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,z dnia 5 'marca 1955 r. . 

.. o zaopatneniu eDlerytalnym pracownik~w kolejowych . 

Na podstawie art. 6usL 2 i art.l01 dekretu z, dnia 
czerwca 1954 r. o powszechnym zaOpatrzeniu emery

pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 30, poz., 116 . 
Nr 54, poz. 268), zwanego wdal,szym ciągu "dekretem", 

za: .śię,co następuje: 

Rozdział . t. 

Pnepisy ogólne: 

§ 1. 1, Pracownikami kolejowymi w rozumieniu ni
iejszego rozporządzenia są pr~pwnicy zatrudnieni na 

2. Za zatrudnienie na kolei VI rozumieniu niniejsze
rozporządzenia uważa się zatrudnienie we wszys,tkich 

organizacyjńych re~ortu , kolei bez vnględu 
czas pozostawania ' w tym zatrudnieniu, z wyjątkiem 

w Centralnych Zarżądach : Przedsiębiorstw 

bót Kolejowych, Kolejowych Zakładów Gashonomicz
PrzedsiębioJ15:tw U,sługowych "Orbis." L w podle
iniprzedsiębiorstwach oraz w Kolejowym Przed

rstwie Robót Ładunkowych i w szkołachkolejo-

R o z' d z i ał 2. 

Renta starcza, 

§ 2. 1. Pracownicy kolejo,\\,i z~ tJudnięni na sta,Ilo
maszynhsly lilb ' pomocnika' maszynisty paroiVó> 

elektrowozu, motowozu albo palacza parowozu mają 
rawo do renty . starczej, jeżeli odpowiadają łącznie 

ystk im następującym warunkom: 
1) byli zatrudnieni na kolei cO najmniej: mężczyźni 

25 lat, a kobiety 20 lat, w . tym 
2) byli zatrudnieni ną stanowiskach maszynisty lub po

mocnika maszynisty parowozu, elektrowozu, moto
wozu 'albo palacza parovłozu co najmniej 15 laU 

3) osiągnęli wiek: mężczyzna - 60 lat, kobieta-
55 lat. 
2, Pracownicy kolejowi nie wymienieni w ust..l, za

trudnieni na stanowiskach uprawniających- do stopni 
służbowych na podstawie przepisów w sprawie stopni i 
odznak służbowych, umundurowania oraz dodatku; za wy
sługę lat w resorcie Ministerstwa Kolei, mają prawo do 
renty stąr,zej, jeżeli odpowiadają łącznie wszystkim na-
stępującym warunkom:, - . 

1) byli zatrudnieni na kolei Co najmniej : mężczyźni 25 
'lat, a kobiety 20 lat, w tym 

. 2) byli ziltrudnieni .na stanowiskach uprawniających do. 
stopni służbo\rych co najmniej 5 lat-i 

3) osiągl)ęliwiek: mężczyzna - 65 lat, kobieta 60 lal; 
3. Przy wymiarze renty star:~ej (ust. 1 i 2) każdy 

. pełny rok stałe~o zatrudnienia na parowozie, elektrowo
zie lub motowozie i w służbie kond\lktorskiej przy ob, 
słudze pociągó'o/ oraz na stanowisknch manewrowych, ' 
ustawiaczy i starszych ustawiaczy przy przetokach liczy 
się jako 14 miesięcy zatrudnienia nil koleL 

§ 3. t. Renta starcza przysługuje pracowniko'wi, k t,:,
ry posiada wymagany okres 'zatrudnienia na kolei i os ią 

gnął wiek starczy: 
. 1) w c zasie zatrudn ienia na kolei lub 
2) w ciągu2 'lat po ustaniu zatrudnienia na kolei, jeże li 

zwolnienie . z -tego zatrudnienia nie, nastąpHo ncl proś-
bę 'pracownika. . 

2. ' Renta s tarcza przysłu91lje również ivacowriikowi, 
kt&ry osiągnie wymagany okres zatrudnienia ' w ciągu, 

5 lat, Ucząc od ·ustania zatrudnienia na , koleiwskl}tek: 
1) przeniesienia służbOwego do innego zatrudnienia w 

resorcie k:oJei, 
2) przeniesienia z urzędu do zatrudni,enia w naczelnych 

organach administracJi państwoivej, ' któte określi 
Prezes Rady Ministrów, 

3) skierowania do pracy społeczno-politycznej, , . 
. 4) ' objęaia' ,funkcji z wyboru': jeż'eli z tego lyt'u itI' otiz'y'. 

muje wynagrodzenie stanowiące główne żródło 
utrzymania. 

