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USTAWA_ 

z dnia 28 maja 1957 r. 

o zaopatrzeniu emerytalnym górników 1 łcb rodzin. 

Rozdział I 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Prawo do renty górniczej na warunkach okre.
ś.lonych w usEawie przysługuje pracownikom, którzy wyko
nywali pracę górniczą lub pracę równorzędną z pracą gór
niczą w rozumieniu niniejszej ustawy (art. 2). oraz wdowom 
po tych pracownikilch. 

2: Innym poza wdowami członkom rodziny pracowników 
wymienionych w ust. l oraz tym pracownikom wykonywa
jącym practj' c górniczą, którzy nie spełniają warunków do ~~n
ty górniczej, i członkom ich rodzin przysługuje prawo do 
renty przewidzianej w dekrecie z dnia 25 czerwca 19:::4 r. 
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym ' pracowników i ich 
ro'dzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 43, poz. 200), zwanym dalej "de-/ 
kretem o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym", na wa
runkach określonych w tym dekrecie. 

Art. 2. 1. Za pracę górniczą uważa się zatrudnienie: , 

1) pod ziemią w kopalniach węgla,-rud, kruszców, glinki 
ogniotrwałej, glin szlachetnych. kaolinów, magnezytu, 
g ipsu, soli kamiennej i potasowej, fosforytów oraz barytu; 

2) pod ziemią i przy głębieniu szybów w przedsiębiorstwach 
budowy kopalń określonych w pkt 1 oraz pOd ziemią w 
przedsiębiorstwach robót gó rniczych i budowy,. szybów, 
wykonyWaj ących roboty dla tych kopalń; 

3) w charakterze dozoru ruchu oraz kierownictwa ruchu 
kopalIl i przedsiębiorstw określonych w pkt 1 i 2; 

4) w charakterze "złon~ów drużyn ratowniczych kopalń 
określonych w pkt 1 oraz mechaników.sprzętu r"Łowni
czego tych drużyn; 

5) na stanowiskach maszynistów wyciągowych na szybach, 
zjazdowych i wydobywczych oraz na stanowiskach sy-

• 

gnalistów na nadszybiach szybów wydobywczych w k..,.. 
palniach i przedsiębiorstwach określonych w pkt 1 i 2, 

6) na stanowiskach pracy pod ziemi ą w nieczynnych kopal~ 
n iach wymienionych w 'pkt l; 

7) na stanowiskach instruktorów vi górniczych polach szko~ 

leniowych pod ziemią; 
8) w urzędach górniczych, jeżeli pracownik wykonuje. 

czynności inspekcyjno-techniczne w kopalniach i przed., 
siębiorstwach określonych w pkt l i 2; 

9) w przedsiębiorstwie miern ictwa górniczego, jezeli zatrud~ 
nienie wykonywane jest stale lub w przeważającej mie~ 

rze pod ziemią bezpośrednio przy pomiarach z zakresu 
miernictwa górniczego; 

10) lekarzy i felcze rów w zakładach górniczej służby 'zdro ... 
wia przy kopalniach węgla kamiennego. jeżeli pracow~ 

. nicy cisi} zatrudnieni w ty ch zakładach w łącznym wymia ... 
rze co najmniej 30 godzin tygodniowo i wykonują syste·. 
matyczną kontrolę sanitarno-higieniczną stanowisk, pra
cy pod ziemią co najmniej 3 razy w miesiącu, a łączny 
czas pracy pod ziemią wynosi co najmniej 20 godzin 
w ciągu miesiąca, wliczając w to czas zużyty na zjazd 
i . wyjazd ze stanowisk pracy pod ziemią· 
2. Za pra.cę równorzędną z pratą górniczą uważa się : 

l) pełnienie funkcji I i II sekretarza lub instruktora podo! 
stawowej organizacji partyjnej w kopalniach określo

nych w ust. 1 pkt 1, jeżeli bezpośrednig przed obj(~ciem 
tych funkcji wykonywali w kopalniach prace określo· 

ne w ust. 1; 
2) pelnjenie funkcji członka rady zakładowej lub rady ro

botniczej w kopalniach określonych w ust. 1 pkt l lub 
członka organu związku zawodowego 'zrzeszającego pra
cowników tych kopalń, j eżeli czł{)nkowie Ci bezpośred
nio przed objęciem wspomniany ch funkcji wykonywal~ 
w tych kopalniach prace określone w ust. l • 
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3) iatrudniellle w związku zawodowym przy pracach te ch
nlczno-in5pekcyj~ych i techniczno-instruktorskich wyma
gających zjeżdżania pod ziemię, jeżeli zatrudnienie to 
nastąpiło bezpośrednio po ~-letnim co najmniej okresie 
zatrudnienia w kopalniach i przedsiębiorstwach okre-

. ślonych w ust 1 pkt l i 2 na stanowiskach pracy wy
mienionych w tym ustępie; 

4) zatrudnienie . na stanowiskach wymagającychkwalifika
cji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa : ' 
a) w administracji kopalń i przedsiębiorstw określonych 

w ust. 1 pkt 1 i 2, 
b) w zjednoczeniach . przemysłu węglowego oraz w cen

trainych zarządach kopalnictwa i przedsiębiorstw okre-
ślonych w ust. 1 pkt 1 i 2, . 

c) w ' urzędach górniczyci). oraz w górniczych szkołach 
zawodowych i technikach, 

d) w centralnych władzach i urzędach, którym podlega
ją kopalnie i przedsiębiorstwa określone w ust. 1 
pkt 1 i 2, jak również w jednostkach podległych tym 

, . 'władzom i ~rzędom, jeżeli jednostki te działają w za-
kresie przemysłów określonych w usl; / l pkt l i 2, 

pod warunkiem ' przepracowania w kopalniach lub przed
siębiorstwach określonych w· us l pkt 1 i 2 co naj
mnjej 5 lat pod ziemią albo w charakterze dozoru ruchu 
lub kierownictwa ruchu; . 

