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USTA W A 

z dni. 13 gru dnia -1957 r. 

ou.opałneniu enlerylaJlly.m żołnierzy lawodowyeh t nadtermi1łowych oru łeb rodzin. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogól,ne. 

Art. 1. 1. Zołnierze zawodowi i nadterminow i Sil Zbroj
nych otrzymuj ą z funduszów państwowych zaopatrzenie eme
rytalne z tytułu wysługi lat lub w razie inwalidztwa, a człon
kowie ich rodzin - w razie śmierci żywiciela , 

2. Ilekroć w ustawie w dalszych przepisach użyto okre~ 
ś'lel'l ia "żołnierz" - na1eży przez to rozumieć oficera zawo
dowego oraz podoficera zawodowego i .nadterminowego. 

Art 2. 1. Zaopatrzenie z Lytułu wysługi lat obejmuje; 
1) świadczeni .a pieni·ężne : 

a) .rentę za wysługę Jat, 
b) dodatki do renty, 
c) zasiłek .pogrzebowv. 

2) świadczenia w naturze : 
a) pomoc l eczni czą, 

b) zapewnienie kwatery, 
c) pomoc w zakresie uzyskania dziatki ziemi oral ma

teriałów i kredytów na zabudowę, 
d) llmiies7.czenie w domu rencistów. 
2. Zaopatrzenie w razie inwalidztwa obejmuje: 

1) świadczen ia pieniężne: a, rentę inwa!'idzką, 
b) dodatki do 1'enty, 
cj zasiłek .;pogrzebowy; 

2) ,świadczenia w natur'le : 
a) pomoc leczniczą, 
bl t:apewnienie kwatery, 
e) zaopatrzenie w pro tezy, aparaty ortop_edyczne i środ o 

ki pomocnicze, . 
d) przysposobienie zawodowe, 
e) zapewnienie pracy, 
f) pomoc w zakresie uzyslania dzi ałki ziemi oraz ma

t.eriałów i kredytów .na zabudowę, 
g) umieszczenie w domu rencistów. 

Art. 3. Zaop'atr:zenie c.złonków rodzin ż.ołn ierzy obejmuje: 
1) świadczen i a pieniężne: 

al rentę rodzinną. 

b) dodatki do renty, 
c) zasHek pogrzebowy, 
d) odprawę, 

ej zwrot kosztów przesied1enia; 
2) świadczenia W natu rze: 

a) ,p'0IDOC h!czniczą i połoinkzl.\ , 

b1 zapewnieaie .k ·walilry, 
e) za:opa-tr~enie ' -wprot'ezy, aparaty OI"lopedyczllle środ-

.ki pomo.cBtCl.e, 
d) umieszczenie w d0ffiu renclstów, 

Art;&' 1 . ~raw() dOZ81>pa tr:renia 'powstaJe ,·1 dniem speł
nieniasię W.5Zy-s tkichwaT1i1nkó:w wym:agan yeh ;pn;m;I1·s:Ław,ę 

! do uzysk,ania \tego prawa., Jednakże pU1W,O do laOił,atrzenia 
żołra.ierzapowstaje dopiew z dniem zwolnienia go z woj
skowej s1nzbyzawodowej lu'b 'nadterminowej. . 

2: Prawo do za.qp.atrzenla gaśnie w .pr.z~padkupoW(iłil·· 
Iila żołnIerza ponownieiio /wojskowej .służ}:>y ·'z .aw.odowęj luh 
nadtermin.owej . W razie zwolnienia z tej służby 'Eaopatrze-

nie przyznaje się na nowo z . uwzg1ędnieniem okresu ponDW
nej służby wojskowej. 

Art. 5. 1. Prawo do zaopatrzenia i jego wysokość usta
lają właliciw.e ~rgany wojskowe. 

2. Zaopatrzenie llstali) się z urzędu lub ni) wniptiek 
uprawni.onego na3Później W ciągu 14 dni od {)trzyman.japrze~ 
właścrwy or(Jau wojskowy w5zystkich dokmllentów niezbęd
n ych do wydania decyzji. 

3. Jf.żeli prawo ciD zaopatrzeni.azostalo ustalone, ,al.e 
wydanie decyzji ul egło zwłoce z powodu nieustalenia wy- 
sokości zilopatrzenia lu b innych okoliczności, przyznaje się\ 
osobie upraw-n10nej stosowne -zaiiczki, które podlegaj'ą - po
trąceniu przy wypła'cie zaopatrzenia, 

4. Ministrowie Obrony Narodowej oraz Pracy i Opiekł 

Społecznej określą w drodze ..ro~porządzenia tryb postępowa

nia w sprawie ustalania zaopatrzeń oraz właściwość organów 
wojskowych w tych iiprawach. 

5, Od decyzji org.anów wojskowych wydanych na ,p~

stawie niniejszej .1Jstawyprzysługuje zainteresowanemu pr.a
wo wnIesienia skarfJi do sądów ubezpieczeń społecznych: 

Art. 6. 1. $wiadczenia pieniężne z tytułu zaopa.tr.:z.enła 
wyp-lilca prezydium. właściwej rarly u_arodowej. 

2. Renty \vyplaca się w okresach miesięcznycn, po- _ 
cząwszy od dnia powstania pr,awa do renty, jednak nie wcze~ 
śniej .niż od' dnia nas tępuj ącego po upływje okresu, _za który 
żołnie rz otrzymałuposaienie . . 

3. Rentę wypłaca się za okres nie dłuższy niż 3 miesiące 
wstecz od dniaz.głoszenia wniosku albo od _dnia usta1enia 
zaopatrzenia. z urzędu. 

4. Jeże li prawo do zaopatrzenia nie m.ogło być ustalone 
w tenuluie 14-dn1owym wymienionym wart. 5 ust. 2 z przy
czyn Gd organ,Uwojskowego niezależnych, rentę wypł~c.a ~i, 

wstecz za okres nie d·łuższy niż 3 mi-es.i.ące od ustaniA _prze 
.szkód uniemożliwiających wydanie decyzji. 

5. Minis;Łr()wie Obrony Narodowej oraz Pracy i Opi~kł 
Społecznej .określą w drodze rozporządzeni il tryb postępgw a~ 
nia w spraw ie wypłaty zaopatrzeń oraz terminy pła tnoś ci rent. 

Art. 7. Prawo d.o za.opatrzenia na podstawie niniej szej 
ustawy nie przysługuje w 'przypadkach zwolnienia żolnietto 

ze służby ' wojskowej wskutek: 
1) skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę utraty 

,praw publicznych Nb na karę degradacji. 
2) utraty stopnia oficerSKiego lub podoficerskiego. 

Art. 8. t . Do wy.sługi 1at z-alicz.a się czynną słu_zbę peł
nioną w Ludowym Wojsku Polskim po dniu 22 lipca lM4 r. 