Dla pracowników', którzy w dniu weJscia w zycie roz
porządzenia pełnili funkcje spole,czno-poUlyczne, bieg 
pięcioletniego terminu rozpoczyna się . od, dnia wej,:śc i a w 
życie ninieJszego rozporządzenia. Wymaganego ł>d pra
cownika wyrażenia zgody "!la przeniesienie albo skiero" ' 
wanie do pracy społeczno-politycznej, albo też na obję
cie funkC'ji z wyboru nie i!waża się za plOśbę o zwoln ie-
nie z zatrudnienia na kolei. I ' 

§4. Renta starcza wynosi: 
· 1) dla pracowników zatrudnionych-na st'au.owiskach ma

szynisty lub p~mocnika maszynisty parowozu, clek
trowozu, motowozu albo palacza parowozu - 60D/o, 

2) dl~ ~9-nystJ . pracowników kolejowych za trudnionych 
na stanowiskach uprawniających do stopni służbo
wych - 5rJl/o 

podstawywymiaru "w , rozumieniu art. 11 ust. 1 i 2 de
krętu. 
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R o Z d\ Z i a ł 3. 

Renta inwalidzka. 

§-ł 5. ' 1. Renta inwalidzka przysmguje pracowniko
wi, który p05iada wymagany okres zatrudnienia na kolei 
i stał się inwalidą : '-. 
- 1) w czasie zatrudnienia na kolei lub 
2) w ciągu 2 lat 'po ustaniu zatrudnienia na kolei, jeżeli 

. iwolnienie z tego zatrudnienia nie nastąpiło na proś
bę pracownika: 
2. Renta inwalidzka przysm'guje również. pracowni

kowi~ obj ętemu rozporządzeniem , który stanie ' się inwali
'dą w ciągu 5-lat licząc od ustania zatrudnienia na kolei 
~ powodów określonych w § 3 ust. 2. 

§ 6. 1. Do nabyeia prawa do renty inwalidzkiej wy
magany je-st odpowiedni okres zatrudnienia na kolei na 
stanowis'kach uprawniających do .-stopnia . 'limżbowego. 
Okres ten wynosi dla pracowników w wieku: -

powyżej 18 lat do 20 lat r rok 
" ' 20" 22 2 latil 

22 ' II 25 3 " 

25 30 " " 
30 5 lat~ 

2. Przy wymiarze renty inwalidzkiej stosuje się od
powiednio przepis § 2 ust. 3. 

§ 7. Pracvwnik zatrudniony na · stanowisku- upraw
niającym do stopnia ,służbowego'; który stał się niezdolny 
do pracy wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby 
zawodowej. nabywa prawo do renty inwalidzkiej, bez 
względu na okres' zatrudnienia, jeżeli został zaliczony 
w związku z tym wypadkiem lub chorobą zawodową do 
jednej z gmp/ inwalidów w 'rozumieniu art. 13 dekretu. 

§ 8. 1. W za leżności od rodzaju zatrudnienia, przy
czyny inwalidztwa i grupy inwalidztwa renta wynosi od
powiedni procent pódstawy wymiaru w rozumieniu art. 11 
ust. 1 i 2 dekretu, określony w niżej podanej tabeli: 

I . rr~Jlc:l!ln/J JnUJalidztiIJa ' 

Grupa • " lUijpadek lub 
i(DwalHzka choroba ZB- inne przyczyny 

UJOdOUJ8 

dla w~z!ł8I.kich dla pracownI- dla inn~Jch pra-
pracoUJDikóllJ kólV zatrudnlo- cowników za-

z/llrudnionycb n!Jch przcr. trudnicnycp 
na stnnmri- . okres 'PJlmie- przez okres UJ!i-. skach upra.UJ- nłOD!' w § fi na 'mienion!J w Sit 

1I1ajilc!Jeh do , ślImowiskaeh na sumowi-
stopni ,Juzbv: ·· m8sIynisl/J lub sitach uproUJ-

w!Jch pomocnikA mn- niająC'.pch do . 
- signisty paro- stopni służbo-

\ ~. 

wozu, elektro- w)}lh 
wozu; m' ~I ,m'~ 

7.U Ił'lbo plllllcza 

t .' parowozu · 
_. 