6) zatrudnienie na stanowiskach wymagających kwalifika
cji inżyniera lub technika w zakresie górnictwa, pracow
n lków przeniesionych do władz i urzędów centralnych, 

-nie wymienionych w pkt 4, do instytutów podporządko
wanych tym władzom i urzędom, do pracy w wyższym 
szkolnictwie górniczym oraz do pracy w wydawnictwach 
górniczo-hutniczycn, jeżeli przeniesieni pra cownicy prze
pracowali w kopalniach lub przedsiębiorstwach określo

nych w ust. l pkt l i 2 co najmniej 5 lat pod ziemią 
albo w charakterze dozoru ruchu lub kierownictwa ru
chu; 

6) prace - nie dłuższe niż 5 lat - nie wymienione w ni
niejszym artykule, do których pracownicy wykonywają
cy zatrudnienie określone w ust 1 i 2 przeszli w dro
dze wyboru, przeniesienia służbowego lub innego za
rządzenia. 

3. Okresy .pracy górniczej, wymienione w ust. 
pkt l - 3, .wykonywanej za granicą traktuje się na równi 
t .okresam-i takiej pracy wykonywanej w kraju. 

4. Minister Pracy i Opieki Społecznej ustala w drodze 
Jozporząd?enia, które osoQY uważa się za pracowników: 

l) dozoru ruchu ·. lub kierownictwa ruchu kopaUl i przedsię
biorstw (ust. 1 pkt 3) oraz 

. 2) zatrudnionych ·na stanowiskach wymagających kwalifi
kacji inżyniera lub technika .w zakresie górnictwa (ust. 2 . 

' pkt 4 i 5). 

5. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia mO'że objąć 

upra wnieniami wynikającymi z nin iejszej ustawy również 

pracowników zatru.dniO'nych w innych kO'palniach podziem
nych niż wymienione w ust. 1 pkt 1. 

Art. 3. · Do okresów pracy górniczej zalicza się: 

1) O'kresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia społecznego 
z powodu chorO'bylub macierzyóstwa z tytułu zatrud
nienia określonego wart. 2; 

2) okresy wymieniO'ne wart. 8 dekretu o powszechnym za
opatrzeniu emerytalnym; jeżeli zaliczenie tych okresów 
uzależnione jest od warunku zatrudnienia, przez zatrud
nienie rozumie się zatrudnienie określone wart. 2 
ust. 1 i 2. 

Art. 4. Robotnikom dołowym, zatrudniO'nym w przod
kach bezpośrednio przy urabianiu i ładowaniu urobku oraz 
przy głębieniu szybów, zalicza się . lata przepracowane . po 

wyzwoleniu w wymiarze półtoralhotnym . ·W takim samym 
wymiarze zalicza się pracownikom dołowym lata przynależ
nO'ści po wyzwoleniu dO' drużyn ratowniczych oraz 'ata pra
cy W charakterze mechaników sprzętu ratowniczego tych 
drużyn . 

Art. 5. 1. Rentagórnic?a przysługuje, jeżeli pracownik 
pozostawał w zatrudnieniu określonym wart. 2 po dniu 
,objęcia go przepisami o rentach ,górniczych (ust. 2) i po tym 
dniu spełnił warunki uprawniające do renty, z -wyjątkielll 
przypadków wymienionych wart. 27, 28: i 29. 

2. Przepisy Q rentach górniczych stosuje się: 

1) od dnia 1 stycznia 1951 r. do pracowników górnictwa 
węgla kamiennego, brunatnego, rud, kruszców, iosfory
tów oraz glinek ogniotrwałych, 

2) od dnia 1 czerwca 1951 r. - do pracowników kopalń glin 
szlachetnych, kaolinów, magnezytu i gipsu, 

·-t 

3) od dnia l stycznia 1952 r. - do pracowników koralń ,. 
soli kamiennej i potasowej, 

4) O'd dnia 3 marca 1953 r. - do lekarzy i felczerów, w za
kładach górniC'lej służby zdrowia. pIZy kopaln iach wę-
gla kamiennego, ' 

5) od dnia 1 lipca 1956 r.: 
a) 'do ' pracowników kopalń barytu, 
b) do zatrudnionych na pow1erzchni pracowników przy

należnych do drużyn ratO'wniczych oraz 'do mechani
ków sprzętu ratowniczego tych d{użyn, 

c) do pracowników zatrudnionych w górniczych szko~ 

łach zawodowych i technik'ach na stanowiskach wy
magających kwalifikacji inżyniera lub technika w za~ 
kresie górnictwa, 

d) dO' pracowników określonych wart. 2 ust. 2 pkt 6. 
3. Pracowników nie wymienionych w ust. 2 uważa się 

za objętych przepisami o rentach górniczych od następują

cych .terminów: 
1) pracowników zatrudnionych w instytucjach określonych 

wart. 2 ust. 2 pkt 4 od tego terminu, od którego objęci 
są przepisami o rentach górniczych pracownicy zatnid
n ieni w kopalniach i przedsiębiorstwach okI'eślonych w 
art. 2 ust. 1 pkt l i 2; 

2) pracowników przeniesionych do zatrudnienia w instytu
cjach określonych wart. '2 ust. 2 pkt 5 od tego terminu~ 
od którego O'bjęci są przepisami D rentach ' górniczych 
pracownicy tego zakładu pracy, w którym byli zatrud
nieni O'statnio przed pneniesieniem. 

