) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 6 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2 ) uczestniczenia w w alkach z oddziałami Ukrair'ls" lej 
Powstańczej Armii oraz grupami Wehrwoll u ' 

2) w art. 8 skreśla się pkt 4; 

3) w art. 11 : 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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,,1. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej stanowi 
100% kwoty przeciętnego wynagrodzenia, 
o której mowa w ust. 2, z zaokrągleniem do 
pełnego tysiąca złotych . " , 

b) w List. 2 wyraz " przewidywanego" skreśla się, 

c) skreśla się ust. 3 i 4, 

d) w ust. 5 skreśla się wyrazy ..lub 4"; 

4) wart. 12: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 3, 

b) w ust. 2 wyrazy "ust. 1 pkt 1-3" zastępuje się 

wyrazami " ust. 1 pkt 1 i 2"; 

5) wart. 25: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Podstawę wymiaru renty rodzinnej ustala się 

w myśl art. 11 .", 

b) skreśla się ust. 3; 

6) wart. 27 skreśla się wyrazy "oraz dodatek z tytułu 
odznaczeń państwowych"; 

7) wart. 30 w ust. 1 wyrazy " Sił Zbrojnych Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej" zastępuje się wyrazami "Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej"; 

8) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 37. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej ustala 
się w myśl art. 11 ."; 

9) wart. 38: 

a) w ust. 1 skreśla się pkt 3, 

b) w ust. 2 wyrazy "w ust. 1 pkt 1-3" zastępuje się 
wyrazami "w ust. 1 " ; 

1 O) skreśla się art. 39; 

11) art. 54 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 54. 1. Inwalidzie wojennemu i wojskowemu po
bierającemu rentę inwalidzką obliczoną od 
podstawy wymiaru określonej wart. 11, 
który nabył prawo do emerytury, wypłaca 
się w zależności od jego wyboru : 

1) rentę inwalidzką powiększoną o poło 

wę emerytury albo 

2) emeryturę powiększoną o połowę renty 
inwalidzkiej . 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do 
inwalidy wojennego, który nabył prawo do 
renty inwalidzkiej za gospodarstwo rolne 
przekazane następcy lub państwu . 

3. W przypadkach nie wymienjonych w ust. 
1 i 2 osobie uprawnionej do renty inwalidz
kiej lub renty rodzinnej na podstawie ni ~ 
niejszej ustawy oraz do innych świadczeń 
o charakterze rentowym wypłaca się jedno 
świadczenie - wyższe lub przez nią wy
brane. 

4. Inwalida, o którym mowa w ust. 1 pkt 
2 oraz w ust. 2 i 3, zachowuje prawo do 
dodatku pielęgnacyjnego oraz innych 
uprawnień, które przysługiwałyby mu z ty
tułu renty inwalidzkiej."; 

12) skreśla się art. 55; 

13) wart. 57 : 

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy "z wyjątkiem związku 
zranień i kontuzji z działaniami wymienionymi w pkt 
4 lit. a) tego artykułu , który ustala komisja le
karska służby zdrowia Ministerstwa Spraw Wew
nętrznych", 

b) w ust. 2 wyrazy "Związku Inwalidów Wojennych 
PRL" zastępuje się wyrazami "Związku Inwalidów 
Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej" i skreśla się 
wyrazy "lub komisji lekarskiej służby zdrowia Minis
terstwa Spraw Wewnętrznych, o których mowa 
w ust. 1"; 

14) wart. 59 : 

a) w ust. 2 wyrazy "zmniejsza się o 1750 zł miesięcznie" 
zastępuje się wyrazami "zmniejsza się o 25% renty 
miesięcznie" , 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

,,3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do 
rent rodzinnych". 

Art. 36. W ustawie 'l dnia 17 grudnia 1974 r. o świad
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa (Oz'. U. z 1983 r. Nr 30, poz. 143, 
z 1985 r. Nr 4, poz. 15, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 oraz z 1989 r. 
Nr 4, poz. 21 i Nr 35, poz. 192) wart. 31 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

,,1. Zasiłekporod6wy wypłaca się w wysokości 12% prze
' ciętnego miesięcznego wynagrodienia z poprzedniego 
kwartału, ogłoszonego dla celów emerytalnych." 

