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DEKRET · 

z dnia 25 czerwca 1954 r. 
" 

o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 1 ich rodzin. 

Rozdział I. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Powszechne zaopatrzenie emerytalne sta
nowi ' system obowiązkowego zabezpieczenia pracowni
ków i ich rodzin. 

2. Powszechne zaopatrzenie emerytalne jest reali
zowane z funduszów pań stwowych, tworzonych ze skła
dek opłacanych przez zakłady pracy, bez jakichkolwiek 
potrącę !'! z wynagrodzenia pracowników. 

ATt. 2. Powszechne zaopatrzenie emerytalne zape
wnia świadczenia: 

1) pracownikom - na starość lub w razie inwalidztwa, 

2) rodzinom pracowników i rencistów - w razie utra
ty żywiciela. 

Art. 3. 1. Powszechne zaopa trzenie emerytaine 
(lbejmuje: . , 

A. S~viadczenia pieniężne: 

l) rent~ starcz,~ " 

2) rentę inwalidzk~ 

3) rentę rodzinn" 
4) doda tki do ręnt . 

5) zasiłek pogrzeuowy. 

B. .Swiadczenia w naturze: 

6) pomoc leczniczą i położnicz,\ 

7) protezowanie 
8) przysposobienie zawodowa 

9) um'ieszczenie w domu rencistów. 

2. Prawo do świadczeń ustala i świadczenIa pie
niężne wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społeczn ych (Za
kład). 

Art. 4. 1. Pracownikami w rozumieniu dekretu Sąl 

1) pracownicy fizyczni i umysłGwi zatrudnieni na pod
stawie umowy o pracę, mianowania lub nakazu 
pracy, 

2) osoby, które pełnią funkcje z wyl?oru, jeżeli z tego 
tytułu otrzymują wynagrodzenie stanowiące główne ' 

żródło ich utrzymania. 

2. Za pracowników uważa sir: również: 
1) osoby uczęszczające ' do szkół przysposobienia zawo

dowego, 
2) osoby uczęszczające do szkół .partyjny~h szkoł 

związków zawodowych pod warunkiem bezpośred

niego uprzedniego zatrudnienia, 

3) osoby wykonujące pracę w zakładach pracy w· związ
ku z nauką zawodu, 

4) cha'łupników, dla których praca chałupnicza stano
wi główne żródło utrzymania; rozporządzenie Mini
st ra Pracy j Opieki Społecznej określa, które osoby 
uważa się za chałupników w rozumieniu dekretu. 
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Art. 5. L Nie są pracowni~all)i w rozumieniu de
· kretu cudzoziemcy, zatrudnieni w przedsta\'I'iclelstwach 

l misjach państw obcych aibo w międzynarodowych in-
Itytucjach lub komisjach. - . 

2. Zatrudp:ieni w nie uspołeczI).ionym zakładzie pra
cy mationek oraz naj bliżsi krewni i powinowaci osoby, 
na której rachunek zakład jest prowadzony, korzystają 

. tylko . ze . świadczeń, przewidzianych w dekrecie z tytu-
lu wypadku lub choroby zawodowej,. o ile: 

a) umowa o pracę lub umowa o naukę zawodu zo
stała zawarta w formie aktu ,notarialnego i 

b) nie mieszkają wspólnie z osobą, na rachunek któ
rej zakład Jest prowadzony. 

S. Najbliższymi krewnymi i powinowatymi w ro
zumieniu ust. 2 . są: dzieci własne i przysposobione, pa- , 
Ilerbowie., rodzice, ojczym, macocha, wnuki, dziadkowie, 
rodzeństwo; teściowie, zięciowie i synowe. 

Art. 6. 1. Zaopatrzenia oficerów, podoficerów Isze
regowców Sił Zbrojnych, jak również funkcjonariuszów 
organówbezpieczellstwa publicznego, Milicji Obywatel
skiej I Straży Więziennej oraz ich rodzin" regulują osob
ne przepisy. , 

2. Rada Ministrów ustala odrębne przepisy o zao
patrzeniu dla niektórych grup pracowników kolejowych. 

Art. 7. 1. Za okresy zatrudnienia uważa się okre
' Iypracy wykonywanej na obszarze Państwa Polskiego, 
jeżeli pracownikowi przysługuje za nie wynagrodzenie. 
Za okresy zatrudnienia uważa się również okresyń~lUki 
osób wymienionych waz:t. 4 ust. 2 pkt. l, 2 I 3. 

2. Okresy zatrudnienia obyw.ateli polskich za :gr,ani
Cli IX> Wyzwoleniu w polskich przedstawicielstwach I 
misjach o.raz delegowanych do międzynarodowy<;h" ino. 
Itytucji lub komisji uważa · się za zatrudnienie na obsza
rze Państwa Polskiego. 

3. Okresy zatrudnienia obywateli polskich za gra
nicą, nie wymienionego w ust. 2, uważa . się za zatrudnie
nie na obszarze Państwa Polskiego pod warunkiem, że 
okres zatrudnienia w Polsce Ludowej po Wyzwoleniu 
wynosił co najmniej 5 lat. Warunek ten nie jest wyma
gany od osób, które były zatrudnione na obszarze Związ-

, ku So,cjalistycznych Republik Rad. 

4. Minister Pracy i Opieki Społecznej ustala, jakle 
okresy zatrudnienia uważa się za okresy zatrudnienia na 
obszarze Panstwa Polskiego; zasady udzielania świad
cźeń z tytułu okresów ~atrudnienia za granicą oraz inne 
przypadki, w których warunek 5 lat zatrudnienia w PóI
lee po Wyzwoleniu nie jest wymagany. 

ArL8. 1. Do okresów zatrudnienia (art. 7) zaliaa 
się okresy: 

1) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego z po
wocLu choroby lub macierzy11stwa, 

2) nau ki w szkole. do której pracownik zo Slł: ał skiero
wany przez zakład pracy, ' 

3) nauki w szkołach wyższych jeżeli pracownik był za-
trudniony bezpośrednio przed wstąp ieniem do 
szkoty, 

4) ilspirantury naukowej, pod warunkiem uprzedniego 
za tru dn jen ia, ' 

S) służby w Wojsku Polskim po dniu 1 listopada 
1918 L, 

., o) służby w polskich formacjach wojskOWych w ZS~ 
IX> dniu 13 maja 1943 r, 

7) służby w ou;.ialach Gwardii Lud.owej lub ArmiJ Lu
do wej, 

~) słuŻby .,w ~rI11ti Zwi,ązku ",Sp<;:j!ll,i~~ycznych , ~~.e~blik 
Rad, ' . , -

9) służby w polskich formacjach wojskowych na zacho, 
. dzie w czasi.e od dnia 1 września 1939 r. do dnia 13 
lutego 1946 r., . ' . . , . 

10) pobytu 'w niewoli w czasie oddhia 1 ' września 1939:r. 
do dnia 9 maja 1945 r., . . 

11) pobytu w niemieckic):l obozach koncentra{:yjnych w 
czasie od dnia l września 1939 r. do dnia ,9 l11aja 
1945 r., . . . . 

· 12) pnbytu w obozach pracy przymusowej w czasie od 
dnia 1 września 1939 r. do dnia 9 maja 1945 r., jeżeli 
&kierowanie do obozu nastąpiło na skutek represji 
okupanta, 

13) działalności rewolucyjnej, 

14) pobytu w więzieniach I w obozach odnsobnie!1iaza 
działalność rewolucyjną, 

15) służby w oddziałach partyzanckiCh nie wymienio
nych w pkt 7, które prowadziły walkę z hitlerow
skim okupantem, 

16) słu±by w wojskowych oddziałach ludowych w cza
sie wojny domowej w Hiszpanii, 

17) bezroboci}l przed Wyzwoleniem, udowodnionego do
kumentami. 

2. Okresy wymienione w ust. 1 pkt 9 -.,. 12 zalicza ·· 
się do okresów zatrudnienia, jeżeli pracownikbezpo
średnio przed tymi okresami był zatrudniony I posiada 
co najmniej pięcioletni okres zatrudnienia po Wyzwole
niu. 

3. Minister Pracy i ·Opieki Spolecznej określa zasa
dy I tryb zaliczania do okresów zatrudnienia okresów 
wymienionych w ust. 1 pkt 13 - 16. 

4. Do okresów zatrudnienia zalicza się również 

okresy służby z poboru w charakterze szeregowca lub 
niezawodowego podoficera w formacjach wojskowych 
nie wymienionych w ust. 1" na zasadach określonych 
przez Ministra Pracy i Opieki Społecznej. . 

5. Okresy wymienione w ust. 1 nie są zaliczane, je
żeli ten sam czas został, zaliczony z tytułu zatrudnienia 
(art. }). 

Art 9. Minister Pracy i Opieki Społecznej określa 
przypadki, w których przepisy ustawy zdnla'Tllpca 
1949 r. o zmianie niektórych przepisów o zaopatrzeniu 
emeryta In ym funkcjona riuszów państwowych i zawodo
wych wojskowych (Dz. U. Nr 42" poz, ~04 z pÓŹIl)eJszy~ 
mi zmianami). dotyczące weryfikacji praw 'emerytal
nych pracowników, zatrudnionych na podstawie miano
wania, będą stosowane do osob, które działały na szko
dę Narodu i Państwa Polskiego, uprawiały lub popierały 
działalność antydemokratyczną lub działalność przyczy
niaj ącą się do faszyzacji życia w Polsce. 