Art. 6. 1. Podstawę wymiaru renty stanowi przeciętny 
mieSięczny zarobek pracownika: • 

1) z ,ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia (art. 2) albo 
2) z kolejnych 2 lat zatrudnienia (art. 2) dowolnie wybra

"nych pru' z zainteresowanego z okresu ostatnich ' 10 lat 
zątrudn:e.:,:a przed zgłoszeniem wniosku o rentę . • 
2. Zainteu:!sowany może wystąpić nie póżniej niż w cią

gu roku od daty wydania pierwszej decyzji przyznającej ren- , 
tę o zmianę PO'dstawy wymiaru ren ty. . 

Art. 7. W zależności od wysokości pO'dstawy wymiaru 
renty zalicza się pracowników do jednej z cźterech grup za
robkowych. Pracowników, dla których ustalono podstawę wy~ 
miaru renty w wysokości: 

do 1.000 zł ralicza się do I grupy zarobkowej 
ponad . 1.000 do l 200 zł II .. I .200 do 1.400 zł Ol .. .. III .. .. 1.400 zł .. " IV " 

Rozdział II 

Górnicza renta starcza. 

Art. 8. 1. Górnicza renta ata.rczi! przysługuje praco"'nl
kowi! który:' 

, 
" 

" . , 
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1) ukońc;zył 55 )pt życi,a IłR pbj ęcil\go ,prze,pisami o ren tacb l górniczych (~Ht. 5). 
b) prace ~ównorzędne z pracą gorni czą (art. 2 ust. 2 ~ -

za zawód przyjmuje .się prace górnicze wykonywana-O 
przed przejściem do prac równorzędnych . 2) w chwili ukończenia 55 lat życia wykonywał pracę gór

niczą lub równorzędną (art. 2) albo z tytułu tej pracy 
pobierał zasiłki z ubezpie~zenia społecznego z powodu 
choroby (art. 3 pkt 1). 

3) . ma 25 lat (300 miesięcy) pracy górniczej, równorzędnej 

i okresów zaliczalollych do pracy górniczej (art. 2-4). 

2. Jeżeli pracownik ukończył 55 lat przed osiągnięciem 
wymaganego okresu pracy górniczej , równorzędnej i okre
sÓw zaliczalnych do pracy górniczej, prawo do górniczej ren
ty starczej powstaje z ~hwilą osiągnięcia wymaganego u:.:-e- . 
su pracy. 

Art. 9. 1. Górnicza renta ·starcza wynos!: 

Grupa zarobkowa 

I I II I JII \ IV 

Miesi~czna kwota renty w złotych 

700 I 800 

I 
900 

I 
1.000 I 

2. Jeżeli podstawa wymiaru renty obliczoll'a w myśl 
art. 6 przekracza 1.600 zł, górniczą rentę starczą podw}'? ' za 
się o 200f0nadwyżki podstawy wymiaru ponad 1.uOO do 
2.000 zł, a- o 150/0 nadwyżki p'onad 2.000 zł. 

3. Górnicza renta starcza łącznie z dodatkami,. z w',: lt
kiem' dodatków na dzieci, wnuki i rodzeństwo oraz dodatku 
dla osób zaliczonych do I grupy inwalidów, nie mO'Ż.e prze
kraczać podstawy wymiaru renty (art. 5). ani też wynosić 

więcej niż 1.600 zł, a wraz z dodatkiem za odznaczenie 
(art. 23) - 2.000 zł ' miesięcznie. 

Rozdział III ł, 

Górnicza rent.a inwalidzka. 

. Art. 10. 1. Górnicza renta inwalidzka przysługuje pa
cownikowi, ktory: 

l) stał się inwalidą po dniu objęcia go przepisami o ' ren
tach górniczych (art. S), 

21 ma co najmniej 5 lat (60 miesięcy) pracy górniczej, rów
norzędnej i okresów zaJiczalnych do pracy górnic;z;ej 
(art. 2-4), które powinny przypadać na okres ostatnich 
10 lat przed ustaniem zatrudnienia, 

3) w dniu powstariia inwalidztwa wykonywał pracę gć rni
czą lub równorzędną (art. 2) albd z tytułu tej pracy po
bierał zasiłki z ubezpieczenia społecznego z powodu cho

f roby (art. 3 pkt l). 
2. Jeżeli wypadek w zatrudnieniu lub choroba zawodo

wa spowodowały inwalidztwo pracownika, wówczas prawo 
do górniczej renty inwalidzkiej przysługuje bez względu na 
okres . pracy górniczej lub równorzędnej. 

. Art. 11. 1. Za inwalidę Uważa się pracownika, który stał 
się' niezdolny do pracy, o której mowa w ust. 2, wskutek 
wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej albo z in
nych przyczyn i został zaliczony do jednej z grup inwali
dów określonych w dekrecie o powszechnym zaopatrzeniu 
emerytalnym. 

2. Przy ocenie inwalidztwa pracowników, którzy ostat
nio przed zgłoszeniem wniosku o górniczą rentę inwalidzką 

wykonywali: 
a) prace górnicze (art. 2 ust. 1) - za zawód przyjm"je 

się te p:ace, 

Art. 12.1. Za wypadki w zatrudnieniu uważa się wy
padki, o których mowa wart. 36. ust. 1 i 2 dekretu o po
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym. 