I -
f) / podsuUJIJ wymiłlru ' o 

!Ił. 

l I 100 ~(} 60 
II 75 50 40 
III M 40 30 

t-

-
2, Pracownik, którego ' służbówo przeniesiono ze 

stanowi5~amaszYJli~.ty)ub \ pómocnjka plasrynisty paro
wozu, elektrowozu. motowozu aibo palacza parowożu na 
inne stanowisko uprawniające do stopnia służbowego i 
na tym stanowiSku stał się niezp.olrly do pra.cy, nabywa 
prawo do renty inwalidzkiej w wysokOści przewic\zianej 
dla otimowiska poprzedniego, jeżeli .odp,owiada łącznie 
wszystkim na?tępującym warunkom: ' . 

, 
. ,;1.... 

1) pozostawał w zatr-udnieniu naotanowi'lk>u' ~·ma.sz.yIii
sty lub pomocnika mas:qnisty parowozu, e.lektro
wozu, motowozu albo palacza parpwozu co najmniej 
10 lat, . 

2) przenies ienie nastąpiło ze względó-v smżbowy'ch lub 
z powodu stanu zdrowia, . 

3) od dnia przeniesienia do powst'l.nia inwalidżtwa nie 
upłynęło więcej niż 5 lat. 
3. Przepis art. 18 dękretu ma zasfo:;owanie do pra

cownika kolejowego, który po nabyciu prawa do renty 
z kolei nigdzie. n~e pracował a1bo stan jego zdrowia uległ 
pogorszeniu w zatrudnieniu na kolei. 

. § 9. Rentę inwalidzką przy2Jnaje się od pierwszego 
dnia miesiąca na'lltępującego po dniu powstania inwalidz
twa, nie wcześniej jednak niż: 
1) u praco;wnika ' uprawnionego do pobierania ' zasiłku 

chorobowego ~ Gd .; dnia następującego po ustaniu 
tego prawa, .' 

2) .u pracownika nie uprawnioneg9 do pobierania zasił
ku chorobowego ~ od pierwszego dnia miesią<;a na- . 
stępującego po ustaniu prawa -do uposażenia \Służbo-

, ' 
wego, 

3} u pracownika' zaliczonego dą III ' grupy inwalidów, 
z ktorym stosunku pracy nie rozwiązan,o - od pierw

~'" szego dnia miesiąca następującego po przenjesieniu 
"" na inne stanowisko, na którym mOże być wykony
. ; wana praca z obniżeniem Kwalifikacji. 

§ 10. 1. W zależności od czasu trwania ·nieprzer
wanego okresu zatrudnienia po wyzwoleniu przysługuje 
pracownikom pobierającym rentę inwalidzką na podsta
wie niniejszego rozporządzenia dodatek do renty Inwa
lidzkiej według następującej tabeli: 

I 
" 

Za nieprzerUJa- Dodatek wgnosl: 

n/J ' okres za-
trudnienia ola pracowników mac dla i~n"ch . pracow-

jących prawo do ren- ników majllcycb pra-
tli z tglułu zatrud- wo do renly z 1pti1łu za-

'nienia na !ltalloUJisku trudnienia na· stano--, 
maszpnistu lub po- wiskach uprawniają-
mocnika llIasznD i stg c!Jch do stopni słui : 
poromozu, elektro- bouiych 
wozu. motowozll albo 

I palacza parowozu: -
, 

" .. 
powllze] 15 do 

" 15~1o, ~ Ir.ent!.ł \~. :: ~ f". 20 lat .. ."., ,i "L.i .\ " j'lO% ,)reut/J:'I»)<' 

powytej <' 
20 lat 20% .. 15% .. 

2 . . Dodatek nie przysługuje w razie pobierania renty 
jnwalidzkiejz tytułu wypadku w zatrudnieniu lub cha 
.roby zawodowej. 

R O' z d z i ał 4. 

Przepisy wspólne dla rent .starczych . inwandzkich. 