2. Zołni er.zowj .;l:waln.ipnem·\i ze .irui,!)y wojskowej, xtóry 
posiada c(;) najmniej H) iatwysługi ·przewidzianej w uc$J. - ,II 
zalicza się d,Q tt!,j -wysługi o:kresy zatwdnienia .oraz inne nkre,. 
.iy, ' któr,ęPo.dleg,qjł zaU,czenił.i dQ zaŁn.tdnie·Ii\ja pr_a~ownilW'W' 
wedlug prz.epj&6w o ,pp.wsz.echnym zaopat rzeniu -e.merytaJuf!iil 
.pr.acowoików i J-ohrodzin. 

It Do w,ysŁug.i lal Gie .zalicz.« sję0kresów ocih·YW.llta_ 
kary pozbawienia wolności, służby 'Woddzialę ka.r.nym .i 'ty ... ~ 
czasowego .aresztowania, chyba żeżołnier,Z zostal uniewin-
niony a1bo postępowanie -karne -zostal a umorzone . \ 

Art. 9 . . 1. Okr,esy służby WOjskowej personelu latającego '. 
na samolotach odrzutowych, s'kocików- llpadoC'hronowyeno.f!3' 
zalógokrętów podwodnych zalicza się w wyrni.a·rze . th""., . 
krotnym. - • 
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2. Minister Obrony Narodowej określi ponadto inne 
rodzaje służby wojskowej, ' które ze względu na szczeg_ó lne 
właściwości lub warunki jej odbywania . uzasadniają zalicze
nie okresów tej służby do wysługi lat w wymiarze półtora~ 

krotnym. 
Art. 10. 1. Do wysługi lat liczy się podwójnie: 

1) 'okresy służby pełnionej w czasie' w.ojny - na froncie: 
a) w Ludowym Wojsku Polskim, 

,h) w Wojsku Polskim, w polskLch formacjach wojsko
wych za granicą i w armiach sojuszniczych w okresie 
wojny 1939_1945 L, 

c) w oddziałach, które prowadziły walkę z hitlerowskim 
okupantem; . 

2) okresy służby w jednostkach wojskowych, które prowa
dziły walki z bandami po dniu 9 maja 1915 r.; 

. 3) okresy służby w wojskQwych oddziałach ludowych w 
cZl\.sie wojny domowej w Hiszpanii. 
2. Przy zaliczaniu do wysługi lat okresów wymienio

nych .w ust. 1 uwzględnia się ponadto korzystniejsze zalicze
nie niektórych okresów służby, przewidziane wart. 9. 

3 . . Minister. Obrony Narodowej określi tasady i sposób 
7aliczania do wysługi lat okresÓW służby wymienionych 
w ust. 1. ' 

Art. 11. 1. Podstawę wymiaru renty stanowi miesięczne 
.. uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze sta
. Iym, należne i.olnierzowi na ostalnio zajmowanym stanowis

ku służbowym. 
1.. Podstawę wymiaru renty dla żołnierza skierowanego 

do służby poza wojskiem . stanowi uposażenie określone w 
ust. 1, które przyshigiwałoby mu na odpowiednimstanowis
ku w wojsku w myśl przepisów o uposażeniu żołnierzy. 

3. Podstawa wymiaru renty dla inwalidów zaliczonych 
do I grupy inwalidów, których inwalidztwo pozostaje w, 
związku ze służbą wojskową, nie może wynosić mniej niż 

1200 zł. 
4. Minister Obrony Narodowej określi dodatki do upo

sażenia o charakterze ~ałym wchodzące w skład podstawy 
wymiaru renty. 

Art. 12. 1. Z funduszów państwowych można otrzymywać 
tylko jedno zaopatrzenie. 

2. W razie ' zbiegu prawa do dwóch lub więcej zaopa
trzeń przysługuje prawo tylko do jr.dnego zaopatrzenia we
dług wyboru zainteresowanego. Jeż.e li uprawniony nie doko
nał wyboru, wymierza mu się .zaopatrzenie korzystniejsze. 

3. Jeżeli żołnierz, któremu przysługJje prawo do renty 
% tytułu wysługi lat i do renty inwalidzkiej, otrzymuje rentę 
inwalidzką, przysługują mu również świadczenia w naturze 
przewidziane dla żołnierzy otrzymujących rentę za wysługę 
lat, a jeżeli otrzymują ren tę za wysłJgę lat - również 
ŚWIadczenia w naturze przewidziane dla inwalidów. 

Art. 13. 1. Do zaopa trzenia emerytalnego żołnierzy oraz 
Ich rodzin stosuje się ponadto przepisy art. 16-=-22, 69-75 
i 97 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 L o powszechnym za
opatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. 
z 1956 r. Nr 43, poz. 200) oraz przepisy wydane na ' podsta
wie art. 8 ust. 4 i art. 100 tego dekrelu. 

2. Przewidziane w przepisach wymienionych w ust. 1 
'ulHawnienia Ministra Pracy i Opieki Spoleczn~j przysługują 
Ministrowi Obrony .Narodowej, a uprawriienia prezydiów rad 
narodowych - wlaśc:.wym organom wojskowym określonym 
'W trybie art. 5 LISt. 4 niniejsżej ustawy. 

R o z d z i a ł 2. 

Zaopatrzenie z tytułu wysługi lat. 

Art. 14. 1. .Renta z.a WySłllgf; lat przysługuje żołn ierzewi 
zwolnionemu z wojskowej służby zawodowej łab nadtermi

/ nowej/ ' który W chwili zwolnienia z tej służby posiada' 15 lat 
w yslugi.. .,' .. ~ 

Poz. 6 

2. Przy kOl1cowym obliczeniu wysługi lat nie uwzględnia 
!'ię części roku do sześci u miesięcy,' a Okres przekraczający 
sześć miesięcy przy wysłudze powyżej 15 lat liczy się jako 
pełny rok. 

3. Ilekroć w ustawie w dalszych przepisach użyto okre" 
ślenia "rencista" - należy przez to rozumieć żołnierza otrzy
mującego rentę za wysługę lat. . 

Art. 15. 1. Wysokość renty za wysługę lat' wynosi 40°/0 
ppdsliiwy wymiaru i wzrasta za każdy n,lstępńy rok ponad 
15 lat wysługi o 3010 podstawy wymiaru aż do osiągnięci~ 
850/n tej podstawy, co stanowi pełną rentę za wysługę lat. 

2. , Rentd 'la wysługę lat generałów (admirałów) wynosi 
85010 podstawy wymiaru. 

Art. 16. 1. Jeżeli rencista zostanie zaliczony do jednej 
z grup inwalidów, renta za wysługę lat może być na jego 
wniosek zamieniona na rentę inwalidzką przewidzianą w 

'ustawie .w razie inwalidztwa powstałego bez związk\l ze 
służbą wojskową. 

2. Jeżeli rencista uległ wypadkowi w zatrudnieniu lub 
zachorował na chorobę zawodową, renta za wysługę lat mo
że być na jego wniosek zamieniona 'na rentę inwalidzką, 

. pvzewidzi'aną w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu eme
rytalnym pracowników i ich rodzin w razie inwalidztwa po
wstałego ' wskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby za
wodowej. 