Art . 37. 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, z 1990 r. . Nr 34, poz. 197, Nr 36, ppz. 206 
i Nr 72, poz. 423 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425) wart. 90 
w ust. 1 wyrazy "w wysokości 20% podstawy wymiaru tych 
świadczeń, nie więcej jednak niż 3.000 zł miesięcznie" 

zastępuje się wyrazami " w wysokości 10% przeciętnego 
wynagrodzenia' stanowiącego podstawę, ostatnio przepro
wadzonej waloryza·cji" . 

Art. 38. W ustawie z dnia ,1 lutego 1983 r. o zaopat
rzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 
32, z1989 r. Nr 35, poz.' 192 i i. 1990 r. Nr 36, póz. 206) wart. 
10 ust. 2 sKreśl 'a się . 

Art. 39. W ustawie z dnia 10 lipca 1985 r. o rocznych 
nagrodach z zakładowego funduszu nagród w państwowych 
jednQstkach organizacyjnYCh, nie będących przeds;iębiorst

wami p~ństwqwymi (pz. u. Nr 32, poz. 141 i z 19.89 r. Nr 35, 
poz. 1 ~2) wprowadza się następujące zmiany: . 

1) wart 1 skreśla się ust. 2; 

2) wart. 12 skreśla się wyrazy " oraz składek na ubez
pieczenie społeczne" . 

Art. 40. W ustawie z dnia 25 listopada 1986 r. o or
ganizacji i finansowanh.i Ubezpieczeń społecznych (Dz. U. 
z 1989 r. Nr 25, poz. 137 i Nr 74, poz. 441, z 1990 r. Nr 36, 
poz. 206 oraz z 1991 r. Nr 7, poz. 24) wprowadza się 
następujące zmiany: 
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1) dodaje się art. 4 1 i art. 4 2 w brzmieniu: 
" Art. 4 1

• Ubezpieczeniu społecznemu na zasadach 
i w trybie określonych dla pracowników pod
legają osoby pobierające stypendium spor
towe, z wyjątkiem osób uczących się lub 
studiujących w systemie studiów dziennych, 
jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu społecz
nemu z innego tytułu . 

Art. 42
• 1. Ubezpieczeniem społecznym w zakresie 

świadczeń, o których mowa wart. 2 ust. 
1 pkt 3- 5, można objąć, na ich wniosek: 

1) małżonków pracowników skierowa
nych do pracy w przedstawicielstwach 
dyplomatycznych, urzędach konsular
nych, w stałych przedstawiCielstwach 
przy Organizacji Narodów Zjednoczo
nych i w innych misjach specjalnych za 
granicą, w instytutach, ośrodkach infor
macji i kultury za granicą, 

2) osoby, które z powodu stanu zdrowia 
swojego dziecka wymagającego - bez 
względu na wiek - stałej opieki oraz 
pielęgnacji lub pomocy w czynnościach 
samoobsługowych' nie mogą podjąć al
bo kontynuować zatrudnienia, jeżeli nie 
podlegają ubezpieczeniu społecznemu 
z innego tytułu; kryteria ocehy stanu 
zdrowia dziecka stosuje się zgodnie 
z przepisami w sprawie uprawnień do 
wczeŚniejszej ~merytu'ry ' pracowników 
opiekują~ych się )dziećmi wymagający

mi stałej troski . 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
określa wysokość i podstawę wymiaru 
składek na ubezpieczenie społeczne oraz 
terminy i tryb ich opłacania." ; 

2) w ~rt . 38'w ust. 1 wyrazy "w wysokości 8% w stosunku 
rocznym" zastępuje się wyrazami "w wysokości odsetek 
ustawowych określonych przepisami prawa cywilne
go". 