2. Za choroby zawodowe uważa si ę te .choroby; k tóre 
przepisy wydane na podstawie art. 37 dekre tu o powszech
nym zaopatrzeniu, emerytalnym określają -jako choroby za
wodowe, jeżeli powstały one w czasie zatrudnienia okre
ślonego wart. 2 ust. l pkt 1-3. 

Arl. 13. Prawo do górniczej renty inwalidzkiej uLJa 
zawieszeniu na okres wykonywania przez pracownika prac 
określonych wart; 2 ust. 1 i 2. W tym okresie przysługuje 
pracownikowi prawo do renty na warunkach i w wysokośc~ 
określonych w dekrecie ó powszechnym zaopatrzeniu b.le .. 

rytalnym. 

Art. 14. 1. Górnieza renta ' in'Xalidzka' wynosi: 

Liczba 
Grupa zarobkowa: 

mle~ l ęC)J prltc!l I II .\ III l , IV górnic;zf'j i róumo.f7crlnej I 
oraz okrcs61lJ l.alic.zaln)Jt.:h 

złotych do prac)) R"rnic7cj M jesi~cznakwota rent!) w 

60 I1ll c~ięcl1 i więcej , 400 480 560 640 
-- --_._----- ' - ' 

120micsi.ęCfJ 
,. 
więcej 450 540 630 720 I I I 

1110 miesięclJ i więcej 500 600 700 800 
-

240 mie~ię c!J i wIęce j 600 700 800 900 
---- - -- _ .. ._ - - -

I 30 ,1 miesit;Cf) i więcej 700 8<,0 900 1000 

2. J eże li podstawa wymiaru renty (art. 6) przekracza 
1.600 zł, górniczą rentę inwalidzką podwyższa się o 20% 
nadwY'zki podstawy wymiaru ponad 1.600 do 2.000 zł, a o ;5°,0 
nadwyżk i ponad . 2.000 zł. 

Art. 15. Jeżeli wypadek oN zatrudnien iu lub choroba za
wodowa (art. 12) spowodowały inwalidztwo pracown;ka, 
wówczas : 

l) przyjmuje się - przy ustalcmiu wysokości górniczej ren· . 
ty inwalidzkiej (art. 14) - okres 300 miesięcy pracy :ór. 
niezej, jeżeI.! takiego okresu pracownik nie ma, 

2) podwyższa ' się .rentę ustaloną w myśl art. 14 o 30% ren. 
ty, jeżeli praGownik został zaliczony dó I lub II grupy 
inwalidów. 
Art. i6. Górnicza renta inwalidzka łącznie z do.datkami, 

z wyjątkiem dodatków na dzieci, wnuki i rodzeństwo oraz 
z wyjątkiem dodatku dlą osób zaliczonych do I grupy ir.wa
lidów, nie może przekraczać podstawy wymiaru renty (art. 6) 
ani też wynosić więcej niż LeDO zł, a wraz z dodatkiem za 
odznaczenie Jart. 23) - 2.000 zł miesięczn ie . 

R o z d z i a ł IV 

Górnicza renta wdowia 1 renty dla Innych członków rodziny, 

Art. 11. 1. GÓrni.ia renta wdowia przysługuje wdowie 
po 'pracowniku, który zmarł: 

l) wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodo
wej (art. 12) albo 

2) wskutek innych przyczyn i w chwili śmierci albo odpo
wiadał warunkom wymaganVm do uzyskania górniczej 
renty starczej lub inwalidzkiej, albo pobierał jedną z tych 
rent. 
2. Prawo do górniczej renty wdowiej nie jest uzależ. 

nione od spełnienia warunkó.w okreś l onych wart. 45 da. 
kretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym. 

/ 



\ \ 

t>zlennik Ustaw 'Nr 32 404 Poz. 13SJ , 

3. Jeżeli pracownik zawarł związek roałżel'lski po u _y
a kaniu górniczej renty starczej ' lub inwalidzkiej, wówczas po
zostałej po nim wdowie przysługuje prawo do górnkzej rEn
ty wdowiej tylko wtedy, gdy z ma!żeóstwa urodziło się 
dziecko' lub małżel'lstwo trwało co najmniej 3 lata albo. 
śmierć rencisty nastąpiła wskutek wypadku w zatrudnieniu 
(art. 12). który zdarzy ł się po zawarci u małżeństwa, 

Art. 18. 1. Górnicza renta wdowia wyno,:> i 60% V ":Y
sługującej pracownikowi górniczej renty starczej (art. 9) fub 
inwalidzkiej (art. 14). 

2. Jeże li śmierć pracownika była następstwem wypadku 
lub choroby zawodowej (art. i2), górnicza renta wdowia . 'y
nosi 60% renty, jaka przysługiwałaby pracownikowi, gdyby 
wskutek tego wypadku lub choroby zawodowej stał siq nie
zdolny do pracy i został zaliczony do II grupy inwalidów. 