Art. 10. 1. Ustala się dwie kategorie zatrudnienia 
pracowników: 

1) l kategorię - obejmującą pracowników zatrudnio
nych pod ziemią oraz pracowników 
zatrudnionych w warunkach szkodli
wych dla zdrowia, 

2) II kategorię - obejmującą wszystkich pozostałych 
pracovłników. . 

, , 1' ; . .> ." ~ . ~ .. ,. ~', ." ~. t 

2. Rada Ministrów określa rodzaje prac obj ętych 
I kategorią oraz warunki zaliczania pracowników do 
I kategorii Zatrudnienia. 
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, Art. tł, l. Podstawę wymiaru renty stanowi "pr.zf!-o 
dętny miesięcurY'za1'obekfaktyezny 't' os-tatnrch 12 mie- ' 
sięcy zatrudnienia, najwyżej- jednak 1200 zł. 

2. Za zarobek uważa się pełny; bez jakichkolwiek 
potrąceń zarobek w gotówce, przysługującypracownik0-
wi z tytułu zatrudnienia z wszelkimi dodatkami wpływa
jącymi ,trwale na jego ·wysokość. 

3. Dla osób wymienionych wart. 4 ust. 2 pkt l I 2 
za podstawę wymiaru renty przyjmuje się ~Hzeciętny 
miesięczny zarobek faktyczny z ostatnich 12 miesięcy 
zatrudnienia przed skierowaniem do szkoły, najwyżej 
jednak 1200 zł. 

4. Szczegółowe zasady obliczania podstawy wy
miaru renty określa Minister Pracy i Opieki Społecznej. 

Art. 12. 1. Za nieprzerwa,ny okres zatrudnienia 
uważa się okres zatrudnienia pracownika po vVyzwole
niu bez przerwy w ostatnim zakładzie pracy przed po
wstaniem prawa do renty. 

2. O kres zatrudnienia w ostatnim zakładzie pracy 
uważa się za nieprzerwany, jeżeli pracownik przerwał 
zatrudnie nie w tym zakładzie pracy z powodu: 

1) służby wojskowej, 
2) nauki w szkołach określonych wart. 4 ust. 2 pkt 1 

i 2 i art. 8 u st. 1 pkt 2, 

3) odbywania aspirantury naukowej, 

4) zatrudnienia w innym zakładzie pracy na podstawie 
,wyboru, 

5) niezdolności co pracy, w czasie które j służyło mu 
pCilWO do zas iłku z ube:>:;>iecz611ia społecznego z ty
tułu choroby lub macierzyństwa, 

6) inwalidztwa 
l powróci! o/J za trudnienia w tym zakładzie pracy naj
pói:nh~j w ciągu 3 :!u iesięcy od ustania wymienionych 
przyczyn. 

3. Okres zatrudnienia uważa się za nieprzerwany, 
jeżeli pracownik zmienił zakład pracy z pOWOOll: 

1) służby wojskOWej, 
2) nauki w szkołach określonych wart. 4 ust. 2 pkt 1 

i 2 i art. 8 ust. 1 pkt 2, 

3) odbywania aspirantury naukowej, 

4) niezdolności do pracy, w czasie której służyło mu 
prawo do zasiłku z ubezpieczenia spolecznego z ty
tułu choroby lub macierzyństwa, 

5) inwalidztwa 
i podjął ponowne zatrudnienie w innym zakładzie pracy 
najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od ustaniJ, wYlliieniouych 
przyczyn. jeżeli poprzedni zakłtid ' pracy odmówiłprzyję-
cia:go do pracy. . 

4; Okres zatmdnienia ' uważa się równie! Z1)' nie
przerwany, jeżeli pracownik zmienił zakład' pra{:y , z po
wodu: 

1) przeniesienia służbowego lub innego zarządzenia, 
2) przenies'ienia s łużbowego mal'żonka do inn(~j miej- , 

scowości, 

3) ooj ęcia zatrudnienia na podstawie wyboru, 
4) redukcji e tatów, 
5) likwidacji zakładu pracy, 
6) zakończenia robót 

l przerwa *' zatrudnieniu z wymieaionych przyczyn nie 
przekraczała 3 miesięcy. 

' Art. 13. Inwalidą w rozumieniu dekretu jestCJsobi\, 
ktÓJ:a :.została' uznana za', niezdólną do pracy i zaHczona 

. da ,jednej ' znastępujących ' grup:; . 

~ 1) do I grUpy inwaIidów- ehejmuj/lcecj" osoby nie-
zdolne do jakiejkó!wlek pracy '! po-
trzebując. stałej opieki jna~j osoby~ 

, ; I 

2) do II grupy inwalidów - obejmującej osoby nie
zdolne do jakiejkolwiek pracy, lecz 
nie potrzebuj ące .. tałej opieki Innej 
osoby, 

3) do III grupy inwa.Jidów -- obejmującej osoby nie
zdolne do systematycznej pracy w 
swoim zawodzie w zwykłych warun
kach istniejących w tym zawodzie" 
lecz zdolne do pracy dorywczej albo 
pay skróconym dniu pracy lub w in
nym Zawodzie ze znacznym obniże
niem kwalifikacji. 

Art. 14. 1. Utratę zdolności do pracy, grupę inwa" 
lidów, do której dana osoba ma być zaliczona, datę pow
stania inwalidztwa, związek przyczynowy inwalidztwa 
z wypadkiem w zatrudnieniu lub chorobą zawodową, 

kierowanie na leczenie oraz możliwości zatrudnienia w 
dotychczasowym lub innym zawodzie ustalają komisje 
lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia. 

2. Komisja ustala datę powstania inwalidztwa w 
przypadkach, gdy od tego zależy stwierdzenie prawa d() 
renty. Jeżeli komisja nie może ustalić daty powstania 
inwalidztwa, ustala okres czasu, w którym powstało in
walidztwo; końcową da.tę tego okresu, przyjrrmje się z« 
datę powstania inwalidztwa. Jeżeli komisja nie możlI 
ustalić ani daty, ani okresu powstania inwalidz!twa, przyj
muje się jako datę powstania inwalidztwa datę zgłosze
nia wniosku o rentę lub datę wcześniejszego orzeczenia 
komisji. 

3, Organizację komisji wymienionych w ust. l, 
szczegółowe określenie ich zadań i postępowan ie przed 
nimi reguluj ą odrębne przepisy. 

Art. 15. 1. Prawo do świadczeń określonych da
kretem pows taje z d.niem spełnienia się wszystkich wa
runków, wymaganych plzez dekret do uzyskania tego 
prawa, j ednakże prawo do renty inwalidZKiej powstaje 
z dniem utraty prawa do zasiłku chorobowego. 

2. ' . Renty wypłaca się od dnia powstania prawa do 
renty, jednak za okres nie dłuższy niż 3 miesi'łce wsteeX 

, od dnia zgłoszenia wniosku. 

Art. 16. 1. W razie zbiegu u jednej osoby prawa 
do dwóch lub więcej rent, przewidzianych nini~jszym de
kretem, przysługuje tylko jedna renta. a mianowicie wyż
SZd lub wybrana przez' zainteresowanego. 

2. · W razie zbiegu u jednej osoby prawił' , do ~enty '. 
. przysługującej na podstawie niniejszego, dek.retu 'z: pT:a
wem do innego świadczeni a o charakterze nmtawyrrt wy
płaca. się ' również ' tylko' jedno św iad,czenie, a' ffiianowida 
wyższe lub wybr'ane przez zainteresowaneg'Oc. Ogranicze~ 
nie powyższe nie dotyczy prawa C,:) wy nJ.grodzenia SZk0d 
wywolanych chorobą, niezdolnością do prac y oraz śmi.er
cią· 

3. Ministe r Pra·cy i Opieki Społecznej określa za
sady, które należy stosować w razIe zbiegu u je:lnej oso
by prawa do świadczeń na podstawie niniej szego dekretu 
z prawem do świadczeń z instytucji zagranicznych. 

Art. 17. Prawa do świadczeń przewidzianych w de
krecie nie nabywa, a nabyte tracie osoba, która' wywołał<\' 
przestępstwem umyślnym okoliczności, uzasadnj (1jące 

powstanie prawa do świadczeń , luhich zwiększenie. ". 

Art. 18: 1. 'Wraiie zajściaokolicznóŚci' in~jąq;ch 
Wpływ na prawo do świadczeń llib ich wysókOść, : naśt-:-

,~ 
;-

'. 

, 
,~, 

;. ''' '. 
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puje na wnio,sek za interesowanego lub z urzędu po
nowne ustalenie świadczel1. 

2. Po'dwyższenie reaty na wniosek zainteresowane
go lub z urzędu następuje od najbli~sz E: go terminu jej 
płatności, przypadającego po wyd.anm decyzJi podwyz-
8zającej. 

3. Obniżenie lub wstrzymanie renty nas t(iPuje od 
najbliższego terminu jej płatności, przypadaj ącego po 
upływie miesiąc a od wydania decyzji o bniż ającej lab 
wstrzymującej rentę, z wyjątkiem przypadków upraw
niających Zakład do w strzymania renty: z ~10Cą wstecz
ną. 

Art. 19. Prawo do świadczeń ustaje: 

l) gdy odpadnie którykolwiek z warunków wymaga
nych do przyznania świadczenia, 

2) ze śmiercią osoby uprawnionej. 

Art 20. 1. Wypłatę świadczeń wstrzymuje się, je
leli prawo do tych świadczel1 ustało lub okaże się, że 

nie is tniało. 

