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DEKRET 

z dnia 28 października~47 r, 

o zmianie ł uzupełnieniu , ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecmym 

l rozporządzenia Prezydenta Rlzeczypospolitej z dnia 24 lłstopada 1927 r. o ubezpieczeniu 
pracowników umysłowych. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytu
cyjnej z dnia 19 lutego 1941 T. Q ustroju i z-a
kresie działania najwyższych orqanów Rzeczy
pospollitej Polskiej i ustawy z d;nia Nipca 
1941 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania 
dekretów ź mocą ustawy (Dz: U. R. P. Nr 49, 
poz. 252) - Rada Ministrów p'ostanawia, a Ra
da PaIlstwa zatwierdza, co następuje: 

Art. 1. W ustawie z dnia 28 marca 1933 r. 
o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. 
Nr 51, p'0IZ. 395) z późniejszymi zmianami 
(Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr 95, poz. 855, z 1938 r. 
Nr 3, poz. 15, Nr 26, poz. 221, Nr 29,poz. 258, 
z 1939 r. Nr 11, poz. 476, z 1944 r. Nr 4, poz. 19, 
Nr 5, poz. 24, Nr 9, poz. 44, z 1945 r. Nr 43, 
poz. 240, z 1946 r. Nr 4, poz. 28, z 1947 T. Nr 2, 
poz. 4) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 11 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 11. 1. Osoborn, których obowiązko
we ubezpieczenie w zakres ie art. 1 pkt 2 
lit. bj ustało, przysluqu je- prawo do kon'lynu
owania ubezpieczenia, jeżeli przebyty w ubez
pieczeniu co najmniej sto pięćdziesiąt tygod
ni składkowych i zqloszą zamiar kontynuo
wania ubezpieczenia w terminie trze<:h miesię
cy od ustania obowiązku ubezpieczenia. Do 
powyższego trzymiesięcznego okresu niewli
cza się,czasu choroby połączonej 'z niezdol
nością do pracy oraz s!użby wojskowej. 

2. Kontynuowar.ie 
jeżeli ubezpieczony: 

ubezpieczenia ustaje, 

1) zgŁosił zaprzestanie kontynuowania ubez
pieczenia, 

2) nie opłacił w ciągu roku kalendarzoweqo 
co najmniej trzydziestu dziewięciu skła
dek tygodniQwych. 

" 
. 3. Szczegółowe warunki kontynuowania 

ubezpieczenia (art. 10 i -11) określa Minister 
Pracy i Opieki Społecznej Vi drodze rozporzą
(~zeń"; 

2) art. 12 otrzymuje brzinienie: 

2. Warunki d.obrowolnego ubezpieczęnia 
określają roz'porządzenia Ministra Pracy 
i 0llłeki Społecznej'"; 

3) wart. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1. Wysokość ' zarobków, stanowiących 
najniższą podstawę wymiaru świadczeń i skła
dek, ustala Ministe r Pracy i Opieki Społecznej; 
ustalone normy przyj~uje się jako podstawę 
ubezpieczenia 03ób, pobierających wynagro
dzenie niższe lub nie pobierających żadnego 
wynagrodzenia" ; 

\ 

4) wart. 140 dodaje się zdanie 2 w brzmie
niu: 

"Dodatek ten nIe przysłuquje za czas 
umieszczenia uprawnionego w szpitalu lub 
innym zakładzie leczniczym"; 

5J wart. 152 ust. 1 j; 2 otrzymują brzmienie: 

"Art. 152. 1. Jeżeli po upływie dwu lu.b 
więcej lat od v!ypadku w zatrudnieniu lub 
zachorowania na chorobę zawodową zmniej
szenie zdolno5Ci do zarobl~owania nie przekra
cza 20oio, Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
zamiast renty wyplaca uprawnionemu jedno
razową odprawę w wysokości trzydziestv-
sześciomiesięcznej r2nty. . 