§ 1 L 1. Pracownicy zatrudnieni na stanvwiskach 
maszynisty IUQ pomocnika maszynisty p~rowozu, elek
trowozu, motowozu albo palacza parowozu. którzy nie 
pvsiadają warunków d.o nabycia prawa do renty w wy
sokości dla nich przewidzianej, nabywają prawo do renty 
pnewidzianer dla innytlt' p liMowników 'zatrilqnionydl na 
S ~itnowiskach uprawniających do stopni służbówych, je
żeli ' pos iadają warunki .niezbędne· do :uzyskania tej renty. 

2. Pracownicy kolejowi zatrudnieni na stanowiskach 
uprawniających do stopni służbowych, którzy . nie mają 
warunków do ńiibycia prawa do renty W wysokości prze-

) 

-/ 

""".1 
. - ,l 
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4c\~ianej < n:i,lliej'$zY1P- .J~zp()rządzęni.e,m, ~raz .,pra~ownicy szego rozporządżenia lub na podstawie dekretu albo prze
olejowi zatruunieIii na stanowiskach nie upraw-niający,ch pisów dotychczasowyoh wymienionycll w, art. 100 pkt 3 
(, \Stopni służbowych nabywają pTaw<o do ~enty 7: kolei d-ekretu, .a które przesiedlą ~ę w ciągu jednego roku, li
a zasadaCh przewidzianycjJ. w -dekrrecie.Do pr.acowników c'ląc od dnia Iozwiązania ~toounku :służbowego~ z miej
ych .stosuje 6'ię odpowiednio również/ przepisy § 2 ust. 3,. 6cowości , 'oJS1:atniego 'lamies-zkania przed <lniem rozwiq-

6 ust. 2, § 12 i § 13. zania stosunku 'do innej miej<scowości w granicach PoI-
§ 12. 'Pracownikowi :wyr-óżnionemll nadaniem tytu.lu S'kiej Rzeczypo&po'litej Ludowej. , ·przy'5iu~uj.e prawo do 

onorowego "Zasłuż-ony Kolejarz P.dlskiej R~eczyposp()- zwrotu kosztów przesiedlenia w wysokości przewidzianej 
itej Ludower przysługuje tRlesi'ęczny dotlateJ< -do renty w przepisach no~mujący.ch nale.żtł~ci ~rac0wni.ków kole- ~ 
ta\fczej lub inwalidzki~j '''!f wySokQś<:i 10ll/o renty, je:ź:ell jowych, zatrud?lO.ny~h na podstaWie mlanowallla w przy~ 
ie przysługuj~ dodatek na pod-stawie art. 59 dek.retu. '. padka~h prZenleSlen~a. . . . . . 

§ 13. Pracownicy, którzy zo:stanąwyd-dłeni z -zat~-d~ "" ~. Zwrot 'k~o:w: przes:edł.erua, w ~~le] ,samej wy-
lenia na kolei nie mają prawa do rent ani też innych 6okosci przysługuje lUep@dz~el!lle rowmez cdonkoIrr ro
wiadcleń prze~idziafl.Ych w .nini~j6Zym rozporządzeniu: ,, ~ziny ?ozostałym 'po osobie wymien!on~j .w. ust. 1,. a 
raco~aik()m tym wymierza ,i wypłaca się renty n .. za- ~pr.awnHl)l'lym ' do .r.enty lub zaQ,?1i1rzeIl!l;~ Jezeli prz.esle-
dach:pn:-ewililzianych w debecie. dilenie dokonane zostało pczez ruch . w .clągu roku" hcz'ąt: 

. f)d dł'lia śmierci ,źyw iciela , i · jeżeli żywiciel z ·tegopt'~wa 
''''''I'' ,.:. " " R"o:zd-z I a '1 5. r., " 'we .skO,fZ 1Cstdł w terminie dla niego .przewidzianym. 

Właśctw:~ i pos~powaaie .ko~jowyc:b jednostek .§ t9. Osobom pobieTlIj.ącym :zko-lei renty, zaopa-
, ~nłzacTjnych. kzenia '111'bZa.siłki na po dstawif) niniejlSzegor.ozporz.ądze

§ 14. L ;Renty d1a pra~Gwnik.ów 'zatrudnionych na 
olei, któny nabywają prawo do nich na pod\Staw-ie ni
. ejszego rozporządzenIa lub dekretu, oraz clla pozosta
ych po tych pracownikach <tlonków rodzin wymien:ają 
wyp1acają właściwe jednostki organizacy§ne kolejow.e. 