, 2. Rencista jest obowiązany do zwrotu pobnmych 
kwot, jeżeli był poucz'Jny przez Zakład o okolicznościach 
powodujących ustanie pra,wa do ~w,iadczeń, lub, wstrzx:
manie ich wypłaty, a pobiera te sWlacl.czellla mimo ZdJ

ścia powyższych okoliczności. W przypadkach u:asad
nionych szCzególnymi okolicznościami Zakład moze od
stąpić od żądania zwrotu. 

3. Rencista, który korzystał niepraw nie ze świad
czeń na podstawie nieprawdziwyth zeznań lub dokumen
tów albo w innych przypadka(h złej woli - obowiązany 
Jest do zwrotu nieprawn~e pobranych kwot, niezależnie 
od odDowiedzialności karnej. 

4. Minister Pracy i Opieki Społecznej ureguluje 
Iprawę wstrzymania wypłaty renty osobom pozbawi?
nym wolnośCi oraz udzielania świadczeń członkom rodzlU 

tych osób. 

Art. 21. 1. Zakład ma prawo potrącać z należnych 
'iwiadczeń rentowych: 

l) zaliczki wypłacane na poczet należnych świ adczeń 
H>ntowych, 

!l} nieprawnie pobrane (art. 20 ust. 2 i 3) świadczenia 
rentowe ' z Zakładu lub innych instytucji oraz za~iłki 
z tytułu ubezpieczenia rodzinnego lub na wypadek 
choroby i macierzyństwa, 

3) zapomogi wypłacone z tytułu pomocy społecznej, 
jeżeli przy wypła cie zastrzeżono ich potrą cenie. 

2. Na pokrycie kwot wypłaconych z tytułów wy
ID'ienionych w ust. 1 Zakład ma prawo: 

l) po trącić całą należność przysługującą l a okres od 
da ty powstania prawa do świadczeń ren tow ych do 
da ty wyc:ania ostatecznej decyzji przyznaj ącej te 
św i ar! czen i a, ' 

2) dokonywać z wypłacanych rent pot r ąceń w wyso
kości nie przebaczającej 200Jo rentj. 

Art. 22. S 'l iadczt:nia piemęzne, przewidziane w 
dokrecie mogą ulec ~ajęciu tylko na za ~jpokojen;e rosz
czeil a limentacyjnych w wy~(1koś ci i na :zasadach okre
ślonych w kodeksie post~powania cY':v ilnego. 

Arl. 23. 1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła 
wnioH2k o ś wiadczen ia , uprawnienia jej, wynik 'ljące ze 
zg10szonego wn iosku, przechorlzą na pozostałego przy 
życi u małżonka oraz na dzieci, a w razie ich bra ku -
kolejno na: wnuków, rodziców, dziadków i rodzellsl wo. 

- 2. Przejście uprawnień następuje pod warunkiem, 
że zmarły pozostawał na utrzymaniu tych osób bądź 
też osoby te były na utrzymaniu zmarłego. Osoby, na 
które przechodzą uprawnienia wymienione 'w ust. 1, 
mają prawo dalszego prowadzenia nie ukończonego jesz
cze postępowania w celu ustalenia świadczeń. 

Art. 24. Renty wypłaca się w okresach iUiesięcz
nych. 

Art. 25. 1. Uspołeczniony zakład pracy obowiąza
ny jest zwrócić Zakładowi świadczenia wypłacone przez 
Zakład osobom uprawnionym tylko w przypadkach, kie- , 
dy choroba, niez(blność do pracy lub śmierć pracowni
ka spowodowane zostały naruszeniem przez zakład pracy 
jego obowiązków, wynikających z przepisów dotyczą

,cych ochrony życia i zdrowia pracowników. 

2. Prawo Zakładu do żądania zwrotu świadczeń 
przedawnia się z upływem 3 lat od daty powzif;cia przez 
Zakład wiadomości o chorobie, niezdolności do pracy 
lub śmierci pracownika. Bieg terminu prekluzyjnego prze
widzianego w postępowaniu arbitrażowym liczy 5 ię "rów
nież od powyższej daty . 

3. Osoby uprawnione do świadczeń w myśl dek retu 
mogą dochodzić od uspoł2cznionego zakładu pracY wy
nagrodzenia szkód wywołanych chorobą, n iezdolnością 

do pracy lub śmiercią tylko w przypadkach ustalonych 
w ust. 1. Wynagrodzenie szkód ogranicza się do kwoty, 
o którą wynagrodzenie szkody należne w myśl przepi
sów prawa cywilnego przewyższa świadczenia należne 

od Zakładu. 

Art. 26. 1. Nie uspołeczniony zakład pracy jest 
obowiązany zwrócić Zakładowi równowartość świadczeń 

należnych od Zakładu osobom uprawnionym, jeżeli cho
roba, niezdolność do pracy lub śmierć są następ~twem 

okoliczności, uzasadniających odpowi edzialność nie uspo
łecznionego zakładu pracy w myśl przepisów prawa cy
wilnego. Na żądanie Zakładu nie uspołeczniony zakład 
pracy obowiązany je'st nvrócić Zakładowi zamiast rów
nowartości renty jednorazowe odszkodowanie, obliczone 
na zasadach prawa cywilnego. 

2. Osoby uprawnione do świadczeń w myśl dekretu 
mogą dochodzić od nie uspołecznionego zakładu pracy 
wynagrodzenia szkód wywołanych chorobą, niezdolno
ścią do pracy lub śmiercią na zasadach ustalonych w 
ust. 1. Wynagrodzenie szkód ogranicza się do kwoty, 
o którą wynagrodzenie szkody należne w myśl przepi
sów prawa 'cywilnego przewyższa świadczenia nalei.ne 
od Zakładu. 

Art. 27. Roszczenia o w)'nagro(lzenie szkód prze
ciwko osobo~ trzecim, przysługujące w myśl przepisów 
prawa cywilnego uprawnionym · do świadczeli na podsta
wie dekre tu, na skutek spowoDowani a przez te osoby 
choroby, niezdolności do pracy lub śmierci, prze chodżą 

z mocy prawa na Zakład do wysokości należnych od 
Zakładu świadczeń . Uprawnieni do świadczeń zachowują 
p rawo dochod zenia p rzeciw o~obom trzecim odszkodo
wania w granicach k woty, o którą wynagrodzenie szko
dy, ' n a leżne w myM przepisów prawa cywilnego, prze
wyższa świadczenia należne od Zakładu. 

R o z d ~ i a ł II. j , ;;~1 
.,' 

Renta starcza. 

Art. 28. 1. Renta starcza przy sługuje pracowni
kowi, który posiada wymagany okres zatfudłlienia i 
os i ągnął wiek starczy. 
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1) ,-yt czasie zatrudn~enia lub 
2) w ciągu 2 lat po ustaniu zatrudnienia, chyba że zwol

nienie nastąpiło na prośbę pracownika. 

2. Jeżeli pracownik ukończył wiek starczy przed 
osiągnięciem wymaganego okresu zatrudnienia, prawo 
do renty starczej powstaje z chwilą osiągnięcia wyma
ganego okresu zatrudnienia. 

Art. 29. Okres zatrudnienia wymagany do uzyska
nia renty starczej wynosi 2~ lat dla mężczyzn, a 20 lat 

- dla kobiet. 

Art. 30. Wiek starczy wynosi: 
a} dla pracowników I kategorii zatrudnienia - 60 

lat dla mężczyzn, a 55 lat dla kobiet, 
b) dla pracowników II kategorii zatrudnienia 

65 lat dla mężczyzn, a 60 lat dla kobiet. 

Art. 31. Renta starcza wynosi miesięcznie dla pra
cowników I kategorii zatrudrilenia 6()'l/0, a dJa pracow
ników II kategorii zatrudnienia 40% podstawy wymiaru 
renty. 

Art. 32. 1. Wysokość renty starczej ulega na wnio
sek zainterewwanego ponownemu ustaleniu, jeżeli: 

l} po przyznaniu renty był zatrudniony i jego przecięt
ny miesięczny zarobek w okresie ostatnich 3 lat był 
wyższy niż przeciętny miesięc7;l1y zarobek, który 
był obliczony dla ustalenia podstawy wymiaru renty, 

2) w powyższym trzyletnim okresie ' nie było przerw 
w pracy, :wynoszących łącznie więcej niż 6 miesi ęcy. 

2. Dla ponownego ustalenia renty przyjmuje się za 
podstawę wymiaru przeciętny miesięczny zarobek z 
ostataich 3 lat" najwyżej jednak 1.200 zł. 

Art. 33. l. Jeżeli pobierający rentę starczą został 

zaliczony do l grupy inwalidów, renta starcza ulega na 
jego wniosek zamianie na rentę inwalidzką,. przysługu

jącą w razie inwalidztwa powstałego z innych przyczyn 
niż wypadek w zatrudnieniu lub choroba zawodowa. 

2. Jeżeli pobierający rentę starczą uległ wypad
kowi w zatrudnieniu lub zachorował na chorobę zawo
dową, renta starcza ulega na jego wniosek zamianie na 
rentę inwalidzką, przysługującą w razie inwalidztwa 
powstałego wskutek wypadku w zatrudnieniu -lub cho
roby zawodowej. 

R o z d z i a ł III, 

Renta Inwalidzka. 

Art. 34. Renta inwalidzka przysługuje pracowniKo
wi, który posiada wymagany okres zatrudnienia i stał 
się inwalidą: 

1) w czas ie zatrudnienia lub 

2} w ciągu 2 lat po ustaniu zatrudnienia, chyba że zwol
nienie nastąpiło na prośbę pracownika. 

