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n iejszych zmian I uzupełnień, wprowadzonych do tych prze
pisów. 

§ 5. 1. Na zasadach i w trybie niniejszego rozporządze
nia odzyskują prawo do zaopatrzenia - emerytalnego również 

osoby, które na skutek cz,~ściowego pozbawienia ich . prilW 
emeryt(}lllych 'w wyniku weryfikacji' utraciły następnie pra
wo do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przep\só'.v: 

1) art. 81 ust. 3 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o po
wszechnym zaopa!rzen lu emerytalnym pra ,:owni ków i ich 
rodz:in (Dz. U. z 1956 r. Nr 43, poz. 200); 

2) art. 46 ust. 3 dekretu z dnia 18 września 1954 r. o zaopa
trzeniu emerytalnym generałów (admlfałów). ofice~ów 

zawodowych i podoficerów nadterminowych oraz ich ro
dzin (Dz. U. Nr 41, poz. lS1); · 

3) art. 3B ust. 3 dekretu z dnia 27 lipca 1955 r. o zaopatrze
niu emerytalnym funkcjonariuszów organó\v bezpiecze:'l
stwa publicznego oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 31, poz. 134); 

4) art. 38 ust. 3 dekretu z dnia 9 listopada 1955 r. o zaopa
trzeniu eme: ytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatel
skiej i Slużby Wi<;ziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 43, 
poz. 273). 
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2. Osoby, o których mowa w ust. 1, odzyskują p'ruwo do 
zaopatrzenia emerytalnego, j eżeli odpowiadają warunkom 
przewidzianym w przepisach powołanych w ust. 1 pkt 1 - 4, 
dotyczących tych osób. 

§ 6. Na zusadach i w trybie n1l11eJ szego rozporz<ldzenia 
podlegają rewlzJI decyzje w sprawie real, w których nie 
uwzględniono okresów slużby- lub pracy, podlegających we-
rynkacji lub rehabilitacji. 

§ 7. Z~siłki przy-.wane na podstawie art. 22 ustą.wy po
wołanej w § 1 pkt 1 wyplaca się nadal. W razie przywrócenia 
prawa do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie ll'iniejsze
go rozporządzenia wstrzymuje się wypłatę zasiłku, a kwoty 
wypłacone tytułem zasiłku od dnia przywrócenia prawa do 
zaopatrzenia potrąca się z kwot należnych z tytułu zaopa
trzenia. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeni". 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 1 grud.ilia 1956 r, 

w. sprawie świadczeń rentowych dla osób niesłusznie pozbawionych ' wolrio~ci , 

Na. podstawie art. 100 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. 
o powszechnym zaopa trzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz. U: z 1956 r. Nr 43, poz. 200), zwanego dalej "de
krdem", zurząclza się. co następuje: 

§ 1. Os ob CHll , które po Wyzwoleniu zost"lły niesłusznie 
pozbawione wolności, przys!ugująw zakresie rent (zilopiltrzeń) 
uprawnienia prze.,."idzittnc w nin ie jszym rozporz0dzeniu . 

§ 2. 1. .Osobom, k tóre przed niesłusznym pozba\\' ieniem 
!ch wo~no~;ci były pracownikcuni, uznaje się okresy niesbsz
D erj () p-ozbc;.',vlenia wolnoŚC i za okresy utrudnienia (art. 7 
ust. 1 dekretu). 

2. OSObO"l, które przed niesłusznym pozba wieniem ich 
wolności nie byly pracownikami i nie ukoó.czyly 24 lat życia, 
uznaje s.ię okresy niesll!5Z!lego pozbawienia wolnoś ci za okre
sy zatrudaieni3 (art. 7 us t. 1 dekretu), jeżeli w ciągu roku 
po odzyskaniu wolności podjęły zatrudnienie, a zatrudnienie 
to trwało co najmniej pTzez okres 6 mic::,ięcy. 

3, Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo do 
renty inwal idzkiej bez względu na okres zatrudnienia, jeżeli 

stąłv się inwn!idi\mi w czasie niesbsznego pozbawienia ich 
wo1~ośc i lub w cią9u 6 · miesięcy po odzY$kaniu woiności, 
a inwalidztwo ich pozostaje w związku z niesłusznym p<JZba
wieniem wolności. 

§ 3. Zi! okresy niesłuszn ego pozbawienia wolności w ro
zumieniu ninie j ~zego rozporządzenia uważa się, w szczególności 
okresy: ' 

1) tymczasowego aresztowania, jeż e li nie nastąpiło skazanie, 
a oskarżony został uniewinniony lub po!>lqpowil nie zo
stało umorzone z innej przyczyny aniżeli amnestia , 

2) tymczClsowego aresztowania, przekraczającego orzeczoną · 

kilrę poz bawienia wolności 
3) odbywania kary pozbawienia wolności : jeżeli na skutek 

wznowienia postf',powania lub rewizji nadzwyc.~ajnej za-

padł wyrok uniewin!llaJący lub postępowanie umorzono 
z powodu okoliczności wyłączającej ściganie, pomin.iętej 

. w pierwotnym postępowaniu. . 