2. Jedno.siki organizacyjne kÓiejowe nie wymierza- . 

nia lub na podstawie dekretu albo przepisów dotychc!:l1-
sowyeh, określonych wart. 18 ci art . .łOO,pkt 3 dekretu, 
-przytSll.łguje prawo do kolej.CIwej opieki lekal'Bkiej, de
p'lttatuopałowego i u~(l)wego prz-e;azdu ,j przewozu ko
lej ami na -zasadach dotychczasowych. 

R o z d z i a ł 7. 
ą i nie wyplacają rent pracownikQm, 'którzy byli zatrud- Wysokość świadczeń emerytalnych z tytułu zatrudnienia 
,ieni n~ k@lei .sezonowo. . na kolejach w państwach obcych. 

3. Właściwe jednostki organizacyjne kolejowe: § 20. 1. Osoby ,(b. _praoCQwnky, wdowy, ,f;ieroty). 
1) wypłacają nadal renty, zaopatr,zenia i za'Siłki tym które' p0siadają obywate~two polskie, a które w dniu 

O:sobom, które -po.bierały te świadt:!:en-ia z kolei w 30 czerwca 1954 r. pohier,aty zasiłki z tytułu za
dniu 31 grudnia 1~54 r. na podstawie przepiJSów do~ , trudnienia ,na państwowych koleja-ch w państwach 
tyC:h-czasowych w rozum~eniu art. 78 lub na podsta- obcych lu·b na 'b. Kolei Wschodnió-Chińskiej, mają 
wie przepisów wymienio.nychw art. 100 ·pkt 3 de- praW0 do renty w wysokości określ'Onej w · niniej-
kretu, IiZym ro.zdziale. . 

2) wymierzają i wypłacają renty rodzinne dla ctłonków 2. Za oS0by wymienione w ust, 1 U-ważaslę również 
rodzin pozostałych po tych byłych pracownikach, osoby, które po -dniu 30 czerWca 1954 r .• nabyły lub na
którzy ' pbbieraliz 'kol.ei w dniu 3'1 grudnia 1954 r. będą prawo do ~asiłku na pQdstawie wniosków zgł.Q6zo
rea'ty, '~a()patrzenill iu·b -zasiłki na pod·stawie p.rzepi· nych przed dniem 1 lipca 1954 r. 
sów dotyckczd6{)Wy~h w 'ro.zumieniu art. 78 dekretu -§ 21.- l. Osohy wymteniene w § 20, którenaby-ły 
łub na pGd'stawie przepisów wymiena0nych w art~ 100 prawo do zasiłku z tytułu własnej pracy, mają !'lrawo do 
pkt 3 dekretu. - renty w wYJSokości zależnej <i>d okresu zatrudnienia i od 
§ 15. 1. Uprawnienia Ministra Pru.cy i Opięki Spo- zarobku określonego. w ust. 4. 

ecznej Qkreśl~e iW art. 98 dekretu przyslugudą' w sto- 2. Za okre-sy zatrudnh:iniauważa się ekresy pracy 
.' 'unku do pl'a.cown:ik·ów .. koleJowych i do. Po.iiostałych po ''lla!'lodstawie mianowania i ,umowy w państwa-chobcych. 

ich e.z'łi)nków HlHiziD. Min~trowi Kolei. 3. Do okresów zatrudnienia (ust. 2) dolkza.\Si~ tylko 
2. Okreśł@.ne w ,det.reciepr.awa i 6bowi,ązki b. Za- . qkresy: " .., ' . 

ładu :, klbeż:pieczeń Społecznyl'łl przysługają' w 'stosłUiku ' 1) pracy na podstawie miałlowarłia l u,mowy na kolei 
o osób wymienionych 'W 'niniejszym rozp0rządzeniu wła- w P,ol!ikiej Rleczypę.spoliłej Ludowej; jeżeli .z tytułu , 
ciwym jednostkom organ-iza-cyjnym kolejowym wymie- tej pracy nie pn:ysłuquje zaopatrzenie emerytalne 
zającym renty. z polskiego. ube!ZlpieC'ZeRia kolejowego. 