Art. 35. Pracownik jest inwa lidą, jeżeli stał się nie
zdolny do pracy wskutek wypadku w zatrudnieniu, cho
roby zawodowej lub innych przyczyn i został zaliczony 
do . jednej z grup inwalidów. 

Arl 36. l. Za wypadek w zatrudnieniu uważa się 
nagłe zdarzenie spowodowane przyczym~ zewnętrzn~ 
które zaszło w związku z zatrudnieniem. 

Poz. 1/6 

2. Za vrypaclki pozostające w związku z zatrudnie
niem uważa się w s~czególności wypadki, którym ulegli 
pracownicy: 

1) podczas lub w zw iązku z wykonywaniem swoich 
zwykłych czynności albo· poleceń osób, którym pra
cownik podlega z ·tytufu swego zatrudnienia, 

2) w związku z wykonywaniem czynności w inte resie 
zakładu pracy, nawet bez polecenia" 

3) przy przechowywaniu, czyszczeniu, naprawie 'i prze
noszeniu narzędzi pracy, chociażby dostarczonycn 
przez samego pracownika, 

4) w drodze do pracy i z pracy. 

- 3. -Minister Pracy i Opieki Społecznej określa, jakie · 
wypadki pracowników należy uważać za zrównane z wy~ 
padkami, wymienionymi w ust. 2. . 

4. Minister Pracy i Opieki Społecznej reguluje rów
nież sprawę świadczeń dla osób, które ulegnć\ wypadkowi 
nie będąc pracownikami. 

Art. 37. 1. Za choroby zawodowe uważa się cho
roby powstaj ące wskutek wykonywcmia określonego Zd~ 
wodu, z istoty danej ·pracy lub z powodu walllnków~ 
w k tórych si ę ona odbywała. 

2. Rada Ministrów ustala wykaz chorób zawado" 
wych up rawni ających dó Śv.niildczeń przewidzianych w 
dekrecie w razie .,inwalid.ztwa lub śmierci z powodu cho
roby zawodowej oraz warunki do uzyskania tych świad
czeń. 

Art. 38. 1. Okres Zi.~trudn ienia wymagany do uzy
skania renty inwalidzkiej wynosi dla pracowników w 
wieku: 

powyżej 18 lat do 20 lat. - 1 rok 

" 20"" 22 .. - 2 lata 

" 
" 

22 " ,,25 - 3 

25 " " 30 " - 4. 
" 
" 

2. Dla praco\'mików w wieku powyżej 30 lat okres 
zatrudnienia wymagany do uzyskania renty inwalidzkiej 
wynosi 5 lat, które powinny przypadać na okres ostatnich 
10 lat przed ustanięm zatrudnienia. Do okresu dziesięcio
letniego nie wlicza się okresów pobierania renty inwa" 
lidzkiej. 

3. Jeżeli pracownik nie ma okre3u zatrudnienia, 
ustalonego w ust. 1 lub 2, dla grupy pracowników obej
mujących jego wiek, ale ma mniejszy okres' zatrudnienia, 
ustalony dla pracowników bezpośrednio popr:edzająceJ 
grupy, przyjmuje się, że ma okres zatrudnienia, wyma
gany do uzyskania renty inwalidzkiej, jeżeli pracował 

bez przerwy od chwili przejścia z grupy pracowników 
młodszych do grupy pracowników starszych do daty 
powstania inwalidztwa. 

4. Okres zatrudnienia wymienIony w ust. 1 i 2 nie 
jest wymagany, jeżeli inv.,alidztwo powstało: 

a) wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby 
zawodowej , 

b) w wieku poniżej 18 lat, 

c) w wieku poniżej 20 lat, jeśli pracownik rozpoczął 
zatrudnienie przed ukończeniem 18 lat i pracował 
bez przerwy do daty powstania inwalidztwa. 

5. Okresy zatrudnienia wymienione w ust. 1, 2 lub 
3 nie są wymagane od małżonka , który nie ma prawa 
do renty rodzinnej, jeżeli podjął zatrudnienie naj późą~j 

w ciągu 10 miesięcy .~ _śmierci pracownika lub rencisty 
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l litałsię inwalidą przed uzyskaniem tych okresów, naj
później jednak w ciągu 6 lat .po jego śmierci. Przepis 
powyższy ma zastosowanie również w razie ustania pra
'\Va do renty rodzinnej u małżonka, przy czym wymie
nione okresy dziesięciqmiesięczny i sześcioletni liczą się 
od daty 'ustania prawa do renty. 

Art. 39. 1. W zależności od kategorii zatrudnienia, 
przyczyny inwalidztwa i grupy inwalidów renta inwa
lidzka wynosi miesięcznie: 

P r z lJ c z IJ n lJ i nwalidztwll 

Grupa 
wIJpadek lub choroba \ . 

zawodowa Inne przIJczIJny 

Inwalidów · K 8 tegoria z a trudni e n j a 

I i II I I I II 
% POdSIAIJlIJ wpmilltll 

I 100 70 60 

II 75 50 "O 
III 50 40 30 

2. Renta inwalidzka I grupy inwalidów nie może 
:wynosić mniej niż 300 zł miesięcznie. 

Art. 4~. W ' razie stwierdzenia na wniosek lub % 

un,ędu przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i 
tlItrudnienia istotnej zmiany w inwalidztwie osoby po
bier/l.jącej rentę inwalidzką ustala się ponownie prawo 
do renty lUb jej wysokość. . 

Art. 41. 1. Renciście pobierającemu rentę inwa
lidzką i zaliczonemu do III grupy inwalidów wstrzymuje 
lię wypłatę renty, jeżeli nie podjął zatrudnienia, do któ
rego został skierowany i które - w myśl orzeczenia ko
misji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia -
odpowiadało , jego sprawności fizycznej . oraz kwalifika
cjom zawodowym. Wznowienie wypłaty .renty nas.tępuje 

na wniosek rencisty od chwili podjęcia zatrudnienia, jed
nak za okres nie dłuższy niż 3 miesiące wstecz od daty 
~łożenia wniosku. 

2. Nie ma prawa do wyższej renty z powodu zali
czenia do wyższej gruPOj inwalidów rencista, k tóry po
biera rentę inwalidzką i jest zaliczony do III grupy in
walidów, a nie podjął zatrudnienia, do którego został 

Ikierowany i które w myśl orzeczenia komisji lekarskiej 
do spraw inwalidztwa i zatrudnienia odp)wi Cl da jego 
Iprawności fizycznej oraz kwalifikacjom zawo .' o wym. 

3. Minister Pracy i Opieki Społecznej us·tala zasady 
l tryb kierowania rencistów do zatrudnienia. 

Art. 42. Renta inwalidzka ulega na wniosek renci
lity zamianie na rentę starczą, jeżeli spełniły się warunki 
do przyznania tej renty. 

Art. 43. Wysokość renty inwalidzkiej \]le~a na 
wniosek rencisty ponownemu ustaleniu, jeżeli spełnione 
są warunki określone wart. 32. 

R o z d z i a IV. 

Renta rodzinna. 

Art. 44. Renta rodzinna przysługuje uprawnionym 
L"Złonkom rodziny po pracowniku, który zmarł: 

1) wskutek wypadku w zatrudnieM"l' lub choroby za
wodowej lub 

2) wEk u tek innych przyczyn i w chwili śmierci posiadał 
w i". wnki wymag Cl ne d.o u zyskilnia renty inwcJlidzkjej 
lab starczej albo pobierał j edną z tych rent. 

Art. 45. Za członków rochiny uprawnionych . do ren
ty rodzinnej uważa się pozostających na utrzymaniu 
pracownika w dniu jego śmierci : 

,l) małżonka i rodziców, jeżeli w dniu śmierci pracow
nika lub najpóżniej w ciągu 10 miesięcy od tego 
dnia: 

li.) byli inwalidami lub 

h) ukończyli wiek: mężczyźni 65 lat, kobiety 55 lat 
albo 

c) wychowywali przynajm·niej jedno z dzieci, wnu
ków lub rodzeństwa zmarłego pracownika w wie
ku do 7 lat, 

,~) dzieci, wnuki i rodzeństwo stanu wolnego: 

a) w wieku do lal 16, a w razie uczęszczania do 
szkoły - do lat 18 albo 

b) bez względu na wiek, jeżeli są inwalidami i in
walidztwo powstało w wieku do lat 16 lub w 
czasie uczęszczania d'o szkół w wieku do lat 18, 

c) spełniających ponadto warunki, wymienione w 
art. 53. 

Art. 46. 1. Małżonka rozwiedzionego uważa się za 
członka rodziny, uprawnionego do renty rodzinnej po 
zmarłym rozwiedzionym małżonku, jeżeli w chwili jego 
śmierci oprócz spelnienia innych warunków wymaganych 
do uzyskania renty miał prawo do alimentów ze ~trony 
rozwiedzionego małżonka. 

2. Osobę, która zawarła związek małżell ski z ren
cistą , uważa się za członka rodziny uprawnionego do ren
ty rodzinnej, jeżeli z małżellstwa tego urodziło się c',z;ec
ko lub małżeństwo trwało co najmniej 3 lata albo ślnierć 
re_n cis t y nastąpiła wskutek wypadku w zatrudnieniu, a 
ponadto spełnione są inne warunki wymagane do uzy
skania tej renty. 

Art. 47. Małżonek zmarłego pracownika lub renci
sty haci- prawo do renty rodzinnej w razie wstąpienia 
w ponowny związek małżeński. 