3. Przepis art. 12 ust. 3 stosuje się odpowiednio . 

Art. 17. 1. Renciście przysługuje prawo do dodatku do 
renty na dzieci. wnuki i rodzeństwo, które odpowiadają wa
runkom przewidzianym w ustawie do o trzymania renty ro-

. dzinnej. I 

2. Dodatek do renty przysługuje w wysoko-ki dodatku 
rodzinnego przewidzianego w przepisach o uposażeniu żoł

nierzy. 
3. Przez czas pobierania na dzieci, w.nJki i rodzeństwo 

zasiłku rodzinnego lub dodatku z innego tylułu renCISCle 
prz.ysługuje na te s~me osoby tylko różnica między dodaL, 
kiem wymienionym w ust. 2 a zasiłkiem rodzinnym lub do
datkiem z innego tytułu. 

4. Prawo do dodatku do renty na dzieci, wnuki i ro
dzeIlstwo przyslJguje również opiekunowi ' dzieci. 

Art. 18. 1. Rencistom odznaczonym przez władze Polski 
Ludowej orderem BJdowniczych P()lski Ludowej, Krzyżem 

Grunwaldu, Virtuti Militari, Odrodzenia Polski lub Sztandaru 
Pracy oraz wszystkim rencistom odznaczonym orderem Vir
tuti Militari za zasługi w czasie wojny 1939-1945 r. - przy
sługuje miesięczny dodatek do renty za wysługę la.t w wy
sokości 25010 renty bez uwzględnienia dodatku na dzieci, 
wn<.lki i rodzeństwo. 

2. Z tytułu posiadania orderów przysługuje tylko jeden 
dodatek. 

3. Wysokość renty wraz z dodatkiem wymienionym W 
ust. 1 nie moż,e przekraczać 100% podstawy wymiaru. 

Art. 19. 1. Rencistom nie pracującym i nie posiadają

cym poza rentą dochodu z innych żródeł przysługuje doda
tek w wysokości 15% podstawy wymiaru renty, z tym że 
łączna wysokość renty. nie może przekraczać łl50/o, a wraz 
z dodatkiem wymienionym wart. 18 - 100% podstawy wy
miaru. 

2. Przy określaniu, jakie dochody poza rentą wyłączajll 

prawo do dodatku wymienionego w ust. I, sto~uje się prze
pisy wydane na podstawie art. 60 ust. 3 dekretu z dnia 
25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopi1trz€niu emerytalnym 
pracowników i ich rodzin (Dz. U. z 1956 r. NI 43, poz. 200). 

Art. 20 . . JeŻeli rencista pC'bierający rentę posiada rów
nież dochód z pracy lub 7. innych żródeł ; kto.ry łącznie z ren
tą ,bezdodillku na dzieci, wnuki i rodzeństwo przekracza 
wy<;okOŚć , \lpOS1l1,en ia wraz . . z rQ wnnwartościąś-wLa,dczeń Vi 

nalUlle- pobieranego ,ostatnio w wojsk..u. wo.wczas . rentę 

-
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Ąrt. 2'1. 1 . W razi-€ śmierci reRc'isty przyslaguje 'Zasn~k 
pogrzebow y w wysokości : 

1) t rz;y-kTotn'ej . ren ty mie si ęcznej b ez uwzgl'ę-drri enia doda Ł

kb w na dz ieci , w nuki i ro€lzeń stwo , je'ieli koszty 1''0-
grzebu pokrywa mah'Olrek, . dz ieci , wnuk i, rodzeństwo 

l al;) irodl !Ce, 
2) k'0''ó tlów Tzeccz ywaśc ie I!'b n~'e5 ,i ol'ly ch, n.<a j w yż'ej jedliliil: do 

wys'Olwśn ' ok reśilo nej 'W pk t l , jeielJ >kGszly pogrzeb u 
pGł.'r yla i nt~ a .osot; a. 
'2. ' IN f aZI'e śm,i-e.rci ,człolf.1ka rodz,iJilY .pows t.ająceg o na 

u trzyma niu renris ty p rzysługuje mu z:as iJ-e k p :OgTZ<8Uow y w 
wysokości 1 0{~l1 /o pods~ a :wy w yrni<dTU rent y. 

'3. no ';('zq'Gm k,ó w rodz iny za li cza się m.a ł.ionka j rodzi
c:ów r,en ci ''5 t y oraz dzie ci, wmrki i rod zeilSlwo, iktór-e od.po

' wi a daj'ą wa,-u nk orn pr rewcidz-i anym w ,usl:aw i:e clo 'otrzym a
n ia ren ty ro dzi nne j . 

ą . W r.1Izie zbJi egu p.rawa do zas fłku ,.p ogrzehowego z ty
tułu za tru dn 'en.ia i z t ytułu po b ie ra nja renty przy shl ga je 
Z,1I'silek w yzszy.. 

5 . P raWD do zasiłku p ogrzebowego wygasa w przYP1! d
ku niez'gi:o szen J.a w n io sku o przyznan ie go w ci ągu 6 mJe
;iięcY ' '0 d d;a ty śm ierci re ncist y lub. członka je~,o rGdzj rry.· 

Art. 22. 1. Rencistom przy sługu je p rawo do woj-skowej 
p omocy lec zn i'cze j w zakresie przew idzian ym dla zołnierz y. 

2. Czlo mk'Om f(!)dz in rencis tów przl{słu'9 u3 e pra w o ,do ' po
m ocy becz l1l czej i p'ołożnJGzej z zakładów spo1ecznych słu ż

b y zd ro w ia oraz dQ zaopatrzenia w p,rotezy . . aparaty o rtojlle
d yczne i środ ki pomocnicze na warunkach przewidzian yich 
dla cz łonków l.odzin pracow ników. 

A,rt. 23. Renciście l dłorikom jego rodziny wsp óla ie 
z n im zamiesz ka łym p rzysługuje prawo do osobnej ,kw a tery 

' s tałej na zasadach posta nowień ustawy z dni a 13 gr udnia 
1957 .r. o s!użb i'e wojskowej o fice rów . Sił Zbrojnych (Dz. U. 
Nr 2, poz. 5). 

Arl. '24. 1:- Rencistom zapewnia się pomoc w zak res ie 
uzysk ania działki ziemi pod budowę lub uprawę, potrzeb
n ych na, ten cel mate riałów i kredyt ów oraz w wykonywa
n iu robót budowlanych. 

2. Ra'da Mini strów usta li warun k i l zasad y udzielania 
pomocy przewIdzianej . w us t. 1. 

Arł.25 . Rencista może by ć na sw6j wniosek um ieszczo
ny w dom u rencistów lu b .IW inn ym 7.akJadzie pomocy spo
lecznej. , N a p okryc ie kosztów utrzymania w tych instytu
cjach . QlOżn a r·en ciści e potrącić najwyżej 130°/, ren ty. 

Ro z d z i ,a t3. 

Zaopatnenie w razie .Inw.alidzłwa. 

