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z dnia 21
(l

:miesieniu odrębnyeh

sysłemów

września

1950 r.

emerytalnych dla pracowników b. związk.ów samorządu terytorialnego
oraz ich przedsiębiorstw i zakładów.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
t9 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania naj wyż
"zych organów Rzeczypospolitej Pol8ki~j i ustawy
IZ dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. p'. Nr 29,
poz. 271) - Rada Ministrów pootanaWlia, a Rada Pań
fltwa zatwierdza, co następuje:

Art. 4. 1. Do osób, wymien!ionych wart. 2 ust. 1
i wart. 3 stosuje się przepisy o zaopatrzeniu emery.talnym funkcjonariuszów państwowych i zawodowych
wojskowych z zastrzeżeniem wyni~ającym z ust. 2 i 3.
2. Do wysługi emerytalnej zalicza się okres wysługi emerytalnej samorządowej obliczony według zasad
dotychczasowych. W przypadkach, gdy zasady obliczenia
wysługi emerytalnej samorządowej nie będą mogły być
Art. l. 1. Znosi się odrębne systemy emerytałne ustalone, stosuje się w tYm względZie odpoWiednie przedla pracowników byłych związ,ków samorządu teryto- . pisy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariui'ialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów. Istniejące szów państwowych i zawodowych wojskowych.
w tym celu odrębne fundusze emerytalne ulegają likwi3. Osoby objęte art. 3 zachowują prawo do podacji.
bierania zaopatrzenia emerytalnego nawet w tym przy2. Rada Mdnistrów określi w drodze l'<YhpOlrządze padku, gdy okres ich wysługi emerytalnej samorządowej
nja zas(ldy i tryb likwidacji funduszów emerytalnych jest krótszy od okresu, przewidzianego w przepisach
!Określonych w ust. 1.
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjo~ariuszów pań
stwowych i zawodowych wojskowych.
Art. 2. 1. Pracownicy b. związków samorzą'du
terytorialnego, będący uczestnikami odrębnych systeArt. S.Osobom, wymienionym wart. 2 ust. 2, zali:mów emerytalnych, a objęci:
cza sit! dotychczasowy okr€f; ubezpieczenia na podst8.l) przepisem art. 4 pkt 5 ustawy z drua 4 lutego 1949 r. wie odrębnych systemów emerytalnych. Dotyczy to
o uposażeniu pracowników państwowych i samorzą również okresów służby samorządowej na obszarach
'c. dowych oraz przewodniczących
organów wyko- należących obecnie do ZSRR.
nawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P.
Nr 7, pw. 39),
Art. 6.
Zaliczenie · w innych systemach emerytal2) przepisami, wydanymi na podstawie art. 24 ustawy !tych okresów wysługi emerytalnej lub okresów ubezz dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecz
pieczenia w b. związkach samorządu . terytorialnego
nych służby zdrowia i planowej gospodarce w służ- . następuje bez obowiązku uiszczania składek lub opłat.
bie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 434),
etają

si~

uczestnikami

Państwowego

Zakładu

Emery- .

talnego.
2. Inni pracownicy b. związków samorządu terytorialnego, będący uczestnikami odrębnych systemó~
emerytalnych, podlegają ubezpieczeniu w Zakładzle
Ubezpieczeń Społecznych.

Art. 7. W stosunku do wdów, pobierających pensję
na podstawie odrębnych systemów emerytalnych, okres 6-miesięcz.n.y przeWIidziany wart. 5
ust. 1 i 3 ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniuemery'talnym funkcjo--:
nariuszów państwowych i zawodowych wojskowych
(Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 304) liczy się od .p ierwszego
dnia najbliższego miesiąca kalendarzowego po wejściu
w życie niniejszego. ~ekretu.
wdowią