Art. 41. W ustawie.z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez
pieczeniu społecznym rolników (Dż. U. z 1991 r. Nr 7, poz. 
24, Nr 45, poz. 199 i Nr 1 03, poz. 448) wart. 27 w ust. 1 w pkt 
3 skreśla się wyrazy "z tytułu odznaczeń .państwowych" . ~ 

Art. 42. W ustawie z dnia 24 ; sty~zriia ,1991 r. o kom
batantach oraz niektórych osobach będących ofiarami re
presji wojennych i okresu powojennego (Dz. 'U. Nr 17, poz. 
75) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 13 otrzymuje brzmienie: 
,,Art. 13. Okresy, o których mowa w 'art. 1 ust. 2 oraz 

wart. 2-4, zalicza się w wymiarze podwój
nym do okresu, od kt6rego zależy przyznanie 
emerytury lub renty -:- ną zaliadach okreś

lonych w ustawie o rewaloryzacji emerytur 
i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz 
o zmianie niektórych ustaw."; 

2) wart. 15 w ust. 1 wyrazy "w wysokości 30% najniższej 
emerytury, przewidzianej w przeP isa~h , o .zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzi~" ~astępuje się 

wyrazami "w wysokości 10% przeciętnego wynagro
dzenia stanowiącego podstawę ostatnio przeprowadzo
nej waloryzacji"; 

3) wart. 16 w ust. 4 skreśla się wyrazy "z tytułu odznaczeń 
państwowych" . 

Art. 43. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajo 
wej Szkole Admin istracji Publicznej (Dz. U. Nr 63, poz. 266) 
wart. 6 ust. 4 skreśla s i ę. 

Art. 44. 1. W okresie od dnia wejścia w życie ustawy 
do dnia 31 grudnia 1991 r.: 

1) podstawa wymiaru renty inwalidzkiej i renty rodzinnej, 
przysługującej na podstawie ustawy o zaopatrzeniu 
inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
wynosi 2200000 zł, 

2) dodatek pielęgnacyjny wynosi 178500 zł miesięcznie, 

3) zasiłek porodowy wynosi 272 000 zł, 

4) zasiłek pogrzebowy, przewidziany w przepisach, o któ
rych mowa wart. 1, wynosi 3570000 zł , 

5) dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie 
wynosi 178500 zł miesięcznie . 

2. Przy ustalaniu wskaźnika waloryzacji dla przepro
wadzenia drugiej waloryzacji po dniu 31 grudnia 1991 r. 
w miejsce kwoty przeciętnego wynagrodzenia będącej pod
stawą ostatnio przeprowadzonej waloryzacji przyjmuje 
się kwotę tego wynagrodzenia odpowiednio przeliczoną 

zgodnie z przepisami o podatku dochodowym od osób 
fizycznych . 

3. Jeżeli w czwartym kwartale 1991 r. przeprowadzona 
zostanie waloryzacja, kwoty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 
2, 4 i 5, podlegają odpowiedniemu podwyższeniu . 

Art. 45. 1. Przepisy ustaw i dekretu, wymienionych 
wart. 1, stosuje się od dnia wejścia w życie ustawy, o ile nie 
są sprzeczne z postanowieniami niniejszej ustawy. 

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych, prze
widzianych w niniejszej ustawie, pozostają w mocy przepisy 
aktów wykonawczych, wydane na podstawie ustaw i dek
retu wymienionych wart. 1, jeżeli nie są sprzeczne z przepisa
mi niniejszej ustawy. 

Art. 46. 1. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło
szenia, z tym że przepisy art. 22, 24, 34 i 40 wchodzą 
w życie z dniem 1 stycznia 1992 r., z uwzględnieniem ust. 
2 i 3. 

2. Przepisy art. 24 w stosunku do osób wykonujących 
pracę nauczyciela wchodzą w życie z dniem 1 września 
1992 r. 

3. Przepisy art. 39 mają zastosowanie do nagród wy
płacanych z zakładowego funduszu nagród, poczynając od 
nagród wypłaconych za 1991 r. 

Art. 47. Ustawa traci moc z dniem 31 grudnia 1993 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej : L. Wałęsa 
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UWAGA P R E N U M E R A T O R Z y! 
Opł aia za prenumeratę na rok 1992 wynosi : 

Dziennika Ustaw zł 240.000,-

Monitora Polskiego zł 120:000,-

Wpłaty prosimy kierować na konto: NBP O/ Okr. 'W-wa, nr 1052-3157-139.11, Wydział Wydawnictw Urzędu Rady 
Ministrów, ul. Powsińska 69/71, 00-979 Warszawa. 