Art 26. Rent a in walidzk.a p rzyslugu-j.eżo łnierzowi zwol
,n ionemu z wojskDwej słu żby zawodowej lul;) nadte rmin owej, 
k tóry zostal zal iczony do jednej z grup inwa li.dów z:poworlu 
stałej hlb d ł ugot rwa łej cafkow itej 'Iub częściowej utraty zdoI
n osci ilopracy . zar obkowej powstałej: ' 

11 podcza s odbywan ia czynnej si uzQY wojskowe j lub 
2) w . c i ą.gu 6 mie sięcy pn .zwoln ieni u ze ~ Iuiby wojskowej, 

j eżeli Ulwa I idztwo jest n.astę.pstwem chorób pow.slały,h 
l ub ur.(! zów do,ZLl.a n yc~ w czasje odbywania czynnej sł uż

by w.JJs'k.owej . 

Art. TY. I. Usiliła · 's ię t.frz y gTupy inwalidó w: 
I grapa -obejmująca ż (')ł n i errz y, któ rzy z powbdu 

znacznego 'naTJ'szen'ia .spTawności ·organizmu mają 

oqmn i czrmą zdolność do wykonyw ania jakiejkolwie k 
pracy zaw.o dowej , ipo't r 'łe'bują stałej opiek i innej 
o w hy, 

li 1;jTu pa - obejmuj.ąc·i1 .żo !nj;eny , którzy z powodu 
·;ma:czll~go nca ru'szeni-a spra WH OSCJ o rgan i.z;mu ttl·ł!ł j, .. 

'Q IJT!lni-e,zouą .zdohwŚć .do w yk'o'llyw,ania j.ak i.efk~'!w;i.ek 

IH ilIty zawodGw ej, l ec:.l n.ie potrnebają ;stał'Cj<Qpiekl 
innej osoby, ",': " , " 

III gmp.a - -obejmująca ivmi~rz:y , któ rzy w'Skult'8k na
rusz-eu ia 'sprawności oTganł?mu sotal i się n4e'li1kl4,ni d o 
w ojskowej służbY Z8wo'dowej (na,l'lt€ 'fm~noW'ej) .. lecz ' 
sązd.oh~i d o <p f<tCyW jiakimku lwiek tm'lym ,zawodzIe" 
1p za t . b . k b .. k ltfk . . I b 0 , .. uz ił WiOJS ·u.w.ą z 'o m ze.o'pem w,a l aCJl u 
wydajności pracy a lbo ze zffiniej-szen.iem zakresu wy-
,k..onywllny:cll czynnDśoi Uub 'z kmłieczn-ością 'stworze'-
n ia odpowiedn ich warunków p ra cy . 

2. Z:aliczeni'll 2:0łni erzy do jednej z g.rnp ,inwal·idó.w. ;do-
konuj~ k'Q\lni sjre leka rsk,ie 'do :spraw luw a.1 idz·t,wa i ,zl1trud-
nienia pr:ze wi,d ziane w flTilep is ach -o '1>ow szechny m zao,pli -
trzeniu eme rytalnym prac-ownBc.ów i ich rodzi!'!, a w czasie 
'w ojny - wojskowe kOluisje le k lnsklie. 

A rt. 28. 1. Wysokość re Rty inwalidzkiej wynosi: ~ 

1) przy podstawi e wymiaru do 1200 z ł hlie~ i ęcznie: 

In UJulidztwo ;pozos~je 

Grupa w zlV i ~zku ze służbą I bez zw iil Zkl1 ze służbą 
inwu1idów wojskową wo;skową ( 

UJ %% odpodstawg ,w!!ll1·j.a,ru 

~ 100. I 70 \ 

75 I 50 ;I 

I I 

I HI 50 I 41) I 
1 -

2) przy pod.<;tawie wymiam powyżej 12()0 zł m;ies.i:ęcznie: . 

h rwalidztu;o p'0zosta :e 

I 
,bez związku ' ze służbą ' 

, 
, >Grupa w zwią'Z-ku .ze słuibą 
inwalidów woJskową wojskową .. 

w% % od podstaw!! U1~ro';-lIru 

I j 75 I 60 

II 55 .1 -45 -

" I \ 

I nr 40 30 

2. Wysokość renty i nwalidzkiej w ;rmierzonej zgodnie 

z ust. 1 pk t 2 n ie moze l;)y ć niższa od ren ty wymIerzone j 
zgodnie z ust. 1 pk t 1, przy podstawie wymiaru wynoszącej 

1200 zł miesięczni e. 

,, 3. J eżeli 'Żo łn ierz osiągną l 5 la t wysł ugi , wysokość ren-
ty ' inwa lidzkiej wymie rzoneJ zgodn ie z ust. 1 i 2 ulega 
zwię kszeniu o 511/ 0 podstaw y wymia ru. Jeżeli żołni erz osi~-

n" ł więcej niż 5 la t w yslu.gi, ren ta inwalidzka w zrasta po-
nadto za ka zdy dalszy rok wysługi' ponad 5 la t o łb/o ,.pod. 
s ta wy wym iaru , Wzrost renty inwalidzkiej z tyt.ułu wysługi 

nie może przekraczać 10% podstawy w ymiaru. Wzrostu ren-
ty inw al idz ki ej z t ylułu wysługi nie stosu je si-e w ,p;rzYłl lldku. 
gd y ren Ia la zgodn ie z us t. l pk t 1 wynos i 1000/0 podstawy 
wymia ru. 

4, Wysokosć ren ty inwalidzkiej generałów Jadmi rałów) 
wynosi 85% po <1 s tawy wymi a ru bez względu n a gmpę inwa-
lidz twa, związek iww-a lidztwa ze służ bą woj skową i wysłu-

gę lat. 

Art. 29. 1. Inwalidztwo p ozostaje w związku ze służb~ 
woj skową . gdy !,>ows,tal0 w sk utek: 

1) z fa'nie Ii,i.a, kOHl tl zri lub 'inn ych @brą.żeń doz-nan y.ch w wal-
'ce z w'tog iem albo wsk<Jtek w ypadku, k·tórem u w1nien 
uległ podr za·s lub w ' zwi ązk u · z wykonyw,an lemob0wiął:· 

ków li l użbuwyc h, , 

, 

( 
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2), ·zacno,Hlwanian.a 
n.a froncie, 

3) chorób zakaźnych 
bytu żoł.nie{za, 

froncie- lub, w zw j.ązk.u z przehywaniem 

I 
panujących w miejscu służb,Qwego po-

,,~ dwrób powstał)\I<:R w zwią;z;ku ze, s,zczegelnymi wła,ści

wo'ś;ci.ami 1\Lb, warunkami SklŹby: albo istotnego pOgOI• ,.< sizenia, stanów chorobowych. w zwićtZku z tymi właśd· 

l' 

wościami lub ' warunkami służby. 

2 
ta si 

· Za- pozostaią(ti! w. zwią,zku ze slużbą, wojskową uwa
ę r0wni;eż wyp.~dki w dl\odze do mJejsca, i, ~ miejsca 

onywan,ia czyn.ao&ci służbD.wych. 'Wyk 

3 
l1'lien i 

· ' Minister Obrony Na<rooowe<y usta.1i. wykaz ehorób wy
f>nycn w ust ~ pkt 4. 