4) odbywania kary pozbawienia wolności, przekraczającej 

karę pozbawienia wolności orzeczoną w wynrku WZllC

wienia postępowania lub rewizji nadzwycz,ajnej . 

§ 4. Przy ocenie prawa do renty rodzinnej po osobach, 
o których mowa w § 2, zmarły ch w cz,ćlsie niesłusznego p.ozba- · 
wieni1.1 ich wolnosci, warunek zatrudnienia uważa się zawsze 
za speJ.niony. 

§ 5. Podstawę wymiaru renty w przyp,adkach przewi
dzianych niniejszym rozporządzeniem ust'!.la się w myśl ogól
nie obowiązujących przf'pisów (art. 1 dekretu), z tym że na 
wniosek zaintere :;owanego może być również przyjęty zaro
bek osiągany wczasie njesłusz:J.ego pozbawienia ·wolności. 

. § 6. 1. Rencistom niesłusznie pozbawionym wolności 

wypłaca się ren ty (z i.tOpatrzen ia) za cały czas pozbawienia 
woJ noś,,! Jeżel i je(bak w myśl przepisów obowiązujących 
dla claT~ej renty (z,dopatrzenia) pra'.vo do renty (zaopatrzenia) 
ustało wcześniej , rentę (zaopatrzenie) wypłaca się do daty 
ustania prawa do renty (zaopatrzenia). 

2. Jeże li w czasie niesłw;znego pozbawienia wolności 

renta (zaopatrzenie) była wypłacand w części, członkom ro
dziny wypłaca się w myśl ust. l pozostałą różnicę. 

§ 7. W razie śni.i.erci pracownika '(rencisty) w czasie nie-. / 
słuszne'jo pozbawienia go wolności przyjmuje się , ze pozostall 
członkowie rodziny byli na jego utrzymaniu, jeżeli w rozu
mieniu art. 45 dekretu by li na ut rzymaniu pracownika przed 
nieshLSznym pozbawieniem go wo lności. 

§ S. 1. I'.liesluszne pozb.awienie wolności na.le~Y c ,!Ą~9:: 
wodnić do Lumentami wyqanymi przez władz.e prokurat()rskie 
lu b sąuo we. 
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2. W każdym przypadku pozbawienia wolności w kraju 
władze sądowe lub prokuratorskie na żądanie organu przy
znając go rentę udzi elą informacji, czy i przez jaki okres 
czasu wało pozbawienie wolności, oraz wydadzą opinię, czy 
zachod ą przesłank i do uznania tego pozbawienia wolności za 
fii esłus ne w rozumieniu § 3 nini ejszego rozporządzenia. 

3. Jeżeli niesłuszne pozbawienie wolr)cośc i nie może być 
udowo olon e w sposób podany w ust. 1 i 2, o uprawnieniach 
wynik jących z niniejszeno rozporządzenia decyduj e Minister 
Pracy Opieki Społecznej. 

§ 10. Jeżeli wniosek o przyznanie renty w myśl niniejsze
go rozporządzenia zostanie zgłosz·ony: 

l) w ciągu 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniej szego roz
porządzenia - rentę przyznaje się od dnia pows t.:mia 
prawa do renty, nie ~cześniej jednak niż od dnia l lipca 
1956 r., 

2) po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego roz
porządzen ia - rentę przyznaje s ię od dn ia powstania 
prawa do renty, lecz za okres nie dłu ższy niż 3 mies iąc e 
wstecz od d.nia zgłoszenia wnios'ku. . 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dni e m oglosze-
§ '. Sprawy rozstrzygniGte dotych czas w sposób odmien- nia. 

ny 'Od riepisów niniejszego rozporządzenia podlegają pono w-
n emu ozpa trzeniu na wniosek zainteresowanych osób. Prezes Rady Mini3 trów: w z. P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDz'ENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOł:ECZNEJ 

. z dnia 22 li stopada 1956 r. 

w sprawie obliczania podstawy wymiaru renty. 

N podstawie art. 10 ust. 5 dekretu z dnia 25 czmwca 
1954 r o powszechnym zao.patrzeniu emerytalnym pra cowni
ków i ich rodzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 43, poz . 200), zwanego 
dalej ,dekretem"" zarządza się, co następuje : 

§ . 1. Podstawę wymiaru renty stanowi przeciętny mie
sięczn zarobek - zależnie od wniosku zainteresowanego: 

l) aloz ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia, albo 

2) z olejnych 2 lat zatrudnienia dowoln ie wybranych przez 
z iflleresowaneg-o z okres u ostatnich 10 lat za trudnienia 

cd zgłoszeniem wniosku o rentę. 