Informacja o możliwości zakupu wydawnictw 

Wydzial Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje, że w sprzedaży znajdują się następujące wydawnictwa: 
1. Skorowidz przepisów prawnych 1918- 1990, obejmujący obowiązujące akty prawne ogłoszone w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim według stanu 

prawnego na dzień 20 października 1990 r. Cena 1 egzemplarza wynosi 35.000 zł. 
2. Taryfa celna importowa, stanowiąca zalącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Min istrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone 

.' L3wanicy (Dz. U. r~r 67, poz. 288). Cena 1 egzemplarza wynosi 75.000 zł. 
3 KonwGncja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r., ratyfikowana przez Polskę w dniu 1 czerwca 1984 r. (Dz. 

U L '1988 r. Nr 5, poz. 42, 46 i 48). Cena 1 egzemplarza wynosi 21.700 zł. 
4. Za lącz niki E3, E4, F5 i F6 do Międzynarodowej konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego, sporządzonej w Kyoto dnia 18 

miJja 1973 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 39, poz. 214) , Cena 1 egzemplarza wynosi 192 zł + koszty przesyłki 1000 zł. 
5. Konwencja o systemie oceny jakości i atestacji wzajemnie dostarczanych wyrobów . sporządzona w Moskwie dnia 14 październ ika 1 987 r. (Dz. U. z 1 989 r. 

i'll 39, paz, 212). Cena '1 egzemplarza wynosi 64 zł + koszty przesyłki 1000 zł. 
6. Kunwencja w spraw ie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, przyjęta przez 

:?"runlildLenie Ogólne.Ndrodów Zjednoczonych dnia 10 grudnia 1984 r. (Dz. U. z 1989 r. Nr 63, poz. 378) . Cena 1 egzemplarza wynosi 160 zl + koszty przesyłki 
1000 z ł. 

7. Konwencja o ochronie fizycznej materiałów jądrowych wraz z załącznikami I i II, otwarta do podpisu w Wiedniu i Nowym Jorku w dniu 3 marca 1980 r. 
(Dz. U 7 1989 r. Nr 17, poz. 93) . Cena 1 egzemplarza 'Nynosi 128 zł + koszty przesyłki 1000 zł. 

8. Konwencja wiedeń!>ka o odpowiedzialności cywiinej za szkodę jądrową, sporządzona w Wiedniu dnia 21 maja 1963 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 63, poz. 370) . 
Cena 1 egzemplarza wynosi 1020 zl + koszty przesyłki 1000 zł. 

9. Konwencja wiedeńska o prawie traktatów. sporządzona w Wiedniu dnia 23 maja 1969 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) . Cena 1 egzemplarza wynosi 
20,to zł -+- kos2 ty przesyłk i 1000 zl. 

10. Akt paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych, sporządzony w Paryżu dnia 24 lipca 1971 r. (Dz. U. z 1990 r. Nr 82, poz. 
474). Cena '1 egzemplarza wynosi 3520 zł + koszty przesyłki 1000 zł. 

11. Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinam i gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 
3 marca 1973 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 27, poz. 112) . Cena 1 egzemplarza 5280 zł + koszty przesyłki 1000 zł. 

Wszyscy za interesowani tymi wydawnictwami proszeni są o dokonanie wpłaty na konto bankowe Wydziału Wydawn ictw Urzędu Rady Ministrów 
w Narodowym Banku Polskim, Oddzial Okręgowy Warszawa, nr 1052-3157-139.11 i podanie liczby zamawianych egzemplarzy oraz adresu odbiorcy. 

Ponadto wyżej wyrnienione wydawnictwa można nabywać w punktach sprzedaży Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. 
Naklad wydawnictw jest ograniczony. 

Wydzial Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów uprzejmie informuje. że wydane zostało "Godło Rzeczypospolitej Polskiej" ustalone ustawą z dnia 9 lutego 
1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60) w formacie 33,5 x 47 cm. 

Cena 1 egzemplarza wynosi 1500 zł . 