Art 48. Z tytułu wychowywania dzieci, wnuków 
lub rodzeństwa może być zaliczona ' tylko jedna os{.·Ła 
jako uprawniona do renty rod.zinnej. 

Art. 49.· Za dzieci w rozumieniu dekretu uważa się 
dżieci: 

1) własne" 

2) przysposobione, 

3) drugiego małżonka (pasierbów), 

.() dzieci obce wzięte na utrzyman ie i wychowanie. 

Art 50. 1. Dzieci obce, wnuki i rodzeństwo uważa 
liię za członków rodziny uprawnionych do renty rodzin
nej po zmarłym pracowniku, jeżeli: 

1) nie mają prawa do renty rodzinnej po wlasnych ro
dzicach, 

2) zasiały wzięte na wychowanie l utrzymanie co naJ
mniej na rok przed śmiercią pracownika oraz 

3) rodzice ich nie żyją albo nie mogą zapewnić im 
utrzymania. 

2. Dziecka obcego nie uważa się za czlonka rodzi
ny uprawnionego do renty rodzinnej po zmarłym pra
cowniku, jeżeli chociaż jedno z rodz';ców dziecka żyje 
i może zapewnić mu utrzymanie, chyba że zmarły pra
cownik był opiekunem dziecka, us:"nowionym przez wła

dzę opiekuńczą. 

3. Warunek określony w ust. 1 pkt 2 n ie jest wy
magany, jeśli śmierć pracownika jest następstwem wy

; padkulub cho~oby zawodowej . 

/ 
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L .' A:h. in. Wsiy~tk{m członkqm rodziny przysługuję 
jedna łączna renta rodzinna. 

, Art. 52. L Renta rodzinna wynosi miesięcznie na 
jednego uprawnionego członka rodziny 3DOfo podstawy 
wymiaru renty. na dwóch uprawnionych członków rodzi
ny tę rentę zwiększa s'ię o 65 zł, na trzech i więcej 
uprawnionych członków rodziny rentę zwiększa sią 

o 145 zł. 

2. Jeżeli pracownik zmarł wskutek wypadku w za
trud.11ieniu lub choroby zawodowej, wysokość renty ro
dzinnej określonej w ust. 1 podwyższa się o 10% pod
stawy wymiaru renty. 

Art 53. Renta rodzinna na dzieci, wnuki i rodzeń
stwo nie przysługuje w czasie k{)rzystania przez nich 
ze świadczeń z f1;lnduszów publicznych w rozmiarze do
statecznym. dla pokrycia kos.ztów utrzymania j wycho
wania. 

Art. 54. W razie wstrzymania lub zawieszenia wy
płaty renty jednemu z członków rodziny pozostałym 

członkom wypłaca się rentę w wysokości odpowiada
jącej ich liczbie. 

R o z d z i a ł V. 

Dodatki do rent. 

Art. 55. 1. Rencista nie zatrudniony, pobierający 
rentę starczą lub inwalidzką, ma prawo do dodatków do 
renty dla dzieci, wnuków i rodzeństwa, które spełniają 
warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej. 

2. Małżonek nie zatrudniony, pobierający rentę rO
dzinną, ma ·prawo do dodatków do renty rodzinnej dla 
dzieci, wnuków i rodzeństwa, które są uprawnione do 
renty rodzinnej. Prawo to przysługuje również nie za
trudnionemu opiE:kunowi tych dzieci. 

3. Dodatki do rent wymienione w ust l 1 2 przy
sługują w wysokości zasiłków rodzinnych. 

4. Pobieranie zasiłku rodzinnego na dziecko z ty
tułu zatrud.nienia wyłącza prawo do d<Xlatku wymienio
nego w ust. 1 i 2 na te same osoby. 

Art. 56. l. Za każct'y rok pra<;y fizycznej w brac
kich zakładach pracy przysługuje dodatek miesięczny do: 

1) renty starczej w wysokości 'od 1.25 zł do 7,50 zł, 
jeżeli podstawa wymiaru renty nie przekracza 
1.000 zł, 

2) renty inwalidzkiej, przysługującej w razie inwalidz
twa powstałego wskutek wypadku' w zatrudnieniu 
lub choroby zawodowej. w wysokości od 1,50 zł do 
16,50 zł, jeżeli podstawa wymiaru renty nie przekra
cza 800 zł, 

3) renty inwalidzkiej, przysługującej w razie inwa
lidztwa powstałego z innych pr-i?:yczyn niż wypadek 
w zatrudnieniu lub choroba zawodowa: 
a) w wysokości od 1,75 zł do 9 zł, jeżeli rencista 

był zaliczony do I grupy inwalidów, a podstawa 
wymiaru renty nie przekracza 700 zł, 

b) w wysokości od 1 zł do 7.75 zł, jeżeli rencista 
był zaliczony do II grupy inwalidów, a podstawa 
wymiaru renty nie przekracza 'gOO zł, 

c) w wysokości od 2,50 zł do 11 zł, jeżeli rencista 
był zaliczony c/) III grupy inwalidów, a podstawa 
wylrliaru renty nie przekraCZa. 1.200 zł. 

?OZ. 116 

. ",. 

2. Jeżeli pracownik uprawniony do dodatku okre~ 
Ślonego w ust. 1 zmarł, pozostałej wdowie, uprawnionej 
do renty rodzinnej, przysługuje za każdy rok pracy fi
:z;yq:nej męza w brackich zakładach pracy doJatek mie
sięczny: 

1) w wysokości od 0,75 zł do 7 zł, jeżeli podstawa wy
miaru nie przekracza.900 zl, a mąż zmarł wskutek 
wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej, 

2) w wysoko.ści od 1.25 zł do 4,25 zł, jeżeli podstawa 
wymiaru nie przekracza 600 zł, a mąż był uprawnio
ny do renty starczej lub inwalidzkiej. 

3. Minister Pracy i Opieki Społecznej określa szcze
g610'we warunki do uzyskania dodatku wymienionego vi 
ust. 1 oraz jego wysokość. 

4. Minister Pracy i Opieki Społecznej ustali wykaz 
brackich zakładów pracy. '. 

Art. 57. 1. Za nieprzerwany okres zatrudnienia po 
Wyzwoleniu przysługuje do renty inwalidzkiej przyzna
nej w ·' razie inwalidztwa powstałego z innych przyczyn 
niż wypadek wzatru.dnieniu lub choroba zawodowa do
.datek miesięczny w następującej wysokości: 

I Przy nieprzerwanym 
Dodatek wynosi w kategorii , 

zatrudnienia 
okresie zatrudntenia 

I I II 

powyżej 15 do 20 lat 15% renty 10% renty 
., 20 Jat 20% 15% ., " " 

2. Dodatek wymieniony w ust. 1 nie przysługuje 
pracownikowi uprawnionemu do dodatku przyshlgU]ą

cego z tytułu zatrudnienia w brackim zakł.adzie pracy. 
Art. 58. Pracownikom nauki przysługuje dodatek 

miesięczny do renty w wysokości 50% renty bei 
uwzględnienia dodatków dla dzied, wnuków i rodzeń
stwa. Renta łącznie z dodatkiem nie może przekraczać 
100% podstawy wymiaru renty. I 

Art. 59. l. Osobom upra'wnionym do renty star .. 
czej lub inwalidzkiej, odznaczonym przez władze Polski 
Ludowej orderami: Budowniczych Polski Ludowej, Krzy
ża Grunwaldu, Virtuti Militari, Odrodzenia Pabki lub 
Sztandaru Pracy, przysługuje miesięczny dodatek do 
tych rent w wysokości 25% renty bez uwzględnienia do
datków dla dzieci, wnuków i rodzeństwa. 

2. Osooom uprawnionym do renty rodzinnej, od. 
znaczonym orderami wymienionymi w ust. 1, przysługu
je dodatek miesięczny do tej renty w wysokości 10°/. 
podstawy wymiaru renty:.. 

Rozdział VI. 

Zasiłek pogrzebowy. 

Art. 50. 1. Zasiłek pogrzebo'wy przysługuje w ra
zie śmierci: 

1) rencis ty pobierającego rentę z tytułu własnej pracy, 
2) rencisty pobierającego rentę rodzinną, 
3) małżonka i rodziców rencisty pobierającego rentą 

z tytułu własnej pracy, jeżeli w .chwili śmierci po
zostawali na jego utrzymaniu, 
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4.) dzieci., wnuków i rodzeństwa rencisty pobierającego 
ren tę z tytułu własnej pracy, jeżeli w chwili śmierci 
byli na jego utrzymaniu i spełniali warunki, okre
ślone wart. 45 pkt 2. 
2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania, jeżeli iasilek 

pogrzebowy przysługuj e z tytułu zatrudnienia. 
3. Prawo do zasiłku pogrzebowegu wyga ~ a w przy

padku niezgłoszenia wniosku o przyznanie go w ciągu 

li miesi ęcy od daty śmierci osoby wymienionej w ust. 1. 

Art. 61. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie, 
która pokryła koszty pogrzebu. 

Art. 62. Zilśi!ek pog.rzebowy wynosi w razie śmier-

ci: 
1) rencisty pobierającego rentę z tytułu wła snej pracy 

- trzykrotną rentę miesięczną, bez uwzględnienia 
dodatków dla dzieci, ' 

2) osób wymienionych wart. 60 ust. 1 pkt 2-4 -
lOOfl/o podstawy wymiaru renty. 

R o z d z i a ł VII. 

Swiadczenia w' naturze. 