J eżel i przy zgłoszeniu wni osku o rentę z2i nteresowa
ny ni przedłoży dowód~l o wysokości zarobków z kole jnych 
2 lat i\trudnie.n ia wymi enionych w u st. 1, rentę wymierza si(~ 

na po s tawie za robków z ostatnich 12 ml esię-:::y zatrudnienia. 
Zainte esowany może wystąp ić o zmi anę tej pods tilWy wy
m iaru renty, przedkładając dowody o 'za robkach z kol e jnych 
2 lat a trud nie n ia (ust. 1 pk t 2). jednak nie póżniej n i ż w ci ą

gu ro u od daty wyclan i'a p ierwszej decyzji przyznającej 

rentę· 

§ 2. 1. Za miesiąc Z<ltrudn ienia, z którego zarobek przyj
m uje ię do obli czenia pOdstilwy wymia ru renty, uw aża s ię 

miesi. c kalendarzowy, w którym pracownik pozostawał w 
zatru nieniu. 

2. N ie uważa się za miesiąc zatrudnienia (ust. I ) mies iąca 

kalen a.rzoweg-o, w którym pracownik pozostawał w zatrud
nieni , lecz przez okres dłuższy niż 5 dni: 

l) p bierał zasiłk1 z ubezpieczenia społecznego z powodu 
c oroby lub macierzyństwa albo 

2) z powodu choroby własnej lub członka rodziny otrzymy
ał niepełne wynagrodzenie. 

§ 3. Okres os,tatnich 12 miesięcy zatrudnienia (§ 2 ust. 1) 
liczy ię wstecz od miesiąca, w którym ustało zatrudnienie, 
a je± li zatrudnienie trwa nadal - od miesiąca, w którym 
zgłos ono wniosek o rentę, z tym że nie uwzględnia się nie
pełnego miesiąca, w którym ustało ostatnie zatrudnienie lub 
zgłos ono wniosek o rentę . ' 

§ 4. Za okres kolejnych 2 lat zatrudni e11ia dowolnie wy-o 
branych przez zainteresowaneao (§ I us t. I pkt 2) uważa s i ę 
okres 24 kolejnych miesięcy zatrudnienia (§ 2 ust. 1) ' przy pa
dających na okres osta tnich 10 lat zatrudni enia przed z!J lo
szen-iem wniosku o rentę. 

§ 5. I. Jeżeli pracownik był w ogole zatrudnion y kró .. :ej 
niż 12 mIesięcy, ale co najmniej jeden miesiąc, WÓW CZdS Zi! 

podstawę wymiaru renty przyjmuje si ę p rzeciętny mies j(;cz
n y zarobek z faktycznego okresu zat r u ~'!ll ;en ia. 

2. Jeżeli pracownik nie był za tru dn iony nawet prz 2Z je
deI! miesiąc ; z,a podsta wę wymia ru renty przyjrnuje się : 

l) zarobek, jak i pracowni k osiągnąlby 11'1 pod slc;wie . l lU1 O'W Y 
o p racę , gdyby nie sta ł się inwalid ą lub ni'p zmarł, 

2) zarobek . jaki otrzymywali inni pracow ni cy lego za k ~ ,\f1u 

p racy , za trudnieni . w tym sa mym lub podobnym (~ h arilk 

te rze i o podobnych kw a lifi kacj ach w t ym miesiącu za
trudnienia , w któ rym pncow nlk st. :! l S i<: inwalidą lub 
zmarł, j eże li na pod5 tawie umowy o pracę nie można ll~ta 

li ć za robk u. 

§ 6. 1. Dla osób, które uczęszczaj ą lub u::z,!szczd ly do 
szkól przys posobienia zawodowego, pady jn ych a lbo do s :'.k ół 

zwią~ków zawodowych (art. 4 ust. 2 pkt l i 2 dekretu). a któ
re stały się inwalidami lub zmarły: 

1) w okresie nauki lub n iepodjęcia jeszcze zatrudni enia po 
ukończeniu nauki , za podstawę wymiaru renty p rzyjmuje 
się przeciętny miesięczny zarobek z okresó w zatrudn ie nia 
przed skier6waniem do szkoły, ' 

2) po ukończeniu nauki i podjęciu zatrudnienia; za podstJ.wę 
wymiaru renty przyjmuj e się na wniosek zainteresowa
n ego przeciętny miesięczny zarobek albo z ok resów za
t rudnien ia po ukończeniu nauki, albo z okresu wymitmio
nego w § 1 ust. 1 pkt 2. 

2. Dla osób 'uczęszczaj ących do szk ól przysposobienia za
wodowego (art. 4 ust. 2 pkt 1 dekretu) . które p rzed rozpoczę

ciem nauki n ie były zatrudnione, oraz dla osób wyk onując ych 

pracę w zakładach pracy w związku z nauk ą zawod u (art. 4 
ust. 2 pkt 3 dekretu) przyjmuje się za podsta wę wymi it IU ren
ty najn iższy podstawowy zarobek, jak i otrzym uje pra::0 \v n ik , 
k tóry ukotlcz ył naukę danego zawodu. 