Sprzedaż godła prowadzą punkty sprzedaży DLiennika Ustaw i Monitora Polskiego. 
"Godlo" w oryginalnych opakowaniach po 200 egzemplarzy można nabyć bezpośrednio (za gotówkę) w Wydziale Wydawnictw URM, 00-979 Warszawa, 

ul. Powsińska 69171 lub po dokonaniu wpłaty na konto Wydziału Wydawnictw URM w NBP Oddział Okręgowy Warszawa, nr 1052-3157-139.11 . 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego można nabywać za gotówkę: 

\N Warszuwie: 
- w punkcie sprzedaży Urzędu Rady Ministrów, al. I Armii Wojska Polskiego 2/4 (tel. 29-61 -73) - egzemplarze bieżące oraz z lat 1980--1990, 

- w ksir,;garni sądowej (gmach Sądów, al. Swierczewskiego 127, teI.20-03-71 w , 377) . w księgarni Wydawnictw Ekonomicznych i Budowlanych, ul. Żurawia 
113 prz\' pl. Trzech Krzyży (tel. 21-44-05) - egzemplarze bieżące oraz z roku 1990; 

poza Warszawą - egzemplarze bieżące oraz z roku 1990: 

-- w punktach sprzedaży znajdujących się w urzędach wojewódzkich w: Białej Podlaskiej (ul. Brzeska 41 ). Białymstoku (ul. Mickiewicza 3/5), Bielsku-Białej 
(ul. Miczurina 2a). Bydgoszczy (ul. Jagiellońska 3). Kielcach (ul. IX Wieków Kielc 3) , Krakowie (ul. Basztowa 22) , Krośnie (ul. Bieszczadzka 1), Lesznie Wlkp. 
(pl. Kościuszk i 4). Łodzi (ul. Piotrkowska 104). Opolu (ul. Piastowska 14), Piotrkowie Trybunalskim (ul. Sienkiewicza 16a), Płocku (ul. Kolegialna 15). 
Przernyś l u (ul. Rynek 26), Radomiu (ul. Żeromskiego 53) , Sieradzu (pl. Wojewódzki 3), Skierniewicach (ul. Konstytucji 3 Maja 6) , Suwałkach (ul. 
Doniewicza 10), Tarnobrzegu (ul. Mickiewicza 7) i Włocławku (ul. 3 Maja 17); 

w punktach sprzedaży znajdujących się w sądach w: Białymstoku (ul. Marii Curie - Skłodowskiej 1), Bielsku-Białej (ul. Cieszyńska 10), Bydgoszczy (ul. Wały 
.Jagielloń skie 4) , Bytomiu (ul. Piekarska 1), Cieszynie (ul. Garncarska 8) , Częstochowie (ul. Dąbrowskiego 23/35), Elblągu (ul. Trybunalska 25), Gdyni (pl. 
Konstytucji 5). Gliwicach (ul. Powstańców Warszawy 23) , Gorzowie Wlkp. (u l. M ieszka I 33). Jeleniej Górze (ul. Wojska Polskiego 56). Kaliszu (al. Wolności 
13), Katowicach (ul. Andrzeja 16/ 18). Kielcach (ul. Jana Pawła" 9) , Koninie (ul. Energetyka 5), Koszalinie (ul. Alfreda Lampego 34) , Krakowie (ul. Przy 
Rondzie 7) , Legn icy (ul. Zlotoryjska 29). Lublinie (ul. Krakowskie Przedmieście 76) , Łodzi (pl. Dąbrowskiego 5), Nowym Sączu (ul. Pijarska 3) , Olsztynie (ul. 
Dąbrowszcza ków 44) , Opolu (pl. Thaelmanna 1). Ostrowie Wielkopolskim (ul. Sądowa 2), Poznaniu (ul. MłyńSka 1 a), Radomiu (ul. Piłsudskiego 10), 
Rzeszowie (p l. Sreniawitów 3), Słupsku (ul. Szarych Szeregów 13). Szczecinie (ul. Kaszubska 42) , Świdnicy (pl. Grunwaldzki 14), Tarnowie (ul. 
Dąbrowskiego 29), Toruniu (ul. Fosa Staromiejska) . Wrocławiu (ul. Sądowa 1), Zamościu (ul. Akademicka 1), Zielonej Górze (pl. Słowiański 1); 

-- w księgarni " Interesik" w Krakowie, ul. Krowoderskich Zuchów 2, w księgarni " Pod Wojewodą" we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1. 
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