Art. 19. 1. -Członkom rodziny pozostałym po zmarłym 
pracowniku, którzy nie mają prawa do renty ' górniczej, • zy

, sługuje prawo do renty rodZinnej w wysokości i na warun
kach określonych w dekrecie o powszechnym za9patr:,eniu 
emerytalnym, 

2. Jeżeli po pracowniku, oprócz wdowy uprawnionpj do 
górniczej renty wdowiej, pozostały również dzieci i inne 
osoby, które jako członkowie rodziny pracownika mają pra
wo do renty rodzinnej, ' przewidzianej w dekrecie o powszech
nym zaopatrzeniu emerytalnym, wówczas wysokość reI ty 
rodzinnej dla , dzieci i iIlnych osób ustala się w sposób ha
.tępujący.: 

1) ustala ' się wysokość renty rodzinnej w myśl przepisów 
dekretu o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym, ~a
liczaj.ąc do grona osób uprawnionych do renty r6wniez 

, wdow'ę, nawet gdyby nie miała prawa do tej renty w 
, myśl tego ' dekretu, 

2) wysokość. renty rodzinnej ustalona w sposób określony 
w pkt l zmniejsza się o: część renty rodzinnej, jaka przy
padałaby na wdowę, pozostała zaś reszta stanowi rpntę 
rodzinną przysługującą wszystkim upra wnionym człon-
kom rodziny pracownika poza wdową. ' 

3; Jeżeli praw'o do dodatku przysługującego nie pra
CUJącym członkom rodziny w myśl art. 00 dekretu ,0 po
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym zbiega się z pr3wem 
do dodatku przysługującego nie pracującej wdowie w myśl 
art. 22 niniejszej ustawy, wypłaca się tylko dodatek przy
sługujący wdowie, w równych częściach pomiędzy upraw
nionych do dodatku, jeżeli nie prowadzą oni wspólnege go-
spodarstwa domowego. ., I 

, 4. Łączna wysokość re~ty rodzinnej oraz górniczej r en
ty wdowiej (art. 18) wraz ze wszystkimi dodatkami, z wyjąt~ 
kiem dodatku dla dzieci, wnuków j rodzeń5twa oraz dodatku 
dla osób zaliczonych do I grupy inwalidów, nie mOle prze
kraczać podstawy wymiaru renty (art. 6) ani też wynosić 
więcej n.iż 1.600 z ł, a wraz z dodatkiem za odznaczenie orde
rem (art. 23) - 2.000 zł miesięcznie. 

Rozdział V 

Dodatki do ren •. 

Art. 20. Renciście pobierającemu górniczą rentę starczą 
lub inwalidzką przysługuje prawo do dodatków do renty dla 
dzieci, wnuków i rodzeństwa , w wysokości i na warunkach 
określonych w dekrecie o ~'owszechnym zaopatrzeniu emery
talnym. 

Art. 21. 1. Rencistom, pobierającym górniczą rentę star
czą lub inwalidzką, nie pracującym i nie posiadającym poza 
rentą, ~ochodu z innych źródeł, przysługIJje dodatek w wy-
8pkosCl 20% podstawy wymiaru (art. 6) najwyżej od kwoty 
,1.600 zł. 

2. Rencistom nie pracującym przysługuje ponadto ,doda
tek do renty starczej w wysokości 1% podstawy wymiaru 
renty za każdy pełny rok ponad 25 lat pracy górniczej, pra
cy równorzędnej i okresów , zą.liczalnych do pracy górniczej 
(art. 2-4). 

Art. 22. Do górniczej renty wdowiej przysług\lje doda
tek w wysokości 15% podstawy wytniaru (art. 6) najwyżej 

od kwoty 1.600 zł, jeżeli wdowa nie pracuje i poza rentą nie 
ma dochodu z innych żródeł oraz; 

1) ukończyła 55 lat albo 
2) jest inwalidą, albo 
3) wychowuje dzieci, wnuki lub rodzeństwo zm'arłego up raw

nione do renty rodzinnej w wieku do lat 8. 

Art. 23. Osobie pobierającej rentę górniczą, odznaczonej 
przez władze Polski Ludowej orderami: Budowniczy Polski 
Ludowej, Sztandar Pracy, Krzyż Grunwaldu, Virtuti Militari 
lu,b Odrodzenia Polski albo tytułem "Zasłużony Górnik Pol
skiej Rzeczypospolitej Ludowej" przysługuje miesięczny do
datek do renty w wysokości 25% renty bez uwzględnienia 
dodatków. Z tytułu odznaczel'l przysługuje ' tylko jeden do
datek. ' . 

Art. 24. Osobom pobierającym gÓrniczą rentę starczą, 

Inwalidzką iub wdowią, zaliczonym do I grupy inwaHdów, 
przysługujQo dodatek do renty w kwocie 300 zł. 

R oz d z i a ł VI 

Zasiłek pogrzebowy. 

Art. 25. W ra;ie śmierci osoby pobierającej rentę 'gór
niczą lub czlonka rodziny tej osoby przysługuje zasiłek po
grzebowy w wysokośL ina warunkach określonydLw ' de
krecie ó powszechnym zaopatrzeniu . emerytalnym. 

R o z d Z i a ł VII. 
~ , ' 

Swiadczenia .. w ilalurz~. 

