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je do czasu, aż emeryt lub rencista zmieni treść złożonego 
wcześniej oświadczenia, chyba że z zawiadomien ia zakładu 
pracy wynika konieczność wypłaty świadczeń w pełnej 
wysokości, ich zmniejszenia lub zawieszenia. 

§ 5. 1. Emeryt i rencista zawiadamia organ rentowy do 
końca lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu 
osiągniętego w ubiegłym roku kalendarzowym. 

2. Zakład pracy zawiadamia organ rentowy do końca 
lutego każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego 
przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym. 

3. Urząd skarbowy zawiadamia organ rentowy do końca 
maja każdego roku o łącznej kwocie dochodu osiągniętego 
przez emeryta lub rencistę w ubiegłym roku kalendarzowym 
z wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej, wo
lnego zawodu lub innej samodzielnej działalności o podob
nym charakterze, z wyłączeniem działalności twórczej i artys
tycznej. 

§ 6. 1. Ustalenie, czy dochód emeryta lub rencisty uza
sadniał wypłatę świadczeń w pełnej wysokości, ich zmn iej 
szenie albo zawieszenie, następuje po upływie roku kalen
darzowego na podstawie zawiadomienia zakładu pracy 
i emeryta lub rencisty, o których mowa w § 5. 

2. Ustalenie, o którym mowa w ust. 1, może ulec zmianie 
na podstawie zawiadomienia urzędu skarbowego. 

§ 7. 1. Organ rentowy ustala łączną kwotę dochodu 
osiągniętego przez emeryta lub rencistę w okresie ubiegłego 
roku kalendarzowego i porównuje go z sumą kwot ob
liczonych od kwoty bazowej dla kolejnych miesięcy tego 
roku kalendarzowego: 

1) wskaźnikiem 60%, zwaną dalej " niższą kwotą gran iczną 
dochodu", 

2) wskaźnikiem 120%, zwaną dalej "wyższą kwotą grani
czną dochodu". 

2. Okres, z którego ustala się łączną kwotę dochodu 
osiągniętego przez emeryta lub rencistę oraz kwoty graniczne 
dochodu, ulega odpowiedniemu skróceniu w roku kalen,
darzowym, w którym powstało lub ustało prawo do świad
czeń. 

§ 8. 1. Jeżeli łączna kwota dochodu osiągniętego przez 
emeryta lub rencistę w okresie ubiegłego roku kalendarzowe
go nie przekroczyła niższej kwoty granicznej dochodu, organ 
rentowy ustala, że dochód emeryta (rencisty) nie uzasadniał 
zmniejszenia ani zawieszenia świadczeń, a w przypadku gdy 
świadczenia były zmniejszone lub zawieszone - dokonuje 
zwrotu różnicy między należną i wypłaconą kwotą świad
czeń. 

2. Jeżeli łączna kwota dochodu osiągniętego przez 
emeryta lub rencistę w okresie ubiegłego roku kalendarzowe
go przekroczyła niższą kwotę graniczną . dochodu, organ 
rentowy ustala: 

1) że dochód osiągn ięty przez emeryta lub rencistę uzasad
niał : 

a) zmniejszenie świadczeń wypłaconych za okres ubie
głego roku kalendarzowego, jeżel i dochód nie prze
kroczył wyższej kwoty granicznej dochodu, 

b) zawieszenie świadczeń wypłaconych za okres ubieg
łego roku kalendarzowego, jeżeli dochód przekroczył 
wyższą kwotę graniczną dochodu, 

2) kwotę różn icy między należną a wypłaconą kwotą 
świadczeń, która podlega zwrotowi, z uwzględnieniem 
§ 9. 

§ 9. 1. Organ rentowy po ustaleniu, że łączna kwota 
dochodu emeryta lub rencisty przewyższyła w danym roku 
kalendarzowym kwotę graniczną dochodu o kwotę niższą niż 
kwota nienależnie pobranych świadczeń, informuje emeryta 
(rencistę) o możliwości uniknięcia zwrotu kwoty nienależnie 
pobranych świadczeń w razie przekazania na Fundusz Ubez
p'ieczenia Społecznego kwoty równej kwocie tego prze
kroczenia, pomniejszonej o 20% z tytułu pobranej zaliczki na 
podatek dochodowy, i wyznacza termin jej zwrotu. 

2. Jeżeli emeryt (rencista) nie dokonał wpłaty, o której 
mowa w ust. 1, w określonym terminie, organ rentowy 
dochodzi zwrotu świadczeń na zasadach określonych 
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin albo w przepisach odrębnych. 

§ 10. 1. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 
ogłaszając na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy wskaźnik 
waloryzacji równy co najmniej 110% , informuje jednocześ
nie w formie komunikatu o wysokości kwot dochodu rów
nych: 

1) 60% kwoty bazowej miesięcznie, 

2) 120% kwoty bazowej miesięcznie, 

z zaokrągleniem w górę do pełnych tysięcy złotych . 