, 

" Związek inwalidztwa ~e służb-ą woJskow.ą ustalają 
kowę komisje. lekarskie na zasadach l w trybie okre
ch przez Ministra Ohrony Nar'odowej. 

'WOj5 
jlony 

cym 
Art. 30. L Inwalidom nie pr.acuj,ącym i nie' posiadaJą

poza rentą inwalidzką dochodu z innych zrodeł przy
je dCDEllatelc 5ługtl, 

l)d o renty inwalidzkiej przy podstawie wyroi,aru do 12'Oo-rł 
w wysokości: 

j 

'. 
Grupa 

nwaJiaów 

II 

IIL 

P'rZ!lC1.una imua i idzlllJłI 

t--w-, -z-w-ią-Z-k,-.u.---=Zł!''':, '::';s}''-u''::;Żl,;-1 bez zw.iąz,ku , ze shwbą 
wtljskową IU,ojskową" 

nl"Oct'n fe pndstam,l' lIJljmi-lłNb rentIJ' 

I 20 

15 ts. 

2.}d Q ren.ty ill,wa.J1dzkiej przy . podstawie .w,1Im,ia.ru powyżej 
200, z.ł w Wl\SOk0śc:i.; 1 

iD I 
E'lzyCZ!;1J,łł- in tl.\ aJ iG zlw a 

Gr:upa ID zmi lllL. kIJ. re służbą \'. bez zou; iązliu ze- sluzną 
waJi,dów ' lVOjS!tową:, wo>jskolllą, 

~, ------------------~------------------l 
proc:ent POd.,tRIl)Y ' uJ!}miaru rpMIJ 

r Hł' 20 

II ~'.-' --------b--5-' ~----- ! ________ ~1_5 _______ 1 

r 20: 1.5 lU 

2 
w us 

• Rema. ihwali-d2.ka, łącw.e, z dodatkiem 'Ml'mienionym, 
t. 1 oraz ze zwiększeniem przewidzianym wart. 28 
n r.e, Dil:O,Żf3> plizęlu;ocz.yQ WOP/o, pods,tawy w)rmia.ru. uG. 3 

l. I?rz.epis a-rt., t9 ust. 2 s.tosu.je sJę odp,owiednio., 

dÓ;w.; 

Art. 31. Jeżeli inwalida zaliczony do III grupy inwalt
Jr.tQr.ego inwcLlidz.two nie pezosliaje Vi związku ze służ

oj-sko,wą, posiaGt,. r0WD.,jeż d.0chód, 7J pracy lub inny.ch 
ł; pr,zekracziiijąQy: łąJi:zl1\!ie z rent,ą, bez d0datk.6w · n.a 
, wo'uki - i r.odZień'stw:o w'y.sakośt uposażenia. wrai 
DOWdltt0.ścią, św1ad'Czeńt w n11!turze poJllie<r.unego osta,tnio 
jsku -- wówczas rentę zmniejsz.a, się Q kWl'ltę· ptzewy.ż,

ą to uposażenie, jednak nie więcej niż o 50%. 

bllJ' w 
żrooe 

dzieci 
2 , l'c)w. 

W wo 
azając 

A 
!ec1Jni 

rt. 32. 1. Inwalidom przysługuje prawo do pomocy 
czej z zakładów społecznych służby zdrow.ia w :takre
rzewid-zianym dla pracowników. sie p 

2, · In w&łid.z i Q.trz)'mują bezpła1n.ie niezaę.dne< prot~zy, 

ty Qctop'eQyc'~ne. i środki JJQmocll,iEZ~. apara 

3. Inwal idzi mogą b.yć na S.W0) · wniosek lub z urz~€lu 
poddani specjalnemu leczeniu i przysposobieniu do zawodu 
w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia: zd'olmos'c;1 
do p.racy. albo zapohieżeni.a 'p,Qgo,rszen.ill się; stanll zdrowia. 

4. Minister Pracy i Opieki Społecznej or'1Z Minister 
ZdFowia, ka-żdy w swoim zakres.ie działania, ustalą zasady 
1 wa-runki uazi'elania świadczeń wym ienionych w ust. 2 f, 3 . 

Art. 33. Prawo. do ~omocy lecz:nicz-ej i pollilżniczej oraz 
do zaopatrzenia w proteą:y, aparaty 0fitopedyczne i środki 
pOnll'lc!ficze przysługuje człon-kom rocl.'Zi·1l fIlW·(t)+cEów w zakre
iie: pnewi.Q.zi.any.m dla. czł.o,nkó.w r0cJ.z in p.tacow-ni,kó..w: 

Art. 3". 1. Inwalidom zapewn ia s i ę pracę odro·wia.dając", 
ich spra.wności Lizy.czn,ej. i- k wii-Ji.fikacj.on;), zaw, 0~llo-wyIll. 

2. Prezy®i;um rady narodowej na wniosek iitlwalidy kie
rui-e go do zakładu J)ra cy, który obowiązany jest go za
trudnić stosownie do sprawności fiz-ycznej i kwalifikacji za-
wodowych. e - • 

3. Zakl'ad pracy może rozwiązać umowę o pracę z inwa
lidą ty.lko z. ważnych przl'czyn. za. p.lsemną :z.g.odą, p,rez.y.dium 
wllaściwe-j rady na,rodowej . . 

4. InwalidaIl1, k tó!zy w cią!'Jll 3 ooesię,cy od dnia zwol
nienia z czynnej służby wE>jskQwej zostali. p.Qddani l'ecreniu 
lulb p..rz~sposobieniu do zaw'udu i w ciągu 3 miesięcy od dnia 
zakończen ia leczen ia lub przysp;o~s:obiefl;i:a- do zawodu i -przy
wEócefl<ia· ZGOl-no&ci do pra·cy. w I<:ało~j, lub- w a:zęści ' podjęli 

pracę.., zalicza sLę. okresy czy,nn.ej. stuiby wojskowel. oraz 
okres leczenia i przysposobienia do zawodu d Ol czasu p racy 
w danym zak:l:adzie pracy. 

5. Szczegółowe przepisy w sprawie zatrudn·i.enia, im.'1ali· 
dów. w.ydaJe, MinisJe,r. Pracy i Opieki Społecznej. 

Art. 35. t Do zaopatrzenia w razie inwalidztwa stosuje 
się odpowiednio art. 14. ust. 2, art. 17, 18, 21, 23, 24 i 25 
nini:ej;s2i:ej ustawy' oraa (lIrt. 40 i 42, d'ekrell1' z' dl'!ia; 25· czerw
ca 1.9,5,4 r; o powSilechnym za.CDpittr1:enilir eme rytalnym p'ra cQ
wników i ich rodzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 43, p0Z. 2DG,)~ 

2. Ogl'ankzenia prze<wid'zia-n-ego' wart. 18- ust. 3- nie sto
suje srę cło inwafid'ów raliczonych d'o l grupy. których in
walidztwo pozostaje w związku ze służbą woJskową-. 

Ro' zdział t. 