2. Rentawypadkowd, nie objęta ust. l 
może być na prośbę uprawn-ioneq-o skapita:: 
lizowana. Skapitalizowanie renty może nastą- .. 
pić tylko wówczas, gdy uprawniony do renty 
jest pełnoletni i gdy istnieje pewność celo-

, we go użycia skapLt"1lizowanei renty"; 

6) art. 179 otrzymuj,;:) brzmienie: 

"Art. 179. 1. Prawo co renty wypadko\yej 
powstaje z dniem ustania uprawnień do za
sHkóvv lub co wynagrodzerua, przysługuj ą
cych p03zkodowanemu w myśl przępisów 
pravmych w okresie leczenia następstw wy
padku w zatrudnieniu lub choroby zawodowe i , 
a jeż?) i poszkodowanemu uprawnienia te n iE' 
przyslugują - z dniem powstimia niezdolnośc l 
do zarobkowania v{skutek. wypadku lub choro
by zawodowej. 

"Art. 12. 1. Osoby ' n ie podleaa jące obo- l' 
wiązkowi uheZDieczenia mogą dobrowolnie 2. Prawo do rent wypadkowych wdowy, 
przystąpić do ubezpieczenia. sieroty i dalszej ro dziny powstaje z dniem 
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śmierci poszkodowanego wskutek wypa.dku 
lub choroby zawodowej, dla sierot zaś, które 
urodziły s~ę po śmierci poszkodowanego, paa
wo to pows ~aje z dniem ich urodzenia" i 

7) art. 182 otrzymuje brzmienie: " ~ 

"Art. 182, W razie śmierci upra:~vnionego 
do świadczel-l pieniężnych niezrealizowane 
jego prawa, które nie ustały przez przedaw-

• nienie, przechodzą na pozostałeg·o przy . życiu 
małżonka, jeżeli ten n ie żyje - . na dzieci, 
a w razie ich braku kolejno: na wnuków, 
którzy pozostawali na wyłącznym utrzyma
niu zmarłeqo, na rodziców, na dziadków, na 
wnuków, którzy nie' pozostawali na VlVłącz
nym utrzymaniu zmarłeqo, na rodzeństwo. 
Osoby, na- które przechod:zą uprawnienia, 
mają również prawo dalszego prowadzen~a n :.e 

.ukończoneqo jeszcze postępowania w ' celu 
ustalenia świadczeń. " i 

8) art. 192 i 193 .otrzymują brzmienie: 

"Art. 192. Jeżeli poza przypadkami, okreś
lonymi wart. 191, u jednej osoby zbiega SIę 
prawo do dwu lub więcej rent albo zaopa
trzeń, wymienionych w ninie jszej ustawie 
oraz w rozporządzeniu Prezydenta RzeczypD15-
politej z dnia 24 lis topada 1927 r. o ubezpie
czeniu pracowników umys~owych (Dz. U. R. P. 
Nr 106, poz. 911), wypłaca się w całości świad-

. czenie najwyższe, z,aś pozostałe w połowie. 
Art. 193. VI Jazie zbiequ praw do dodatku 

na dzieci, dodatku za bezrCldność lub do jedno
razowe j z.apomogi Dośmiertne j z ubezpieczeń 
określonych wart. . f pkt 2 n iniejsze j ustawy 
i wart. 1 pkt 2 - 4 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r. 
o ubezpieczeniu pracowników umystowYCh 
(Dz. U. R. P. Nr 106, poz. 911) wypłaca się 

tylko jedno świadczenie, a w sZ{:zeqólności 1:>, 
które przysługuje z ubezpieczenia od wypad
ków w zatrudnieniu i choró~) zawodowych;" 

9) w ust. 3 art. 186 cyfrę ,,193" zastępuje si~ 
cyfrą ,,192"; 

10) art. 223 skreśla się. 

Art. 2. W rozporządzeniu Prezydenta Rze
czypospolitej ~z dnia 24 listopada 1927 r. o ubez
pieczeniu pra cowników umysłowych (Dz. U. 
R. P. Nr 106, poz. 911) z późniejszymi zmia
nami (Dz. U. R. P. z 1923 T. Nr 26, poz. 231, 
z 1933 r. Nr 27, poz. 229, Nr 51,poz. 396, 
Nr 102, poz. 794, z 1934 r. Nr 39, ,poz. 34/, 
Nr 95, poz. 855, z 1939 r. Nr 71, poz. 476, 
z 1945 r. Nr 43, poz. 240, z 1946 r. Nr 4, poz. 29, 
z 1947 r. Nr 2, poz. 3) wprowadza się zmiany 
następujące: 