Art. 63. 1. Renc-iści pobieraj ący rentę z tytulu 
własnej pracy mają prawo do pomocy leczniczej i po
łożniczej oraz do protezowania na warunkach przewi
dzianych dla pracowników. Członkowie rodziny rencisty 
pobierającego rentę z tytułu własnej pracy oraz osoby 
pobierające rentę rodzinną mają prawo do pomocy lecz
niczej i położniczej oraz do protezowania na warunkach 
przewidzianych dla członków rodziny pracowników. 

2. Osoby, które uległy wypadkowi w zatrudnieniu 
lub zachorowały na chorobę zawodową, mają prawo do 
pomocy leczniczej dla leczenia następstw wypadku lub 
choroby zawodowej, chociażby nie miały prawa do ren
ty, jeśli nie mają prawa do pomocy leczniczej z tytułu 

zat.rudnienia. 

Art. 64. 1. Osoby pobierające renty uzależnione 

od inwalidztwa mogą być na swój wniosek lub z urzędu 
poddane specjalnemu leczeniu i przeszkoleniu w celu 
całkowitego lub częściowego przywrócenia im zdolności 
dopTacy lub zapobieżenia . pogorszeniu stanu zdrowia. · 
W razie odmowy poddania się temu leczeniu lub przesz
koleniu wspomniane osoby nie mają prawa do wy:i.szej 
renty w przypadku pogorszenia ' stanu zdrowia i zali- . 
czenia ich do wyższej grupy inwalidów. 

2. Minister Pracy i Opieki Społecznej ustali -szcze
gółowe zasady przeszkalania inwalidów ordZ związany 
z tym tryb postępow8nia. 

Art. 65. Osoba otrzymująca rentę mOŻe być na 
swój wn iosek umieszczona w domu rencisty lub W innym 
zakładzie pomocy Spol(,C'Zl1ej. Na pokrycie kosztów u trzy
mania w tych instytu cj ach można potrącić najwyżej 

80010 renty, 

. R o z d z i a ł VIII. 

Postępowanie w sprawach ś';Viadczeń. 

Art. .56. Postępowanie w sprawach świa.dczeń 

wszczyna się na pO<lstaw.ie. wniosku, zgłosżonego za , 
zgodą zainteresowanego . przez zakład pracy . Jub 'radę 
zakładową . (miejscową) albo na wńiosek samego ' zain
teresowanego lub jego pdnomocnlka", 

, ' , ~ 

Poz. 116 

Art. 61. Zakład obowiązany jest udzielać osobom . 
uprawnionym do świadczeń stosownych zaliczek, jeżeli 

po otrzymaniu wniosku prawo do świadczeń zostało u ~ ta

lone, ale wydanie dećyz}i ulega zwłoce z powodu nie
ustalenia wysokości świadczeń lub innych okóliczności. 

Ąrt. 66. Dla ustalenia okoliczności mających wpływ 
na prawo do świadczeń lub ich wysokość Zakład jest 
uprawniony : ~ 

a) wzywać i przesłuchiwać zainteresowanych, świad.-
k&w oraz biegłych, . 

b) kierować o-soby ubiegające się o świadczenie oraz 
rencistów do komisji do spraw inwalidztwa i za
trudnienia, 

c) "'zwracaćs,ię do . sąd; z wnioski~m o ,: przeslucha-
, nie świadków lub biegłych. . 

Art. 69. Wszystkie organy administracji pań"twowel. 
l jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są 
udzielać Zakładowi pomocy w sprawach dotyczących 

powszechnego zaopatrzenia emerytalnego oraz wydawać 
bezpłatnie na żądanie Zakładu i zainteresowanego 
wszelkie dokumenty potrzebne do ustalenia prawa do 
świadczeń lub ich wysokości, 

Art. 10. W sprawach dotyczących powszechnego 
zaopatrzenia emerytalnego Zakład jest zwoln iony ud 
wszelkich opłat. / 

Art. 11. Wyciągi z akt stanu cywilnego, zaświad

czenia wydawane dla ustalenia uprawn iel'J do świadczeń, 
jako też pisma o wydanie tych dokumentów są wolne 
od opłat. 

Art. 7,2. Zakład wznawia postępowanid zakO!lczone 
prawomocną decyzją, jeżeli zainterewwany przedłoży 
nowe dowody mające istotny wpływ na ocenę prawa 
do renty luh. jej wysokość. 

Art. 13. 1. Osoby pobierające rentę obowiązane 
są zawiadomić Zakład o ustaniu lub zmianie oku liczności 
wymienionych w decyzji, a mających wpływ Il3 prawo 
do świadczeń lub ich wysokość. 

2. Zakład ma prawo żądać od osób pobieraj ących 
rentę przedkładania dowod'ów stwierdz a.j ących dalsze 
istnienie pTawa do świadczeń oraz badać z urzędu, czy 
warunki do świadczeń nadal istnieją. 

Art. 74'. Prawomocne decyzje w sprawach o zwrot 
świadczeń podlegai,it :wy)wnaniu w trybie egzekucji ad
ministracyjnej. , , 

Art. 75. Od decyzji Zakładu pIzysługuje zaintere
sowanemu prawo wniesienia skargi do sądów ubezpie
czeń społecznych. l 

Art. 16. Szczeg6łowy tryb postępowania, środki do
wodowe służące do ustalenia prawa do świadczel'l oraz 
zasady wypłaty świadczeń określa Minister Pracy l 
Opieki Społecznej .. 

R o z d z i a ł IX. 

Renty dla osób szczególpiezasłużonych. 

Art. 71. 1. Ustana'rVia się renty Qla osóbszczegól
nie zasłużoJ;lycp dla _ Pplskiej ąaeql.YPoSl)qlitej .Ludowej 
oraz renty .dla człońków rodzin tych Osób .. . .. ; -, ,- '. , . . . .. 

2. Wa~I!ki .. \:Vyso"ko$~' , o~az tryb. przyznawania tych 
• rent ustala Rada Ministr.ów. . 

, , 'o 0. ' ;_ '. : , ' ., ' , ". ' ,;, • . 
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• 
Ro:tdział X. 

Przepisy przejściowe I wprowadzające. 

Art. 18. Ilekroć w rożdzi ale niniejszym mówi się 
o "dotychczasowych przepisach", rozumie się przez to 
obowiązujące przed wejściem w życie dekretu przepisy 
o świadczeniach emerytalnych i wypadkowych, % ubez
pieczenia społecznego, ubezpieczenia zastępczego i do
datkowego, przepisy o państwowym systemie emerytal
nym oraz przepisy ó świadczeniach, które zostały zleco-

, ne Zakładowi do wypłaty. ,ł 

ArL 79. Przepisy dekretu stosuje aię do wniosków 
o świadczenia, zgłoszonych po wejściu w życie dekretu. 
Do s.praw, w których wni~ek o Świadczenia został zgło
szony ' przed wejściem w życie dekretu, stosuje się prze
p~sy !iotychcz,asQwę, jeżeli dekret nie ~tanowi inaczej. 

Art 80. 1. Prawo do rent, pensji zaopatrzeń 
przyznanych na podstawie dotychczasowych , przepisów 
powstaje w mocy. Do świadczeń tych mają odpowiednie 
zastosowanie art. 13, 14, 11 - 24, 41, 47, 53" 59, 

sów lub członka rodziny tej osoby przysługuje zasiłek 
pogrzebowy na warunkach l w wysQkości, wymienionych 
w niniejszym dekrecie. 

Art. 81. Decyzje wydane na podstawie dotychcza~ 
lowych przepisów nie podlegają rewizji, a wnioski o re
wizję nie podlegają rozpatrzeniu % wyjątkiem przypad-
ków przewidzianych w dekrecie. . 

Art 82. Wnioski o rentę rodzinną, zgłoszone po 
wejściu w życie dekretu przez wdowy, którym od •• 'TIówio
no renty przed wejściem w żyde dekre:tu z pbwodu zdol
ności do płacy ljJ.b nieosiągnięcia odpowiedniego wieku, 
podlegają rozpatrzeniu na podstawie dekretu, jeżeJi za
chodzą łiłcznie następujące warunki: 

l) mąż zmarł po dniu l ap Cli 1950 r., 

, 2) wdowa w chwili śmie.rci męŻ8była na jego; utrzy· . maniu, 

3) podjęła zatrudnienie najpóźniej w ciągu 10 miesięcy, 
po śmierci męża, 

t 
63 - 66, 68 - 71, 73 - 75, 81, 83 pkt 1, art. 84, 85, 8a, ) 

') była zatrudniona w dniu wejścia w zycie dekretu, 
łl jeśli nie była zatrudniona, to z powodu niezdolno
ści do pracy uzasadniającej zaliczenie do II grupy' 
inwalidów. 90 i 91 niniejsz,ego dekretu. 

2. Rada Ministrów może podwyższyć stawki rent, 
pensji l zaopatrzeń wymienionych w ust. 1. 

3. Osoby, które w dniu wejścia w zycie dekretu 
pobierają zaopatrzenie emerytalne z tytułu własnej pra
cy z państwowego systemu emerytalnego w'skutek prze
niesienia w stan spoczynku z innych powodów niż trwała 
niezdolność do służby lub osiągnięcie wieku, tracą prawo 
do tego zaopatrzenia, chyba że: 
.\) przed dniem wejścia w życie dekretu ukończyły 60 

lat i posiadają co najmniej 25 lat wysługi emerytal
nej albo ukończyły 55 lat i posiadają 35 lat wysługi 
emerytalnej lub 

2) są inwalidami. 
4. Swiadczenia dla dzieci (renty lub %aopatrzenia 

sieroce, dodatki ~ zasiłki rodzinne), przysługujące na pod
stawie przepisów obowiązujących przed wejściem w ży
cie dekretu, wypłaca się nadal na dotychcZasowych za
sadach. Rencistom zatrudnionym, którzy pobierają renty, 
pensje . lub zaopatrzenia z tytułu własnej pracy na pod
stawie dotychczasowych przepisów, przysługuje na te 
same dzieci tylko za!>iłek rodzinny z tytułu zatrudnienia. 
Wnioski o wznowienie wypłaty świadczeń dla dzieci. 
złożone po wejściu w życie dekretu ocenia s-ię według 

przepisów dekretu. 