Art. 3. 1. Osoby, które przed dn~em ~jścia .
niniejszego dekretu nabyły prawo do zaopatrzeArt. 8. 1. Rada Ministrów . określi w drodze roznia emerytalnego na podstawie odrębnego .systemu
porządzenia
zasady zasżeregowania do odpowiednich
ube:z.pieczenia, oraz pozostałe po nich wdowy i sieroty ,
grup uposażenia osób, . które pobierają lub pobierały
otrzymują zaopatrzenie
emerytalne z Państwowego :·
uposażenia emerytalne z funduszów samorządowych.
'Zakładu Emerytalnego.
2. ·, Prezydia rad narodowych ustalą okresy służby,
2. Z . Państwowego, Zakładu Emerytalnego otrzy- . zaliczalne wmyśl ' art. 4 ust. 2. do wysługi emerytalnej
:mują zaol:nitrzenia również osoby, które nabYłY prawo ' osobom, . będącym uczestnikami odrębnych systemów
do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu . zatrudnienia:
emerytalnych.
li l<
l) w b. związkach samorządu terytorialnego na obszarach, należących . obecnie do ZSRR,
.
Art. 9. Minister Finansów w porozumieniu li za:..
2) w b. Związku R~wizyjnym ' Samorządu Terytorial- interesowanymi ministrami może na warUIllkach i w wynego,
sokości, określonych na podstawie art. 8 ustawy z dnia
3) w b. Galicyjskim Wydziale KrajoWyłJI lub w b. Tym- 1 hpca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopa~
czasowym . Wydzła1e Samorządowym w , lij{widacji · 1.rztmiil emerytalnym ·· funkcjonariuszów ' . pańStwowych
we Lwowie bądź też podległych im , urzędach ' i · zawodowych wojskowych (Dz. U. R; P. . Nr 42,
i instytucjach . po~ 304) -przyznać , zasiłki posiadającym obywatele>raz. wdQWY i $ieroty pozostał~ po 't ych osobach.
5tWQ polskie:
1\7 życie

•
-
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Art. 11. Wykonanie dekretu porucza się Preze.
sowi Rady Ministrów w porozumieniu zzainteresowa...
nymi ministrami.

emerywm samorządowym b. Wolnego Miasta Gda.ń
ska,. emerytom Administracji Krajowe j b. Rzeszy
~iem iecl<.iej
oraz pozostałym po nich wdowom
i s :ero tom,
2) emerytom samorządowym

Poz. 407 i

620

b.

Rzeszy Niemieckiej
(autochtonom) oraz pozostałym po nich wdowom
i sierotom,

3) ~epatriowanym do Polski emerytom samorządowym

b. Rzeszy Niemieckiej i innych państw oraz pozostałym po nich wdowom i sierotom,
4) autochtonom i repatriowanym do Polski b. pracownikom samorządowym b. Rzeszy Niemieckiej i innych
państw, jeżeli ~y te są trwale niezdolne do pracy lub przekroczyły 60 lat, oraz pozostałym po nich
wdowom i sierotom,
pobierającym zacpatrzenie z mocy uchwał
rad narodowych zapadłych prze d ogłoszeniem niniejszego dekretu.

5) osobom

Art. 10. 1. Wart. 5 pkt 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listopada 1927 r . o ubezpieczeniu pracowników umysłowych (Dz. U. R. P.
Nr 106, poz. 911) skreśla się wyrazy: "pracowników
związków komunalnych oraz ich przedsiębiorstw i zakładów , jako też" oraz wyraz "innych".
2. Tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy sprzeczne z przepisami niniej s~go d ekrettr, a w
szczególności przepis
art. 6 b ust. 2 ustawy z dnia
28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U.
R. P. Nr 51, poz. 396) z późniejszymi zmianami.