Zaopatrzenie czło~w, rodzin.. 

Art!. 36. 1. Renta: roii'lilil'na przysługuje uprawnionym. 
człCD>lilkom rodziu)'!": 

1) Żo.łnierza .:marł.ego: 

a.l w czasie sŁużby ,wojskowej albo 
b), w ciągu 6, mielOi'ęGY po zwolnieniu ze s.tuib.y wojs.ko

wei, j,eieli śmierć ' Il.dstąP.ila, wskutek chorób powsta
~ych lubi urazów do~nanych. w czasie, odhyw(W1,i'a służ-
b<y wajsk..owej; . 

2), zmarłego ren:cisty lub inwalidy; 

3) żołnierza zaginionego na terenie dzi(ltań wojennych. 

2. Członkami rodzinyup.rawni{)uymi do renty ro.dzinne) 
są: małżone·k, dzieci, wnuki, i rodz.e.ńst;wo ora~ r.0dzice, jeż.eli 
osoby te odp,0wiadają warunkom. przewidzianym watt. 45 
dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym zaopa
trzeniu emerytalnym pracowników i ich radzin (Dz. U 
z 1956 r. Nr 43, poz. 200). 

3. Zaginię,.cie· włni.er:za, na, ter,enie działań, wojennycli 
stwieJ1&zają, właściwe Qr,g'iin~ wQjskowe w try,bie określonym 
P liZQ,Z Minig,tlta €lbron:y; Na.rQdowei. 



Dziennik Usta,";' Nr 2 30 -

, 

- ---

Art. 37. 1. Wysokość renty rodzinnej wynosi: 

1) przy ~odstaViie wymi/aru do 1.200 zł Inies ięcznie: 

, . 
Dla rodzin rencistów 

Dla rodzin żołnierzy oraz rodzin żołnierzy 

Ilość 
i inwalidów, których ' i inwalidów, których 
śmierć pozostaje w 'śmierć nie pozostaje członków 
związku ze służbą 

'IN związku ze służbą rodziny 
wojskową wojskową 

-- ' - -w Q/ o% od podstawy wymiaru 

l członek rodzi-
\ ~L __ __ 40 30 
I 

2 członków ro-
dziu!) 55 40 

3 i więcej człon-
7.0 5.0 k<'lU' rodziny 

2) przy podstawie wymiaru powyżej 1.200 zł miesięcznie: 

Dla rodzin rencistów 
Dla rodzin żołnierzy oraz rodzin żołnierzy 

Il ość 
i inwalidów, których i inwalidów. których 
śmierć pozostaje w śmierć n ie pozostaje cz łonków 

rodziny 
związku ze służbą I w związku ze służbą 

woj skową 
wojskową 

w °/0°/0 od podstawy wymiaru 

l członek rodzi-

~-
30 . 25 

2 członków ro-
ciziu!! 45 35 

3 i w ięcej czh'n-
60 45 k6w rodzinv 

2. Jeżeli członek rodziny uprawniony do renty został 
zaliq,ony do p ierwszej grupy inwalidów, przypadającą na 
n iego część renty rodzinnej zwiększa się ' o 100 zł. 

3. Jeżeli up.rawnionymi do renty rodzinnej są sieroty 
zupełne, przypadającą na nie część renty zwiększa się 

o łO"/O podstawy wymiaru renty. 
4. Wysokość renty rodzinnej wymierzonej zgodnie 

z us t. 1 pkt 2 nie mo'że być niższa od renty wymierzonej 
zgodnie z ,ust. 1 pkt 1 przy pods tawie wymiaru wynoszącej 
1200 zł miesięcznie. 

5. Renta rodzinna po zmarłym ,żołnierzu lub inwalidzie 
ulega zwiększeniu o SOfo podstawy wymiaru, jeżeli zm{lrły 

osiągnął 5 la t wysługi, oraz o 1°10 za każdy dalszy rok wy
sługi ponad 5 lat. Wzrost renty Z tytułu tej wysługi nie mo
że przekraczać 10010 podstawy wymi aru . 

Art. 38. ' 1. Śmierć żołnierza . pozostaj e w związku ze 
służbą wojskową ; gdy żo łnierz ' poległ w walce z wrogiem 
albo zmarł z powodu okoliczności , wymieniollej wart. 29. 

2. Śmierć inwalidy pozostaje w związku ze służbą woj 
skową. jeżeli nastąpiła w wyniku choroby lub kalectwa spo
wodowanego okolicznościami wymien ionymi wart. 29. 

3. Związek śmierci żołnierza ze służbą wojskową ustala 
rtowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił słliż

bę, a jeżeli śmierć żoŁnierza nastąpiła w wojskowym zakła

dzie leczniczym - komendant tego zakładu . 

4. Związek śmierci inwalidy ze służbą wojskową ustala 
kOl1lisja lekarska do spraw inwa lidz twa i zatrudn ienia. 

Arf. 39. 1. Rentę rodzinną dla radz iny żołn i erza zagi
ni onl:'go na terenie dzia ł ań wojennych wymierza si ę w wy
sokości i na zasada ch przewidzianych dla, rodziny po żoł

nie rzu zmarłym w ~wiązku ze służbą wojskową. 
2. Renta przysługuje uprawnionym członkom rodziny ' 

zag inionego począwszy ' ocl p ierwszego dnia najbli ższego mie-

siąca kalęnda rzowego po stwierdzeniu zagul1ęcia żołnierza 
~ż, dp oclnalezienia . s ię zaginionego. Przepis a rt.. 6. ust: 3;;lo

, suje się , odpow jednio. 

Art 40. O sobom uprawnionym do re nty rodzinnej, ód- . 
znaczonym orderami wymienionymi wart. 18, przysługuje 

dodatek mie~ięczny do tej renty w wyśokości 1011/ 0 podsta
wy' wymiaru renty. Art. , 18 ust. 2 stosuje się od powiednio. 

Art. 41. 1. O sobom uprawnionym do renty rodzinnej 
nie pracującym i nie posiadającym poza rentą do chodu z in
nych żródeł przysługuje dodatek w wysokości 15"/0 podsta
wy wymiaru renty, jeże li wszyscy uprawnieni do renty 
członkowie rodziny spełniają te warunki. 

2. Jeżeli warunk i do dodatku wymienionego w ust. 1 
spełniają tylko niektórzy członkowie rodtiny, członkom tym 
przysługuje dodatek do renty, o ile nie prowadzą wspólne
go gospodarstwa domowego z pozostałymi członkami rodzi
ny, którzy warunków do dodatku nie spełnia ją 

3. Przepis art. 19 ust. 2 stosuje się o'dpowiednio. 

Art. 42. Renta wd,zinna , łącznie , z dodatkami .wymienio
nymi VI art. 40 i 41 ust. 1 'oraz ze zwiększeniem' przewi
dz(anym wart. 37 ust. 2, 3 i 5 nie może przeinoczyć 100Q/o 
podstawy wymiaru. 