Art. 26. Rencistom pobieraj'ącym ..rentę górnlczą Oraz 
członkom ich rodzin przysługuje prawo do pomocy leczillczej , 
i położniczej, protezowania, przysposobienia zaworiowego 
oraz umieszczenia w domu rencistów na warunkach przewi-, 
dzianych w dekrecie o powszechnym zaopatrzeniu emery-
talnym. ' 

R o z d z i a ł ViII 

Renły , górnicze w szczególnych przypadkach. 
• : " ,' o - . ' • ;,t , ,":. 0.- ' 

Art. 27. t. Prawo do górniczej renty inwalidzk iej przy
sługuje: pracow nikom nie wykonującym pracy górniczej lub 
równorzędnej określonej wart. 2 ust. l i 2, przedstawici~-
10m organizacji społecznych lub politycznych oraz innym 
osohom nie ' będącym pracownikam i, którzy stali się ' inwa-
!idami: 

1) wskutek wypadku, który zdarzył się pod ziemią przy pra
cy, wykonywaniu zajęć praktycznych w związku z nau
ką zawodu lub pełnieniu funkcji społecznych albo poli-
tycznych, ' 

2) wskutek choroby zawodowej powstałej w czasie pracy. 
zajęć lub pełnienia funkcji, o których mowa w pkt 1.-

2. Górnicze renty inwalidzkie, o których Ulowa w ust. 1, 
przysługują, jeżeli wypadek zdarzył się lub choroba zawo
dowa powstała po terminie, od którego stosuje się przepisy 
o rentach górniczych do pracowników kopalni (art. 5). w któ
rej zdarzył się wypadek lub powstała choroba zawodowa. 

3. Przy ocenie inwalidztwa osób wymienionych w ust. 1 
za zawód tych osób przyjmuje si ę prace, które te osoby wy
konywały w ciągu osta,tnkh 10 ' lal przez okres naj dłuższy. 

, . 

, .: 
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Art. 28. Członkowie rodziny pozostali po osobach, wy
mienionych wart. 27, zmarłych ';Vskutek wypadku lub cho
roby zawodowej, mają 'prawo do renty przewidzianej w 
art. 17-19 niniejszej ustawy. 

Art. 29. 1. Pracownikom kopalń węgla kamiennego i rud 
cynkowo-ołowianych, którzy w dniu obj ęcia ich przepisami 
o rentach górniczych (art. 5 ust. 2) osi ągnęli już 55 lat życia 
albo w tym dniu pobierali pensj ę bra cką lub emerytalną. 

przysługuje prawo do górniczej renty starczej lub inwalidz
kiej, jeżeli po dniu objęcia ich p rzepisami o rentach górni
czych. lecz przed dniem wejścia IW życie niniejszej ustawy 
pozostawali co najmniej przez okres jednego rok u w zatrud
n ieniu. określonym wart. 2 ust. 1 pkt 1-3. oraz spelniają po
za tyln warunki do górniczej renty starczej. przewidziane w 
arL ' 8 ust. 1 pkt 2 i 3, lub warunki do górniczej renty inwa
lidzkiej. przewidziane wart. 10 usL 1 pkt 2 i 3. 

f 2. Pracownikom, o których mowa wart. 5 ust. 2 pkt 5, 

(.;' -

, którzy ukończyli 55 lat życ ia przed dniem 1 lipca 1956 L, 

. przysługuje prawo do górniczej renty starczej. jeżeli ,~ tym 
dniu pozostawali w zatrudnieniu określonym wart. 2 ust. 1 
lub 2 oraz spełniają inne warunki. 

3. Prawo do górniczej renty starczej lub inwalidzkiej 
' przysługuje: 

1) pracownikom kopalń węgla kamiennego i rud cynkowo
ołowianych. którzy w okresie od 1 maja 194<l L do 
31 sierpnia 1948 r. zostali zwolnieni z zahudnienia 
określonego w t ito 2 usL l w famach akcji odmładzania 
załóg za odszkOdowaniem i 'pobierają rentę emerytalną 
lub pensję bracką; , 

• 2) pracownikom - kopalń ' węgla kamiennego i rud ' cynkowo
ołowia:n'ych. którzy w ok resie od 30 listopada 1949 L do 

' 31 grudnia I950 t. zostali zwolnieiliz zatrudnienia o~te
śloneQo w art. 2 ust. l pkt 1-3 i pobierają rentę eme-
rytal~ą lub' pens)ębra,cką. . . • , 

jeżeli w dniu zwolnienia spełniali warunki do "górniczej ' Ie~ty 

starczej. przewidziane 'Vi art. 8 ust. 1 pkt 2 . 3. lub dogómi
czej renty inwalidzkiej, przewidziane watt. 10 ust. 1 pkt '2 i 3. 

4 . . Pnwo do górniczej renty inwalidzkiej przysługuje. 
pracownikom kopalń i przedsiębiorstw wymienionych. wart. l 
,ust. l pkt l i 2 i osobom wymienionym wart. 27 ust. 1. któ
rzy po Wyzwoleniu ulegiLwypadkom w zatrudniemu. o któ
.rych mqwa wart. 2 ust 1 pkt 1..,-'3. jeżeli wskutek nastt';pstw 
.tych wypadków pobierają renty i zostaną zaliczeni do I lub II 
grupy inwalidów. . ' 

Art. 30. 1. Do okresów pracy gprniczej zalicza się okre-
6y zatrudnienia poza górnictwem w uspołecznionych . zakła
dach pracy pracowników. którzy byli zatrudnieni pod ziemią 
w kopalnfach węgla kamiennego przed ,dmem 8 li d "pac!a 
1955 r. co najmniej 3 lata'. z czego co najmniej jeden rok 
po Wyzwoleniu. Jeżeli po dniu 7 listopada 1955 r. w rócili do 
pracy pod ziemią w kopalniach w ęgla kam iennego. przepra
cowali co najmniej jeden rok i z pracy tej nie zwolnili się 

ani n ie zostali z niej dyscyplinarnie zwolnieni. 
2. Rada ' Ministrów może ustalić ostateczny termin po

'Yrot u do pracy .pod ziemią. który daje -uprawmenia określo

ne w ust. 1. 
Art. 31. Minister Pracy i Opieki Spole,cznej może na 

w niosek właściwego ministra lub prezesa Wyższego Uf'l."du 
Górniczego przyznać w przypadkach szczególnie uzasadrdo
nych rentę górniczą inwalidom lub starcom. którzy nie odpo
wi , dają niektórym warunkom wymaganym do uzyskania ren-

' ty górniczej. 