Dekret wchodzi w życie pierwszego
po jego ogłoszeniu.
2. Terminy rozpoczęcia wypłaty świadczeń przez
Państwowy Zakład Emerytalny ustala Minister Finan...
sów.
. 3. Do terminu przewidzianego w ust. 2 zaopatrz€--.
nla emerytalne wypłacają nadal prezydia rad narodowych bądź inne instytucje w dotychczasowej wysokości z tym ograniczeniem, że od następnego miesiąca po
dniu wejścia \v życie dekretu wypłacane uposażenia
emerytalne nie mogą być niższe niż 3.000 zł i wyższe
niż 10.000 zł, pensje wdowie niższe niż 2.100 zł i wyższe
niż 5.000 zł, pensje sieroce niższe niż 700 zł i wyższe
niż 1.200 zł miesięcznie.
4. Zaopatrzenia . emerytalne wypłacone stosownie
do ust. 3 przez prezydia rad narodowych bądź inne
instytucje do terminu rozpoczęcia wypłat przez Pań~
stwowy Zakład Emerytalny uważa się za wypłacone
zgodnie z obowiązującymi przepisami z zastrzeżeniem
w'ynikają~ym z ust. 5.
5. J eżeli zaopatrzenie emerytalne wypłacone sto·
sownie do ust. 3 jest niższe od zaopatrzenia obliczonego
na podstawie art. 4 i 8, Państwowy Z a;';:lad Emerytalny,
wypłaci różnicę za czas od wejścia w życ~e niniejszegG
dekretu.
Art. 12.

dnia

1.

następnego miesiąca

Pre;!:ydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz .
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o zaopatrzeniu (Ha pracowników b. kolej prywatnych przejętych przez przedsiębiorstwo państwowe "Polskie
Koleje Państwowe" oraz dla wdów i sierot pozostałych po tych pracownikach.
Na ,p odstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy
z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydaw ania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29,
poz. 271) - R ada Ministrów postanawia, a Rada Pań
stwa zatwierdza , co następuje:
Art. 1. 1. Byłym pracownikom kolei prywatnych,
przejętych
przez przedsiębiorstwo "Polslci.e Koleje
Pań s two we" na pods tf\ wie ustawy z dnia
3 stycznia
1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych
gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17),
którzy mają prawo do stały.ch zapomóg przyznanych im
przez zarządy tych kolei - przyznaje się zaopatrzenie
na zasadach niniejszego dekretu.
2. Prawo do zaopatrzenia p rzysługuje również
wdowom i sierotom po pracownikach wymienionych
w ust. l oraz tym wdowom i sierotom, którym zarządy
kolei wymienione w tym ustępie przyznały stałe zapomogi .
Art. 2:. 1. Osobom, wymieniony m wart. 1, przysluguje od dnia przejęcia kolei prawo do zaopatrzenia
z fundl..lszów przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwo
w ~" \v wysokości i na zasadach , obo w iązujących w powszechnym ubE'zpieczeniu społecznym.
/

. 2. Zaopatrzenie /przyznaje właściwa t erytorialnie
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych.
3. Dla oceny niezdolności do zarobkowania mia ...
rodajne jest orzeczenie kolejowej komisji lekarskiej.
Art. 3, Zaopatrzenie i inne św i adczenia, przewi ...
dziane dekretem niniejszym, przys ł u g ują osobom za ...
mieszkałym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i po ...
siadającym obywa.telstwo polskie.
Art. 4. Osobom, pobierającym zaopatrzenie, przyprawo do świó'. dczeń dodatkovvych, Iprzysługu,,",
jących emerytom
przedsiębiorstwa
"Polskie Koleje
Pa6stwowe" oraz wdowom i sierotom, pobierającym
zaopatrzenie z funduszów przedsiębiorstwa "Polskie
Koleje P a ństwowe" .
sługuje

Art. 5. ZaopHtrzenie nie przysługuje, jeżeli upraw-o
nione do niego osoby mają p r awo do renty lub zaopatrzenia z innych insty.tucji z tytułu służby na kolejach
wymienionych wart. 1 ust. 1.
Art. 6. Osoby, pobierające zaopatrzenie, mogą być
poddawane badaniu weryfikacyjnemu według zasad,
mających
zastosowanie do emerytów, wdów i sierot
W pI'lCdsiębiors~wie "Polskie K9leje Państwowe''.