1) art. 9 otrzymuję brzmienie: 
"Art. 9. Osobom, których obowiązkowe 

ubezpieczenie VI zakresie, określonym wart. 

l pkt 2 - 4 ustc!O, przysługuje prawo do kon
tynuowania ubezpieczenia, jeżeli przebyły 
w ubezpieczsniu to n:;.jmniej 45 miesięc~T 
składkowych i zgloszą zamiar kontynuowania 
ubezpieczenia VI termin ie trzech mies~ęcy od 
ustania obowiązku . ubezpieczenia. Do po
wyższego trzymiesięcznsqo okresu nie v,'Ucza 

-się czasu choroby, P.ołącwnej z niezdolnością 
do pracy oraz służby woj skow2j. . I ./ 

Kontynuowanie ubezpiscz8Jlia ustaje, je
żeli ubezpieczony: 

l) zgłosił zaprzestanie kontynuowania ubez
pieczen'ia, . 

2) nie oplacił w ciągu roku kalendarz.owe ~!c 
00 najmniej 9 składek miesięcznych. 

Szcze~ółowe warunki kontynuowania 
ubezpieczenia określa Minister Pracy i Opieki 
SpOłecznej w drodze rozporządzeń."; 

2) w art. 12 skreśla się ustęp 2; 

3) w (lrt. 14 zdanie drugie pkt 2 wydziela slp' 
jako oddzielny ustęp 2, zaś zdanie pierw
sze p:<.t 2 otrZyTuuje brzmienie: 

,,2) ''Vysokość zarobków . stanowiących 
naj niższą podstawę wymiaru świadczeń i skła
dek, ustala M inister Pracy i Opieki Społeczne]; 
ustalone normy przyjmuje s ię jako P.odstawę 
ubezpieczenia --osób, pob ierających wynagro
dzenie niższe lub n ip. pobiewją.:yCh ż:ldnego 
wyi;.~g·rodz3nia.·· i 

• 
4) w ust. 1 art. 4.0 dodaje S Ię trzecie" zdanie 

w brzmieniu: " 

"Doda tek · ten nie przysługuje za czas 
um~eszczeni·i1 uprawnione9,o w szpitalu lub 
w innym zakładz ie leczniczym."; 

5) w art. 53 ust. 2 otrzymuje ' brzmien ie: 

"Jeżeli u jednej osoby zbitga się prawo 
do dwu lub więcej rent, określonych wart. 15, 
wypłaca się w cało ś ci rentę najwyższą, zd 
pozostałe renty w połowie.!; 

6) art. 126 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 126. W razie śmierci uprawnioneqo 
d!o . świadczeń pieniężnych ni€:zrealizowane 
iego praw'a, które nie ustały przez przedaw
nienie, przechodzą na pozostałeqo przy życiu 
małżonka, jeżeli ten nie żyje - na dzieci, 
a w razie ich braku kolejno: · na wnuków, 
któr:zy pozostawali na wyłąc.znym utrzymaniu 
zmarłego, na rodziców, na dziadków, na wnu
ków, którzy nie pozostawali na wyłącznym 
utrzymaniu zmarłego, na rodzeństwo. Osoby, 
na które przechodzą uprawnienia, mają rów
nież prawo dalszeRo prowadzenia nieukop.-
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~ił~O . j~S'zc~e" postępowania w celu usta- 3. Do orzekania w sporach o świadczenL 
lema SWlad:czen. . zastępcze właściwe są sądy ubezpieczeń spo· 

Art. 3. Mir-ister Pracy i Opieki Społecznej 
:p:1Jgże w drodze TOZ1POfządzeń wprowadzić, 
aednolite zasady _zaliczania okr 2SÓW ubezpie
CZEmia oraz zmieniać w kierunku ujednostaj
nIania świadczeń na korzyść ubezpieczonych 
[łch wdzin warunki nabywania uprawnień do 
:świadczeń z poszczególnych rodzajów ubez
pieczeń, określonych w ustawie z dnia 28 mar
ca 1933 r. o ubezpi-eczeniu społecznym i ~ .. TOZ

p.~r~ądzeniu Prezydenta Rzeczyp'ospolitej z dnia 
24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowni
kaw umysłowych. 