Rozdział IX 

Postępowanie. 

Art. 3~. 1. Wnioski o przyznanie renty 'górniczej należy 
składać w zakładach pracy, które obowiązane są przekazy- ' 

wac Je po dołączeniu koniecznJch dokumentów' do właści •. 
wych prezydiów rad narodowych. Wnioski o renty dla człon-. 
ków rodzin po rencistach górniczych należy zgłaszać bezpo .. 
średnio do właściwych prezydiów .rad narodowych. 

2. Właściwość prezydiów rad narodowych do załatwia
nia spraw rent górniczych, szczegółowy tryb postępowania, 
środki dowodowe do ustalenia prawa ' do tych rent i zasady 
wypłaty świadczeń określa Minister Pracy i Opieki Społecz~ 
nej w drodze zarządzenia. 

R oz dz i a ł X 

Przepisy PI zejściowe ł wprowadzające. 

Art. 33. 'vV sprawach nie unormowanych niniejszą ust.awą 
stosuje się odpowiednio przepisy art. 10. 12-27. 32-33. 36-
37. 40. 42-43. 47. 55. 58-59, 60 ust. 3 i art. 61--76 dekretu 
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym . 

Art. 34. 1. Do wniosków o renty górnic:w. zgłoszonych: 
1) przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przl'pisy 

dotychcza sowe. 
2) .po dniu wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy 

ustawy. , 

2. Jeżeli .renta górnicza nie , 'Przysługiwała w myśl do
tychczasowych przepisów. a przysługuje w myśl przepisów 
ustawy. rentę przyznaje się naj wcześniej za okres od dnia 
1 kwietnia 1957 L 

3, Renty -górnicze. przysłfl9ujące za 'okres przed dnięm 
1 'kwietnia 1957 L. wypłaca się w wysokości przewidzialiej w 
dotychczasowych przepisa<;h. . . . 

Art. 35. 1. Pra~\Co dd rent górńicżych przyznahycł: na . 
podstawie dotychczasowych przepisów szczególnych pożosta-
je w n:\Ocy. , 

2.W spril:wach rent. o których mowa w . ust. I. stosuje 
się odpowiednio następujące przepisy dekretu o powszeclmym 
za'opatrzeniu emerytalnym: 

1) art. 12-13. 16-23. 45 ust. l pkt l. art. 47. 53. 59.60 
ust. 3. art. 61-67. 69-72. 74--76. 82. 85. 8G IlSt. 1 i 2 
i art. 90; jeżeli wniosek o rentę górniczą został zgl0SZOltY 
przed dniem I lipca 1954 T.; 

2) art. 12'-27, 32-33. 36-37. 40. 42-43. 45 ust. t pkt 1, 
art. 46usf: 2. art. 47. 49:......50.53-;-55. 58-59. 60 lIst 3 
i art.' 61-76. jeżeli wniosek o rentę górniczą został zg o
szony po dniu 30 czerwca 1954 r. 

Art. 36. 1. Przy stosowaniu przepisów art. 32,.,...33. 42~ 
43 i 85 dekretu o powszechnym zaopatrzeniu 'emerytalnym 
za zatrudnienie uważa się pracę górniczą lub pracę równo
rzędną z pracą górniczą (art. 2 ust. l' i 2). aza wypadek w za
trudnieniu - wypadek w zatrudnieniu .lub chorobę zawodo
wą. określone wart. 12. 

2. W razie śmierci praco·wnika. który zgłosił wniosek 
o rentę górniczą. uprawnienia wynikające ze zgłoszonego 

"niosIm przechodzą na wdowę, r 'ezależnie od spełnienia wa
runku pozostawania na utrzymaniu określonego wart. 22 
ust. 2 dekretu ' o pow szechnym zaopatrzeniu emerytalnym 

Art. 37. 1. Do rent górniczych. o których mowa w arL 35, 
stosuje się następujące zasady: 

1) renty starcze i inwalidzkie podwyższa się do wysokości 
określonej w niniejszej ustawie przy zachowaniu dotych
czasowej podstawy wymiaru renty; 

2) renty wdowie i sierot zupełnych podwyższa się w ten 
sposób. że za podstawę obliczenia tych świadczeń -' we
dług stawek przewidzianych w dotychczasowych przepi- \ 
sach - przyjmuje się rentę pracownika, podwyższonlł 
w myśl pkt l; 

3) rencistom pobierającym renty starcze, inwalidzkie i wdo
wie przysługuje dodatek tila nie' rlracujących w wysokości 
1 na warunkach określonych w niniejszej ustawie, a po-

-,- /- 'l 

" 



Dziennik Ustaw Nr 32 406 - Poz. 139, 140 i 141 

bierający ;n renty sięrot zupełnych - w 
widzianej dla reńt wdowich łącznie 
~ierot ; ' ". 