2. W listopadzie każdego roku kalendarzowego Prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informuje o kwotach 
granicznych dochodu dla mijającego roku kalendarzowego. 

§ 11. 1. Przy ustalaniu kwoty dochodu powodującej 
zawieszenie lub zmniejszenie świadczeń na podstawie usta
wy nie uwzględnia się dochodów, o których mowa w § 1 ust. 
1, wypłaconych z tytułu działalności wykonywanej przed 
dniem 1 stycznia 1992 r. 

2. W stosunku do osób wykonujących pracę nauczycie
la i nauczyciela akademickiego w 1992 r. okres, z którego 
ustala się łączną kwotę dochodu osiągniętego przez emeryta 
lub rencistę oraz sumę kwot granicznych dochodu, ulega 
skróceniu o okres poprzedzający dzień 1 września 1992 r. 

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: J. Kuroń 
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z dnia 27 lipca 1992 r. 

zmieni~jące ~ozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy i ubezpieczeń społecznych (wydziałów pracy 
i ubezpleczen społecznych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów pracy) w sądach rejonowych 

oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości. 

Na podstawie art. 17 § 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 
1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
z1990r.Nr23,poz.138,Nr34,poz.198,Nr53,poz. 306iNr 
89, poz. 517 oraz z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 443) 
zarządza się, co następuje : 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
7 sierpnia 1991 r. w sprawie utworzenia sądów pracy i ubez
pieczeń społecznych (wydziałów pracy i ubezpieczeń społecz
nych) w sądach wojewódzkich i sądów pracy (wydziałów 
pracy) w sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib 
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i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 77, poz. 342 i Nr 119, poz. 
523) w § 2 w ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie: 

,,12) w województwie łomżyńskim: 

a) w Sądzie Rejonowym w Łomży, obejmujący 
obszar właściwości Sądów Rejonowych 
w Grajewie i Łomży, 

b) w Sądzie Rejonowym w Zambrowie, obejmu
jący obszar właściwości Sądów Rejonowych 
w Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie;". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości : Z. Dyka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 29 lipca 1992 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie taksy za czynności komorników. 

Na podstawie art. 772 Kodeksu postępowania cywil
nego zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 
24 czerwca 1991 r. w sprawie taksy za czynności komor
ników (Dz. U. Nr 62, poz. 264, Nr 86, poz. 393 i Nr 110, poz. 
478) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1 . Strona, która wnosi o podjęcie czynności, obowią
zana jest wpłacić komornikowi zaliczkę na tę czyn-

nia. 

ność i dopiero w miarę podejmowania przez komor
nika kolejnych czynności uiszczać na żądanie komo
rnika dalsze zaliczki na pokrycie przewidywanych 
opłat ryczałtu kancelaryjnego i wydatków związa
nych z podejmowanymi czynnościami." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życ ie z dniem ogłosze-

Minister Sprawiedliwości : Z. Dyka 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 4 lipca 1992 r. 

w sprawie zasad pobierania opłat przez Państwową Straż Pożarną za zlecone czynności kontrolno-rozpoz
nawcze. 

Na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400 
oraz z 1992 r. Nr 21 ,poz. 86 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. Czynności kontrolno-rozpoznawcze zlecone Pańs
twowej Straży Pożarnej przez osoby prawne, fizyczne i inne 
jednostki organizacyjne oraz terenowe organy administracji 
rządowej i samorządowej wykonywane są odpłatnie . 

§ 2. 1. Podstawę do przeprowadzenia czynnoscI, 
o których mowa w § 1, oraz pobierania opłat za te czynności 
stanowi zawarta umowa, określająca ich żądany zakres. 

2. Do zawierania umów o wykonanie czynności kont
rolno-rozpoznawczych z podmiotami określonymi w § 1 są 
upoważnien i: 

1) Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, 

2) komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej, 

3) komendanci rejonowi Państwowej Straży Pożarnej, 

4) komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, 

5) dyrektorzy jednostek badawczo-rozwojowych Państ
wowej Straży Pożarnej. 

3. Strony umowy ustalają opłaty za zlecane czynności 
kontrolno-rozpoznawcze w oparciu o aktualne stawki opłat 
za czynności biegłych w postępowaniu przed organami 
wymiaru sprawiedliwości. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są pobierane po 
przeprowadzeniu zleconych czynności kontrolno-rozpozna
wczych. 

§ 3. Kwoty uiszczonych opłat za zlecone czynności 
kontrolno-rozpoznawcze stanowią : 

1) w wypadku jednostek budżetowych - dochody budże
tu państwa, 

2) w wypadku jednostek prowadzących działalność na 
zasadach samofinansowania - dochody tych jedno
stek. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia . 

Minister Spraw Wewnętrznych : w z. J. Zimowski 