Art. 43. 1. W razie śmierci żołnierza w czynnej 'służbie 

wojskowej przysługuje rodzinie żołnierza odprpwa w wy~ 
sokości trzymiesięcznego ostatn io pobieranego przez żołnie

rza uposażenia wraz ze wszystkimi dodatkami o charakle- 
rze stałym, a jeżeli śmierć żołnierza pozostaje, w związku 

ze służbą wojskową - w wyso-kościsze~cjomies ięczneqo 
uposażenia. 

2. W przypadku gdy rodzina żołn i erza otrzymuje rentę 

rodzinną, wysokość odprawy wynosi jednomiesięczne upo
sażenie wraz ze wszystkimi dodatkami o charakterze stałym, 
a jeżeli śmierć żołnierza pozos taje w związku ze służbąwoi-
skową - trzym i esięczne uposażenie. ' 

3. Odprawa wymieniona w ust. 1 lub 2 przysługuje łącz- , 
nie żonie zmarłego żołnierza bez względu na jej wi,ek lub 
zdolność do pracy oraz innym członkom rodziny, posiada-
j ącym warunki do uzyskania renty rodzinnej. ' 

Art. 44. l. W przypadku śmierci żołnierza w czynnej 
służbie wojskowej oraz w razie śmierci rencisty lub inwa
lidy przysługuje członkom jego rodziny otrzymującym rentę 
rodzinną lub odprawę (art. 43) i w chwili jego śm ierci wspól
nie z nim zami~szkałym zwrot kosztów przejazdu i przewozu 
urządzenia domowego do dowolnie obranej miejscowości w 
kraju na zasadach przewidzianych przy przeniesieniu żoł

nierzy zawodowych (nadterminowych). 
2. Zwrot . kosztów wymienionych w ust. 1 przysługuje 

rodzinie zmarłego tylko w przypadku, gdy przesiedlenie na
stąpiło w ciągu roku ,od śmierci żołnierza (rencisty, inwa
lldy) . 

Art. 45. Osobom uprawnionym do renty rodzinnej przy
sługuje pierwszeństwo w umieszczen iu dzieci w żłobkach; 
domach dzieck'a i przedszkolach. ' 

Art. 46. Do zaopatrzenia członków rodzin stosuje się 

odpowiedn io art. 14 ust. 2, art. ' 17, art. 21 ust. 2-5, art. 22 
ust. 2, art. 23 i art. 25 niniej szej ustawy oraz art. 46-51, 
53 i 54 dekre tu z dn ia 25 czerwca 1954 r. o powszechnym 
zaopatrzeni u emerytalny m pracowników i ich rodzin (Dz'. U. 
,z 1956 r. Nr 43, poz. 200). 

R o z d z i 1\ ł 5. 

Przepisy przejściowe i " końcowe. 

Art. 47. Przepisy ustawy stosuje się do p raw do zao- _ 
pa trzenia powstalych po dniu wejścia w życie ustaw y. 

'. 



.l>ziofnnlk Ustaw Nr 2 . - jt --

Ar" 48. i'i Żołnierz~ za.wodowym i nadterminowym 
'2woLni6nym ze służn.y wojskowej po dniu 30 czerwca 1954 r. 
ClIaz po.zostałym PQ nicbczłon.koru rodzin, którzy" nie na
"yWAją prawa do. zaopatrzenia na podstawi'e 'nihiejszej usta
w}" aui nie , nabyli p~awa do zaopatrzenia na podstawie de
.kIem . :1 dnia la września !954 r. o zao~atrzenju emerytal-
~ym generałów (admirałów), oficerów zawodowych i podofi
cerównadterminowych oraz· ich rodzin (Dz, U. Nr 41, poz. 
18t) - przysługuje prawo do żaopiłtuenia przewidzianego: 

J)- w dekrecie I dnia 14 sierpnia 1954 I , (1 zaopatfzeniu in-
t,t" walidów woJennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. 

U. z 1956 r.Nt 59, poz. 286) lub-

2) w dekrecie z dnia 25 czerwca 1954 r. ó powszechnym 
zaopatrzeniu emerytalnym pFaCowtl:ik~w i ich rodZin (Dz. 
U. z 1956· T. Nr 43, poz. '200), 

jeżeJi. odpowiadają wilfunkólll uzasadniającym prawe do 
renty w myśl tych przepisów. 

-2. Okresy woj.skowej służby zawodowej ł naq-termiAO
wej z \lwzględnieniem przep.isów a t t. g i 10 niniejszej lIsta
wy uważa się za okresy zatrudnienia w rozumien~u a'It. 7 
dekretu ż dnia 25 czerwca 1954 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 43, 
poz, 200), a uposażenie przysługująee z. tytułu tej służby -
:ta zatobek w ·ro.zUn11eniu art. 10 tego ' dekretu. 

3. Służbę wojskową oficerów zawodowych oraz podofi
cerów zawodowych i nadterminowych pełnioną po dniu 
31 sierpnia 1939 r. zę.licza się do I kategorii zatrudnienia. 

4. Do wniosków osób: o których mowa w ust. l, sto
,uje s ię odp-owiednio art. 52 liSt. 3 niniejszej ustawy. 

5. Prawo do zaopatrzenia osób wyrniEmionych w ust. 1 
nsti-lla i świadczenia pieniężne z tytułu tego zaopatrzenia 
wyplaca prezydium wiaśCiwej rady narodowej. ~ 

Art. 49. 1. Prawo , do zaopatuell przyznanych przed 
dniem wejścia w życIe ustawy p('lZostaje w mocy. 

2. Do zaopatrzeń przYznanych na podstawie dekretu 
z dnia 18 września 1954 r. o zaopatrzeniu emerytalnym ge
nerałów (adm Irałów) , oficerów zawodowych i podoficerów 
nadterminowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 41, . poz. 181) 
slosuje się przepisy niniejszej ustawy, z tym że podwyż
sżenie tych zaopatrzeń 'następUje .zllrzędu od dnia wejścia 

w życie ustawy. 
3. Rada Ministrów moie w drodze rozporządzenia pod

wyższyć stawki zaopatrzeń przyznanych na podstawie prze
pisów obOWiązujący ch do dnia 1 lipca 1954 L , ustalać do
datki . do ty r:h . żaopatrzeń i określać wa.runki przyznawania 
tych podwyżek i doda tków. 

Art. 50. 1. Osoby, które w dniu wejścia . w życie usta
wy otrzymują zaopatrzenie eme~ytalne na podstawie przepi
sów obtlwią:tujących do dnia 1 lipca 1954 r. wskutek trwa
łeJ nieżdo!QQśd do służby, mogą być na swój wniosek lub 

"J: urzędu . pOddane kontrolnemu badaniu ieka rskiemu. 

2. Jeżeli kontrolne badanie lekarskie wykaże, że stan 
~dt{)wia osób wymienio.hych w ust. 1 uzasadnia zalicl,enie 
łeh do I grupy inwalidów, uposażenie eml?rytalne tych osób 
pbdwyzsza śię o 5.0°/9 bez uwzględnienia dodatkó w na dzie
ci, w przeciwnym razie otrtytnują je nadal w dotychczaso: 
.... ej wysokości. 