5. Pobieranie zasiłku rodzinnego z tytułu zaIru d
nie~ill na sierotę nie wyłącza prawa sieroty do renty, 
pensji lub , zaopatrzenia sierocego, pobieranego na pod
stawie dotychczasowych przepisów. 

6. Jeżeli członkowie rodziny pobierają po pracow
niku rentę, pensję lub zaopatrzenie na podstawie dotych
czasowych przepisów i powstaje prawo do renty rodzłn
nej na podstawie dekretu jeszcze dla innego członka 
rodziny, wysokość renty dla wszystkich uprawnionych 
członków rodziny ustala się według przepisów dekretu. 

7. Wdowa pobierająca rentę lub zaopatrzenie wdo
wie na podstawie dotychczasowych przepisów z tytulu 
wychowywania dwojga dzieci . traci prawo do tych 
świadczeń zchwilą utralypryez jednąsierotępTIl""a do 
tenty sierocej.: 'cnYba zetlt1iga: ' sierótanie- osiągnęła 
7 lat albo wdbwajest inwalidą ' h.ib osiąg~ęła ' 55 rat. 

8 . . W razie śmierci osob'ypąbierająceJr@tę, pensję 
lub zaopatrzenie na pod.śtawiedotythczasowyćh pizepi-

Art. 83. Rozpatrzeniu podlegają również złożona 
po wejściu w życie dekretu wnioski: 

l) rencistów, którzy w dniu wejścia w zycie dekretu 
pobierali z ty tułu własnej pracy wyłącznie rentę 

wypadkową lub świadczenia o charakterze rentowym 
z ubezpieczenia dodatkow690, jeżeli byli zatrudnieni 
po przyznaniu renty, 

~) rencistów, którzy w dniu wejścia w życie dekretu 
nie pobierali renty z tytułu własnej, pracy z powodu 
:zawieszenia jej wypłaty w związku z zarobkowa-
niem. ,I 
Art. 84. Osobom, które ·w dnIu wejścia w życie de-

kretu pobie.rały rentę emerytalną lub zaopatrzen'ie eme
rytalne z tytułu własnej pracy na podstawie dotychcza
sowych p~rzepisów, przyznaje się na ich wniosek zamiast 
tych świadczeń świadczenia określone w dekrecie tylko 
w przypadkach, gdy osoby te były zatrudnione po wej
ściu w życie dekretu co najmniej przez 3 lata i spełniają 
warunki przewidziane w dekrecie. Zatrudnienie po wej
ściu w życie dekretu może trwać krócej niż 3 lata, · jeżeli 
wymieniona osoba uległa wypadkowi w zatrudnieniu lub 
zacho rowała na chorobę zawodową po wejściu wżycie 
dekretu. 

Art. 85. 1. Rencistów, pobieraj ących na podstawie 
dotychczasowych przepisów :rellty, pensje lub zaopa
trzenie uzależnione od niezdolności do pracy, poddaje się 
badaniom lekarskim z urzędu lub na wniosek zaintere
sow anego. Badania ;[, urzęcl,u nie pneprowadza się, gdy ' 
niezdolność była uznana za trwałą albo rencista ukończył: 
mężczyzna 60 lat, a kobieta 55 lat. \ 

2. Renta, pensja lub zaopatrzenie emerytalne uza
leżnione od niezdolności do pracy ulega wstrzymaniu, 
jezeli kontrolne badanie lekarskie ustali, że stan zdrowia 
rencisty nie uzasadnia zaliczenia go co najmniej do 
III grupy inwalidów. . 

3. Renta wypadkowa ulega.wstrzymaniu lub zmniej
szeniu, jeżeli ko~trolne .badanie leka,rskie. ustali popraw!;. , 
st~nuzd.rowia, którą ocenia się według .dptychczasowych 
ZaSad?fZeCznictwa lekarskiego w sprawachwyp'ldko
wych. Renta wypadkowa nje ~lega pOd.wy:ższeniu,jeieli 
P?gors,~enjt: stanu zdrowia wskuteknastępsiw wypadku 
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l~b ~ho~~b~ zaw~dowej nie uzaąadnia zaliczenia co naj
mniej do III grupy inwalidów. 

4. , Jeżeli na podstawie kontrolnego badania lekar
skiego rencista pobierający na pod.stawie dotychczaso
wych przepisów rentę bez dodatku za bezradność zosIa
nie zaliczony do I grupy j nwalidów, rentę podwyższa się 
o 50~/o bez uwzględnienia dodatków dla dzieci. Jeżeli 
kontrolne badanie lekarskie wykaże, że stan zdrowia 
liencisty pobierającego na podstawie dotychczasowych 
przepisów rentę z dodatki:em za bezradnGść nie u-zasadnia 
,zaEczenia .go do I g r,up y inwalidów, ~strzymuje się wy-

' płatę tegoododatku. 

Art. 86. 1. przy rozpatrywaniu wniosków o świad
czenia dla członków rodziny, złożonych po wejściu w 'Ż,y-

- cie' dekretu, nie podLegają ocenie uprawnienia rencisty, 
który w dniu śmierci pobierał rentę emerytalną lub zao
patrzenie eme;ryt.alne" :lub pensję bracką z tytułu własnej 
pracy na podstąwie dotychczasowych przepisGw. Upraw
nieRia rencistów nie podlegają ocenIe również przy roz
patrywaniu wniosków złożGnych przez wdowy, które po
bierały penl!je wdowie przy zastosowaniu art. 5 ustawy 
z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów 
o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwo
wych i zawodowych woJskowych (Dz. U. Nr 42, 
poz. 304). 

2. W razie śmierci rencisty, który w chwili wejścia 
wżycie dekretu pobierał ' wyłącznie rentę wypadkowll 
~ tytułu własnej pracy, przy rozpatrywaniu wniosków 
o świad.czenia dla członków rod'ziny, złożonych po wej
ściu w życie dekretu, uznaje się, Że rencista miał prawo 
do renty inwalidzkiej, jeżeli pobierał rentę wypadkową 
z tytułuutraly co najmniej 500J0zdolności do zarobko
wania albo zmarł wskutek następstw wypadku, w za-

, trudnieniu lub choroby zawodowej. Przepis ten stosuje 
się do wdGW po drobnych' producentach rolnych tylko 
w przypadku, gdy śmierć ich małżonka była następstwem 
wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej. 

3.W przypadkach wymienionych w ust. l l :2 za 
podstawę wymiaru Tenty przyjmuje się faktyczny zaro
bek udowodniony dokumentami przy zastosowaniu prze
pisu art. H. W razie niemożności ustalenia faktycznego 
zawbku za podstawę wymiaru renty przyjmuje się kwo
tę 500 zł. 

4. ,Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowa~ia, jeieli 
rencista był zatrudniony po wejściu w żyde dekretu 
i z tego tytułu przysługiwałaby renta wyższa w myśl 
ar't. '84. 

Art. 87. Rodzke mają p-rawo do świadczeń p'rze
widzianych waekrecie tylko wówczas, gdy pracownik 
lub 'rencista zmarł po wej-ściu w iycie dekre'tu. 

Art. 88. Do C!lasu utwoJ'zeniakomisj i ;lek~rskkh do 
spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzecznictwo lekar
skie będzie wykonywane pnez lekarzy Zakładu weGlług 
zasad określonych ,pnez Ministra Pracy i OpiekiSpo
łecznej. 

Art. 89',. lr,ącownikom, którzy w dniu We]SCla w 
życie dekretu byli obj ęci państwowym systemem emery
lal'nym. przysługuje TI'l ich wniosek prawo do rent y star
czej , jeżeli do~ni a 1 lipca 1959 r. os,i ągną: 

1) 35 lat zatrudnienia i ll!k ollcz ą 55 l:'lt lub 

2) 25 lat zatru.-d.nienia i ukończą 60 łat, 

, Art. 90. ' kwot świadaeń, które jwedług d~tY:::h~1ill_ 
,sowych przepisów zostały ,uwane p.rzez Zakład za nad
płacone, nie należy potrącać ani żądać ich zwrotu, chy
ba że zadlodzą warunki określone wart. ,20 ust. 2 i 3. 

I ' 

Art. 91. Rencistom, którzy 'na podstawie dotych. 
czasowych pToopisów byli uprawnieni do otrzymania. 
zwrotu kosztów przesiedlenia, a zgłosUi odpowiedni 
wniosek po wejściu w życie dekretu, przysługuje zwrot 
tych kosztów, jeżeli: 

1) przesiedlenie nastąpiło przed wejściem w życie de
kretu oraz 

2) ~io~ek został zgłoszony najpóźniej w ciągu sześciu 
IDleslęcy po wejśoiu w życie dekretu. 