§ 16. .P.ostępowanie . w :sprawach świadczeń /wszczy- 2) służby w Wojsku PolskiIri oraz w Io:rmacjach i od-
a si~ ,na p09stawie wniosku zgłoszo,nego za igodą za- <.lziala .. ch wojsk0l'lydl " l'\1b partyzaackkh, pI~ewi~ 
nteresowaneg0 przez zakład . pracy lub radę . zakllldow:ą .' dzianej w art 8, ~kiet:u; . 
miejscową) albo na wniosek samego zainteresowanego . 3) słul.by warmii Związku .So.cjalistycznych Republik 
ub jego. pełnomo.cnika. R a d"l ieck i ch 

§ 11. 1. Od decyzji wydawanydl p-fzez właściwą 4. Jako zarobek p,rzyjmuje się uposażenie zasadni-
ednosrkę 6!f~ahizacyjhą kolejową służy. pnrwo ódw-ela- ' . cze według stanu prawnego z dnia 31 lipca 1952 r., wy

. iada Komisji Odw'oiaw-czej, której 6kład, wł.aściwc)ść płacane pracownikom .ko1ejo~ zatrudnionym na . pod
trybpostępow<lnia określi Min,lsterKoIei ' w porozumie- stawie mianowania . Of;<iby . o13jęteniilbejszymrożd,ziałem 
iu i Pr~ewodniczącym Centrai'nej Rady lwiąz'koÓw Za- zalicza si-ę <.10 pOliZCZegól'llyc'h poditawO'\vveh .grup u'P0 -

odowydt. ' '6a'itełllaprwz pTzyrównall1ie czynności . wy;kiOuywaolly.ch 
2. Prawo wniesienia odwołania przysługuje wciągu ' ostatn10 nak<o1'ejach -wpańStwadJ. ' Ql)ćych -dÓ' ~(:i~ci 

• dah l HG14{J ' od ,RilStęp.s,eg<t , dni,a: " pod\ilręezeniu decyzji. . na . stat\owiska,chobowl-ą:zlłj4łJCych '11« 'poJsklCh 'kólej-&ch 
R oz d.z i ~ i ' 6. w 'mi-eS\ącu -lipcu t 9S2 r. Jezelin.ł:e 41łsię 'u.sta3i~ .g-rupy 

.~ . .. Swiadczenla dodatko.we. 

§ 18. , l. ' Osobont'. i:t-ó.re pobl-eraję 1: ty!Ułu ,w!asaej 
racy' l'elll:ty' ,lub l:a-opa:tri~ri1e. '"L . Młei n~~'8;wie nIniej-

uposaiert,ia, za Z'aTlilbe:k :Prą'jmuje .\Się 'kw.o:tę SOO w:ł. 
§ 22: ' 1. Byłym pTac,owaijt,om pBcństw Gocy.ch; któ

rzy nie pracowali W og.óIew P61scę Pn.ed wyzwo1eRliem. 
a którzy -pod;ę1i :Zatrudnieai.e -&a;pGJ9k.kh kóle31łoCb rjo, 

• 
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piera po wyzwoleniu i z tego tytułu nabyli już prawo do 
zaopatrzenią z -kolei,dolicza się .. .d.ó wysŁugi emeryląl~eL 
wszystkie okresy ich zatrudnienia · na podstawię miano-: 
wania i umowy w paiJstwach_ .opcych. Doliczenie toma, 

' wpływ na wymi<:u zaopatrzenial według zasad obowiązu~. 

· jących do dnia wejśda 'w życie niniej:szego rozporządze
nia. 

.. ). Z doliczenia określonego w ust. 1 korzystają tak
że wdowy i sieroty. , 

§ 23. Dla ustalenia podstawy wymiaru renty przy!" 
' muje się: ' , . 

1) 60010 zarobku podniesionego o 499/0, jeżeli jest on 
przywiązany du jedn~Lz :"grup .uposażenia; albo 

2) kwotę 500 zł, jeżeli nie da ' się ustalić grupy uposa-
żenia. , . 
§ 24; .1. Za okres 15 lat zatrudnienia renta z tytułu 

własnejpracy wynosi, 400f0sulłlY przyjętej dla ustalenia 
· podstawy wyrniaru (§ 23) .. Za każdy nast.ępny rok zatrud
nienia renta wzraita o 3°/ •. · aż do osiągnięcia 100% 6u;. 

· my--przyjętej dla ustalenia 'podstawy wymiaru, co .stano
wi pełny wymiar renty z tytułu wła·snej pracy przy 35 la.- ' 
tach lub więcej zatrudnienia. 