/Art. 4. 1. 5wiadczenia rentowe z ubezpie
czeń społecznych wypłaca się, z zastrzeżeniem 
przepisów. o przedawnieniu, od dnia powstania 
upTawnień, nie wcześniej iednak niż ód dnia 
li ~utego 1945 r., osobom zaŚ objętym dekretem 
z dnia 28 czerwca 1946 1'. o odpowiedzialności 
karnej za odstępstw0 od narodowości w czasie 
:wojny 1939-1945 ,r. (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 
237), a nie pozbawi,onym obywatelstwa Pań
stwa Polskie~o w myśl prz·episó'Y' dekretu 
z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze 
społeczeństwa polskiego osób narodowości 
niemieCkiej (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 310) -
nie wcześniej niż od dnia 1 października 
;1946 r. 

2. Minister Pracy i Opieki Społecznej mo
że określić w drodze rozporządzenia kategoorie 
osób uprawnionych oraz wa,runki ' i wysokość 
WWłatv świadczeń rentowych za okres przed 
dniem 1 lutego 1945 r. 

3. Przepisy ust. 1 nie narus~aią warunków 
wypłaty świadczeń, unormowanych w porozu
mieniach międzYI\drodowych. 

Art. 5. t. Do czasu zawarcia odpowiednich 
porozumień międzynarodowych upoważnia się 
Ministra Pracy i Opieki Społecznej do wpro
wadzenia. w drodze rozporządzeń świadczeń 
zastępczych dla tych obywateli polskich, któ
'Tzy byli ubezpieczeni w zagranicznych insty
tucjach ubezpieczen społecznych, oraz do 
unormowania za.sad zaliczania okresów ubez
pieczenia w tych instytucjach na uprawnienia 
do świadczeń, przysługujących na podstawie 
polskich przepisów o ubezpieczeniu społec.z
nym. 

2. Rozporządzenia te, o ile przewidywać 
będą udział funcj,uszów państwowych lub sa
morządu terytorialnego w ponoszeniu kosztów 
świadczeń zastępczych, zostaną wydane w po- \ 
'ro,zumieniu z Ministrem Skarbu oraz innymi 
właściwymi ministrami. ' 

lęcznych. 

Art. 6. Przepisy art. 4 i 5 stosuje się odpo· 
wiednio w ubezpieczeniu dodatkowym górni
ków i hutników. 

Art. , 7. WykO'llanie lllme]Szego aekretu 
porucza się Ministrowi Pracy i Opiekj Spo
łec~ł1" oraz innym właściwym ministr'om. • 

Art. 8. 1. Dekret niniejszy wchodzi w ży 
cie z driiem ogłoszenia z mocą obowiązuiąca 

-w' odniesieniu do przepisów art. 1 pkt 1, 'i 
i 10 oraz art. 2 pkt 1 i 6 od dnia 1 luteqo 
1945 r., w odniesieniu do przepisów art. 1 pkt 
5 od dnia 1 lipca 1946 r., a w odniesieniu do 
przepisów art. 1 pkt 8 oraz art. 2 pkt 5 od 
dnia 1 kwietnia 1947 r. 

2. Osobom, którym 'przed ogłoszeniem 
.niniejszeqo dekretu 2lostały' przyznane zamia,,>t 
renty wypadkowej jednolra~owe odprawy, Za
kład Ubezpieczeń Społecznych (Fundusz Ubez
pieczenia od Wypadków i Chorób Zawodo
wych) dopłaci kwotę odpoWiadającą dwu
nastomiesięcznej rencie. 

3. Przepisy art. 1 pkt 6 stosuje się do 
wszystkich roszczeń o rentę wypadkową bez 
względu na datę wypadku lub zachorowania 
na chorobę zawodową, w sprawie których do 
dnia ogł'oszenia niniejszego dekretu nie nastą
piło wydanie decyzji. 

, 
Prezydent RzeczY'.Pos'Politej: 

Bolesław Bierut 

Prezes Rady Mini~tr6w: 
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\ . 
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w z. Edmund Gieburtowski 

Minister Skarbu: 

Kow/an/y Dąbrowski 

Minister Administracji Publicznej: .' Edward Osóbka-Morawski 

MinIster Ziem Odzyskanych: 

.wladysław Gomułka 