Art. 92. Do dziesięcioletnIego okresu, wymienionego 
wart. 38 ust. 2, nie wlicza się również okresu pobierania 
renty e~erytalnej lub zaopatrzenia emerytalnego nll. 
podstaWie -dotychczasowych przepisów:. 

Art. "93. 1. Swiadczenia o charakterze rentowym 
% tytułu pracy, wypłacane dotychczas przez uspułecznio. 
ne zakłady pracy na podstawie p.rzepisów prawnych lub 
wskutek przeJęcia zakładów pracy na własnośt l\:lbpod 
zarząd Państwa" przejmuje Zakład do wypłaty nieza
leżnie od innych świadczeń. 

2. Uchyla , się moc prawną tytułów doświadczeń, 
,@kreślonych w ust. 1, jeż,ęH prawo do tych świadczeń 
nie powstało przed dniem wejśda w życie niniejszego 
dekretu. T 

3. Przepis ust. 2 nie narusza mocy wyroków sądo- -
wych. 

Art. 94. 
rytalne. 

1. Likwiduje się pracownicze kasy .ema-

2. ,Swiac1.czen,ia, :przyznanena podstawIe wniosków 
zgłoszonych przed wejściem '\v życie <dekretu, przejmuje 
Zakład i wypłaca je nadal w d{)tychcz,asowej wysokości 
niezale,żnie od innych świadczeń rentowych, jeśli w ten 
sposób wypr!icane były do dnia wejścia w życie de
kretu. 

3. Renty przyznane na zasadach dekretupracow
nikom, którzy w dniu wejścia w życie dekrelu byll człon_ 
kami pracownIczych kas emerytalnych co najmniej ,p rzez 
5 lat, nie mogą być niższe od' kwot, jakie osoby te 
otrzymałyby na podstawie dotychczasowych przepi
sów z tych kas i z ubezpieczenia -społecznego, 'gdyby w 
dniu wejścia w żydeclekretu miały prawo do tenty lub 
zaopatrzenia emerytalnego. 

Art. 95. Roszczenia o zwrot świadczeń , lub o iryna
gwdzenie szkód, przewidzianych wart. 25 i 26, kt óra 
wpłynęły do komisji arbitrażowej lub do sądupTzed 
wejściem wżycie dekretu, ocenia się według dotychcza
sowych przepisów dotyczących tych spraw. 

Art. 96. D(!) czasu wejścia w życie przepisów o zao
patrzeniu emerytalnym dla członków spółdzielni pracy, 
.cz'łonkowie i ka'ndydaci na członków tych spółaz;ielni 

uw-ażani 'są za p-r-llcowników w rozumieniu art 4 lIst. 1, 
jeżeli praca w spółdzielni stanowi ich główneżródło 
ut-rzyman ia. , 

:Art. 91. Swiadczenia emerytalne przyznane na pod
stawie wniosków zgłoszonych przed dniem wejśda w 
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iycie dekretu b. pracownikom b. Polskiego M0nopolu 
Loteryjnego i b. Polskiego Monopolu Solnego lub człon
kom ich. rodzin na podstawie rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 3 kwietnia 1935 r. o stosunku służbowym, 
uposażeniu i zaopatrzeniu , emerytalnym pracowni~ów 
Polskiego Monopolu Tytoniowego, Polskiego Monopolu 
Spirytusowego, Polskiego Monopolu Solnego i Polskiego 
Monopolu Loteryjnego (Dz. U. Nr 31, poz. 228 z później
Izymi zmianami) - wypłaca Zakład. 

Arl 98. Osobom, które wskutek szczególnych oko
liczności nie posiadają warunków wymaganych do 
uzyskania prawa do renty i nie mają niezbędnych środ
ków utrzymania, może Minister Pracy i Opieki Społecz
nej przyznać wyjątkowo rentę i określić jej wysokość. 
Wysokość ta nie mote przekraczać stawek przewidzia
nych w niniejszym dekrecie. 

Rozdział XI. 

Przepisy kOłkowe. 

. Arl 99. 1. Tracą moc wszystkie dotychczasowe 
przepisy w pIzedm-iotach uregulowanych niniejszym de
kretem. 

2. \Al szczególności tracą moc: 

l) ustawa z dnia 11 grudnia 1923 r. o zaopatrzeniu eme
il'yta,lnym funkcjonariuszów państwowych i zawodo
wych wojskowych (Dz. U. z 1934 r. Nr, 20, poz. 160 
z późniejszymi zmianami), 

2) rozporządzenie z dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpie
,_ czeniu pracowników umysłowych (Dz. U. Nr 106, 

poz. 911 z póżniejszymi zmianami), 

3) art.: 1 pkt 2, 3, 6, '8, 9, 11 - 16, 134 211, 
214-- 216, 251 - 253, 292 - 295, 301 - ~04, 307, 

• 311 11st. 2, 313 i 314 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. 
o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 51, poz. 396 
2 późniejszymi zmianami), 

4) art.: 3 - 7, 8 ust. 2" 9 pkt 2, 3, 5 ! 6" 11 ustawy 
z dnia l marca 1949 r. o zmianie niektórYlh przepi
'ów o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 18, 
pOz. 109). 

. 5) ustawa o bractwach górniczych w brzmieniu usta
lonym obwieszczeniem z dnia 17 czerwca 1912 r. (Zb. 
u . pl. str. 137 i nast.), 

6) ustawa z dnia 11 grudnia 1924 r. o zaopatrzeniu osób 
. szczególnie zasłużonych oraz o wyjątkowym zaopa
't. trzeniu opartym na innych tytułach prawnych (Dz. U. 

rz 1925 r. Nr 2, poz. 12 - z późniejszymi zmianami ), 

7) rozporządzenie z dnia 6 marca 1928 r. o zaopatrzeniu 
b . skazańców politycznych (Dz. U. z 1931 r. Nr 47, 
poz. ·406 z późniejszymi zmianami), 

S) ustawa z dnia 2 lipca 1937 r. o zapewnieniu pracy 
i zaopa trzeniu uczestników walk o niepod.ległość 
Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 59, p oz. 464 z później
szymi zmianami), 

9) dekret z dnia 21 września 1950 r. o zniesien iu odn;b
nych systemów em.erytalnych dla pracow ników b. 
związków samorządu terytorialnego oraz ich przed-

Iliębiorstw i zakładów (Dz. U. Nr 44, poz. 407 z póź
niejszymi zmianami). 

Art. ' 100. Pozostają w mocy przepisy: 

,l) ustawy z dnia 1 lipca 1949 r. o zmianie niektórych 
przepisów . o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjona
riuszów państwowych i zawodowych wojskowych 
(Dz. U. Nr 42, poz. 304 z późniejszymi zmii\nami), 
dotyczące weryfikacji praw emerytalnych pracowni
ków zatrudnionych na podstawie mianowania" 

.'l) dotyczące zaopatrzenia oficerów, podoficerów i S7e
regowców Sił Zbrojnych, funkcjonariuszów organów 
bezpieczel'lstwa publicznego., Milicji Obywatelskiej 
i Straży Więziennej - do czasu zastąpienia ich 
przez nowe przepisy, przewidziane wart. 6 ust. 1, 

a) o zaopatrzeniu emerytalnym od.szkodo,waniu za 
nieszczęśliwe wypadki pracowników przedsiębibr-
6twa ."Polskie Koleje Państwowe" - do czasu -za
stąpienia ich przez nowe przepisy, przewidziane w 
art. 6 ust. 2, 

4) do·tyczące świadczeń emerytalnych górników opar
te na "Karcie Górnika", 

~) dotyczące świadczeń emerytalnych dla robotników 
zatrudnionych w zespołach formujących szkło . 

Art. 101. Zaopatrzenie dla pracowników kolejowych 
! ich rodzin wymierza i wypłaca nadal Minister Kolei do 
czasu odmiennego uregulowania sprawy p.rzez Radę Mi
nistrów. 

Art. 102 . . Przy stosowaniu przeplsow D1me] szego 
'rlekretu należy przestrzegać postanowień umów mięLi zy
narodowych, p.rz:yjętych przez Państwo Polskie w zakre
sie ubezp ieczeń na wypadek inwalidztwa, starości i 
śmierci. 

Art. 103. 1. Swiadczenia przewidziane w dekrecie 
% tytułu wypadku w zatrudnieniu przysługują w razie 

. utraty zdolności do pracy lub śmierci osób, objętych na 
podstawie przepisów szczególnych uprawnieniami do ' 
świadczeń określonych w ustawie z dnia 17 ma.rca 
,,1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. z 1945 r. 
Nr 22, poz. 131 z późniejszymi zmianami). 

2. Przepis ust. 1 stosuje się do wniosków o ~wiad
czenia, zgłoszonych po wejściu w życie dekretu. 

Art. 104. Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej przewidziane wart. 4 ust. 2 pkt 4 stosuje się 
również do ubezpieczeń uregulowanych ustawą z dnia 
28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. 
Nr 51, poz. 396 z później szymi zmianami) oraż 'del<:retem 
z dnia 28 .. października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzin
nym (Dz. U. Nr 66, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

Art. 105. Zaopatrzenia przyznane na podstawie 
przepisów wymienionych wart. 99 pkt 6 ~ 7 , wypłilca 
Zakład nadal w wysokości dotychczasowej. 

Art. 106 . . Dekret wchodzi w życie z dniem 1 lipca 
1954 r. z tym zastrzeżeniem, że przepisy art. 80 ust. 3 
wchodzą w życie z dniem 1 .stycznia 1955 r., a art. 80 
ust. 4 - z dniem 1 października 1954 r. 

Przewodniczący Rady PaJlstwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki 