2. W razie osiągnięcia mniej niż 15 lat ,zatrudnienia 
renta wynosi za okres zatrudnienia do 10 lat włącznie 

· 3cYl!o sumy przyjętej dla ustalenia podstawy wymiaru 
(§ 231; . za każdy następny rok zatrudnienia do 15 lat 
włącznie renta wzrasta o 2010 tej sumy. 

3. Ułamki roku wynoszące 6 ' miesięcy lub więcej 
liczy się jako . cały rok, poniżej zaś 6 miesięcy nfe li
czy się. 

§ 25. Gdyby renta z tytułu własnej pracy obliczana' 
w myśl niniejszego rozdziału, wynosiła inniej niż- 140 zł 
miesięcznie, wypłaca się -'!:entę w wysokości 140 zł mie
sięcznie, gdyby zaś wyno::iła ona ponad 447 zł miesięcz
nie, wypIaca się rentę w wysokości 447 zł miesięcznie. 

§ "26. 1. Wdowa wymieniona w§. 20 ma prawo do 
renty rodzinnej w wysokości 5CJl/o renty, do której miałby 
prawo mąż na pod,stawie niniejszego rozdziału. · 

2. Gdyby renta dla wdowy obliczona w myślniniej
szego rozdziału wynosiła mniej niż 98 zł miesięcznie, wy
płaca się jej tentę w wysokOści 98 zł miesięcznie, gdyby 
zaś wynosiła ona ponad'.224zł miesięcznie, ' wypłaca się 
rentę w wysokości 22~ zł miesięcznie . ' 

§ 27. 1. Sierotom wymienionym w§ 20 przysługuje 
prawo do renty rodzinnej w wys()kości: , 

l) po 25~!o renty rodzinnej przysługującej wdowie. jed~ 
nak łącznie dla wszystkich sierot nie więcej niż 10()ll'/o 
renty rodzinnej pob i.eranęjprzez w"dowę. albo, 

2) po 25% renty, do której miałby prawo ojciec na ,pod
stawie ninh~js'lcgo rozdziału' '''.ieżeli nie przysługuje 
renta rodzinna wdowie; jednak łącznie dla wS:lystkich 
sierot nie więcej nii J009fo renty, jaka by przysługi
wała ojcu z tytuhl własneJ pracy. 
2. Jeżeli opiekhnowi nie przysługJlje n;: sieroty za,

siłek rodzinny z innych , tytułów, w miejsce renty rodzin
nej dlas:erot , wypłaca się za'siłek ' rodzinny. . 

§ 28. Do osób wymIenionych w niniejszym rozdzide 
stosuje się również przepis ~rt.80. ust. . 2. dekretu. 

R o z d z i a ł 8. 

Przepisypnc jściowe. 
§ 29. 1. Wnioski o przyznanie renty inwalidzk iej 

zgłoszone po dniu 31 grudnia 1954 r. priezpracowników, . 
którzy przedtYni dniem ulegli nieszczęśliwym wypadkom 
w. zatrudnieniu na 'ko'lei 'na< stanowiskach zajmowanych 
na podstawie mianowania, a którzy nie otrzymali z tego 
tytułu renty z powodu dalszego pozostawania VI zatrud
nieniw. na kolei na stanowiskach ,zajmowanych na pod-
6ltawie mianowania, rozpatruje się na podstawie dekretu 

. .t ninjej,szego rozporządzenia. 

2. Za podstawę wymiaru ienty in..ttlf.!ti~1iej ',przyj- . 
Pl:uj.e ; ~i~ , ~a~0p'$lc ;.ołw~~o~y ~ .• art. l} .d~~~t'f~,: ~!~~ń.,y\,\ .. .it:';.h'!t~.: 
przed wypadkiem, a jezeh zarobku tego łille . ~A~·~,~·llilr- , . 
nć, pnYłmuje .się, kw,otę 500 zł: : ::'::~ i' , ' . . 