wysokości prze· 
na cale gr~no 

4) świadczenia dla dzieci - dodatki do rent i renty sierot 
zupełnych - uczęszczających do szkół po ukończeniu 
18 roku życia - wypłaca się w czasie uczęszczania do 
szkół w wieku do lat 24. 
2. ' Podwyższenie renty, przyznanie doda tku dla nie pra

cujących rencistów i świadczeń dla qzieci w myśl ust. 1 na
stępuje na wniosek zainteresowanych: 

l) od dnia' powstania prawa d.o świadczeń, jednak nie 
wcześniej n iż od dnia l kw~etnia 1957 r., jeżeli wniosek 
zostanie zgłoszony w ciągu 6 mięsięcy od dnia orło

lizenia niniejszej ustawy; 

2) od dnia powstania prawa do świadczeń, jednak za okres 
nie dłużsży ni{ '3' miesiące wstecibd ' dnia zgłosZ'1:mia 
~niosku, jeżeli :wniosek zostanie zgłoszony po upływie 
6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy. 

R o z d z i a ł XI 

Przepisy . końcowe. 

Art. 38. Tracą moc dotychczasowe przepisy szczególnts 
w sprawie świadczeń emerytalnych górników. 

Art. 39. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z · mocą od dnia 1 kwietnia .1957 r. 

Przewodniczący Rad ' Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady , PańsL wa: J. Horodecki 

140 

UST;AWA 

z dnia 28 maja 1951 r. 

o żmianie dekretu o podatku gruntowym. 

Art. 1. W dekrecie z dnia 30 czerwca 1951 r. o ~odatku 
grunto:wym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143 i z 1956 r. Nr 55, 
poz. 251) wprowadza się następujące zmiany: 

l) wart, .( skreśla się ust. 3; 

2) wart. 7: 
a) w ust. 4 skreśla się wyra~ "corocznie", 
b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6. Dla określenia obszaru i klasy gruntów miarodaj
ne są dane objęte ewidencją gruntów i budynków, 
założoną na podstawie przepisów dekretu z dnia· 
2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków 
(Dz. U. NI; 6, poz. 32), a w braku tej ewidencji -
wyniki szacunkowej klasyfikacji gruntów, ustalo
ne przez właściwe organy administracji rolnej. Na 
terenach, gdZie gleboznawcza ·klasyfikacja grun
tów nie z.Qstala przeprowadzona, a szacunkowa 
klasyfikacja gruntów jest oczywiście wyższa od 
faktycznej jakości gleby, dla określenia obszaru 
i klasy gruntów miarodajne są ustalenia doko
nane w myśl szczególnych przepisów przez wła

ściwe organy administracji rolnej, objęte tymcza
sowymirejestrami gospodarstw; do czasu doko
nania tych ustaleń i objęcia ich tymczasowymi 
rejestrami ' gospodarstw prezydia . wojewódzkich 
rad narodowych mogą - po porozumieniu się 

" z Ministrem Finansów ~ obniżyć odpowiednio po
datek dla poszczególnych miejscowości, nie wię
cej' jednak niż 030010."; 

S) w art. 9 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 
,,13) grunty leżące odłogiem co najmniej od dwóch lat 

(odłogi), oddane do zagospodarowania na podstawie 
umowy 7,awartej z prezydium rady narodowej na' 
okres co nąjmniej sześciu lat ....... w ciągu trzech lat, 
licząc o,d roku, w którym nastąpił pierwszy zbiór, 
zwolnienie stosuje się pod warunkiem ul'rawiania 
w całości użytków rolnych we własnym gospoda-r
stwie rolnym; przepis ten stosuje się odpowiednio 
do odłogów otrzymanych na własność indywidualną 
na podstawie orzeczeń organów administracji pań
stwowej"; 

4) wart. 10 liSt. 2: 
a) skreśla się wyraz "corocznie", 
b) w pkt l liczbę ,,480/0" zastępuje się liczbą ,,40'l/o", 
cj w pkt 2 po lit .. a) dódaje się przepi s oznaczony lit. b) 

w brzmieniu: 
"b) prawnie uznane związki wyznaniowe i ich insty

tucje, zakony i kongregacje zakonrie oraz ' stowa
rzyszenia religijne, których dochód zgodnie ze- sta
tlitem jest obracany w całości na cele · kultu rell
gijnego, oświatowe, dobroczynne i opieki spó
łecznej", 

d) w pkt 2 dotych~'zasowe przepisy oznaczone lit. bj, c" 
d), e), f), g), h) i i) oznacza się kolejno lit. cj, d), 
e). f) , g), h), i) i j); 

5) art. 13 wraz z tytułem "Podatek gruntowy 'w ziemiopło
dach" skreśla ·się. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z .mocą od dnia l stycznia 1957 r . \ 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: J. Harodecki 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 28 maja 1957 r., 

~ sprawie zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów gospodarczych, ustalenia norm przeciętnego przy
chodu szacunkowego z hektara gruntów oraz stawek podatku gruntowego dla celów wymiaru podatkugrunfów'ego. 

Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 10 ust. 2, 3 i 4 dekretu ' 
" dnia 30 czerwca 1951 r. o , podatku gruntowym (Dz. U . 
• 1955 r. Nr 23, po~ 143,~ z 1956 r. Nr 55, poz. 251 i z 1957. r. 
Nr 32, poz. 140) zarządza się, co następuje: 

• 

§ 1. Poczynając od roku podatkowego 1957 obowiązuj li 
dla celów wymiaru podatku gruntowego przepisy rozparzą- ' 
dzenia Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1955 r . w sprawie 
zaliczenia poszczególnych powiatów do jednego z okręgów 

• 

, 

., 