§ 30. 1.. PracownikolIl. którzy W dniu '31' §rudr1ia 
1954f.pozO-SŁawali w ' zatrudnieniu na kolei, a którzy w 
tym dniu byli óbjęci przepisami wymienionymi wart. 100 
pkt 3 dekretu, przysługuje na_ich wniosek prawo, dorEm~ ' 

ty starczej w wy-sokości przewidzianej w niniełsz~roz- · 
potządieriiualbo w w~okoś~i .przewidzianej w dekrecie" , 
Jeżelj, ~<? dnfa) ;lipca'H59 r.uko~.czą 60 lat tYcia i osiI\9- . 
ną ;351at zatńl<l,nienta, w tym 10 lat zatrud~eniana kolei, 
powyzwoleI).iu. . .... . c • .. ' .. 

· 2. Przepi.s 'ust. 1- 5to,sUje5'ię W przyp.adku _ustania. 
zatrudnienia wskutek 'Zwolnienia pracown-ika ze ~iby 
przez władzę służbową bądź na prośbę pracownika. ' 

§ 31. 1. Pracownikom kolejowym zatrudnio.nr.m ,na. 
podstawie mianowania,z ktorymi ,stosunek .służbowy za

' sŁał' rOZWiązań)} przed dnIein 1 Stycznia 1955 r., a którym 
nie ~przyznario ję5'lcze zaopatrzenia, p:r~y:zhaj.e . się ,zap
patrzenie z urzędu na zasadach obowii!p:ującycb do dnia 
wejścia w 'Żyćieniniejszego rozporządzenia .. 
· 2. Członkom rodzin, którzy pozostali po pracowni. 
kach zmarłych przed ' dniem 1 stycznia 1955 r.w czasie 
zatrudnienia, albo po .emerytach zmarłych 'przed tym 
dniem, którzy w dniu śmierci ' pobierali zaopatrzenie l\ią 
odszkodowanie za nieszczęśliwe wypa,dki z powodu służ~ 
by, przyznaje się i wypłaca zaopatrzenia również na za-
sadach obowiązujących do d~ia wejścia w życie , niniej-

szego rozporZądzenia, .przy zastosowaniu począwszy od 
dnia ' l 5tycznia1955 r. zmian wprowadzonych dekretem'. 

§ 32. Byli pracownicy kolejowi . którzy w dniu wej- f 
śda w życie niniejszego roz.porządzenia pobierają na 
podstawie przepi.sów wymienionych v art.- 100 ·pkt 3 de
kretu zaopatrzenia emerytalne z tytułu własnej pracy 
wskutek rozwiązania stosunku .służbowego z innych przy-
czyn niż trwała niezdolność do pracy na kolei ll}b osiąg
nięcie wieku uprawniaj'ącego do zaopatrzenia, zatrzymujil 
prawo do pobierania zaopatrzenia, ' jeżeli: 

1) przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporzą

dzeniaukończyli 60 lal życia i posiadająco najmniej 
25 lat wys-ługi emerytaln.ej, albo UkOllczyli 55 lat ży
cia i posiadają 35 lat wysługi emerytalnej hlb " 

· 2) są inwalidami. 
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. , § 33. Kwoty wypłacone na podstawie przepIs6w 
. obowiązuj~ych przed dniem ogłoszenia niniejszego roz
porządzenia, a nie znajduj ące uzasadnienia na ' pod.stawie 

' niniejszego rozporządzenia i dekretu, ulegają umorzeniu 
i'hioCy·praWa.
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R o z d z ia ł 9. 

Pnepisy końcowe. 

§ 34. W sprawach, nie unormowanych nlniej,szym 
. rozporządzeniem stosuje' się odpowieq,nie przepiśy de

kretu. 
§ 35. ' Traci moc rozporządzeni.e Rady Ministrów z 

. dnia 25 li~ca 1946 r. o zaopatrzelllu emeryfalnym i od-
szkodowaniu Za nieszczęśliwe r wypadki pracowników 
przedsiębiorstwa ,.Polskie Koleje PaiJstw6we" (Dz. U. 
z 19-16' r.Nr 38, poz. 231, z 1947 r. Nr 42, poz. 209, z 1949 I. 

Nr 61, poz. 477 i z 1953 r. Nr lI, poz. 41). 
. . § 36. Wykon'anie rozporządzenia porucza 6ię]v{ini~ 
stro,vi Kolei. 
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§ 37. Rozporządzenie · wchodzi .w życie z dn.iem .ogło".:" " ,~. 
szenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955 r., z tym że prze-

I pis § 32 wchodzi wżycie z dniem l ' lipca 1955 ' !. 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz . 
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