Att. .51. 1. Do zaopatrzeń przy~ługujących według prze
pisów obowiązujących do dnia 1 lipca 1951ł L stosuje się 

art. 34 i 46 ninirl jszej ustawy otaz art. 15- 23, 53, 59, 64-72, 
74-76 i 81 ust. 4-8 dekretu z dnia 25 czer\vca. 1954 r. 
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin . (Dz. U . z 1956 r. Nr 43, poz. 200). 

2. Ponadto do zaopatrzeń żołnierzy zwolnionych . ze stuż
by przed dniem l lipca 1954 r. oraz do zaopatrzell członków 

rodzin żołnierzy zmarłych (zaginionych) prw d tym dniem 
.stosuje się art. 82, 83, 85. 87, 88, 90 i 97 oriU przepisy wy
dane na podstawie art. 100 dekretu z dnia 25 czerwca 1954 r.. 

l) 'powszechnym zaopatIzenfu emerytalnym pracowników i ich 
Jołliin (Dz. U. z 1956 r. Nr 43, ·poz. 200). 

Ari. 52.1. Do spraw osób, które nabyły. prawo dQ zag
patrzenia na podstawie dekretu z dnia, 18 września 1954 r. 
o zaopatrzeniu emerytalnym generałów (admirałów), oficerów 
zawodowych i podofic.erównadtenllillowych oraz ich rodzin 
(Dz. U. Nr 41, poz. 181), a· którynl zaopatrzenie to aie zo~ 
stało przyznane przed dniem weJś€:ia w życie niniejszej usta
wy - stosuje się przepisy tej ustawy, z tym że świadczenia 

należne za okres do dnia wejścia w życie ustawy przyzllaje 
się zgodnie z przepisami dekretu z tlniil 18 września 1954. r. 

2. Sprawy żołnierzy zwolnionych z wojskowej służby 
zawodowej lub nildterminowej po dniu 1 lipca 1954 l. oraz 
pozostałych po nich członków rodzin, którym na podstawie 
dekreH.l z dnia 18 września 1954 r. (Dz. U. Nr 41,. poz. 18Ił 
nie przysługiwało, pra\vo do zaopatrzenia, przewldzi.mego' w 
tym de-k!ecie lub którym odmówiono przyznao·ia tegó zao
patrzenia, a któ re przy zastosowaniu niniejszej ustawy mają 
do niego prawo -podlegają rozpatrzeniu na wniosek tych 
osób. 

3. Jeżeli wniosek o ustalenie pra wa do zaopatuenia 
~meryta]nego zostanie zgłoszony: 

l) w cią.g.u 6 miesi:ęcy od dnia oglo~enia nipiejs7.ej usta
wy ~ rent~ przyznaje się od dnia. powstania prawad{) 
zaopatrzenia, nie wcześniej jednak niż od dnia wejścia 

w życie ustawy, 

2) po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszej 
ustawy - rentę przyznaje się za okres trzech miesięcy 

wstecz od dnia zgłoszenia wniosku. 

Art. 53. 1. Żołnierze zwolnieni z Ludowego Wojska Pol
skiego przed dniem 1 lipca 1954 r ., niezdolni w chwili zwol
nienia do słu żby wojs'ko.wej z powodu uszkodzenia zdrow:(1 , 
U których utrata zdolnośc.i zarobkowej ustalona zosŁała w 
orzeczeniu wydanym na podstawie przepisów obowiązują

cych do dnia 1 lipca 1954 r. na co najmn iej 4soio w związku 
przyczynowynl . ze służbą wojskową, otrzymujący zaopatrze
nie emerytalne na podstawie przepisów obowiązujących do 
dnia l Jipća 1954 f . , mogą być na ich wn iosek poddani ba
daniu lekarskiemu przez komisj'e lekarskie do spraw inwa
lidztwa i zatrudnienia. 

2. Jeżeli w wynIku badania lekarskiego osoby wymie
n ione w ust. 1 zostaną zaliczone co najmniej do III grupy 
inwalidów, przywaje się im na ich wniosek -'- zamiast do
tychczasowego zaopatrzenia emerytalnego - zaopatrzenie 
inwalidz,kie określone w niniejszej u stawie. ' 

3. 'Wdowom i sierotom po żołnierzach zmarłych przed 
dniem 1 lipca 1954 r. w cza.sie odbywania służby wojsko
wej w Ludowym Wojsku Polskim w związku przyczynowym 
z. tą służbą, otrzymującym pensje wdowie lub sieroce na 
podstawie p rzepisów obowiązujących do dnia l lipca 1954 L, 

przyznaje się na ich wniosek - rentę rod zinną okreSloną 

w ni.niejszej ustawie, jeżeli odpowiadają warunkom przewi
dzianym wart. 36 ust. 2. 

4. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej i renty rodzin
nej w' przypadkach wymienionych w ust. 2 i 3 stanowi upo
sażenie żl)!nie rza według posiadanego stópnia wojskowego 
i według stanowiska słu:tbowego typowego dla tego stopnia 
oraz dodatek za wysługę lat - obliczone według stawek 
na dzień 30 czerwca 1954 r. 

5. Rentę inwalidzką' (rodzinną) przyznaje się osobom 
wymienionym w ust. 2 i 3 począwszy od dnia zgłoszenia 

wniosk u. o przyznanie tej renty. Pobrane za czas po zgło

szeniu wniosku zaopatrzenie emerytalne (wdowie, sieroce) 
na podstaWIe przepisów 'Obowiązujących do dn ia t lipca 
J954 r. podlega potrąceniu z przyznanej ża ten czas renty 
inwalidzkiej (rodzinnej). 

-.-....:-
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Art. 54. Przepis mi. 3 ustawy . z dnia 11 września 1956 f. 

o zmianie przepisów dekre tu o powszechnym zaopatrzenill 
emerytalnym pracowników , i ich rodzin '(Dz. U. Nr 43, poz. 
199) oraz przepisy ,'.rydane na jego podstawie stosuje si~ 
również do przywróceni o upra wnieó ' 'emeryta'lnych żoln.ie
fzom zwolnionym ze slużby ,. którzy ulracili je na podstawie 
art. 46u,t. 3 dekretu z ,dn ia 18 września 1954 r. o zaopa
trzeniu em erytalnym generałów (admirałów). oficerów za wo
dowych i podoficerów nadterminowych oraz ich rodzin (D'l , 
U-. Nr 41, poz. 181), jeżeli nie pracują i nie u'lyskali prawa 
do zaopatrzenia emerytalpego na podstawie przepisów o po
wszechnym zaopatrzeniu. emerytalnym pracowni.ków i ich 
rod:l:in. 

Art. 55. 1. Zaliczalne ' do wysługi lat w myśl art. 8 
ust. 1 pkt 4dekre'tu ' z dnia' 18\VTześnia 1954 r. o zaopatrze
niu emerytalnym' generałów (admirałów), oficerów zaw.odo" 
wych i podoficerów nadterminówych oraz ich rodzin (Dz. U. 
Nr 41, poz . .1Bl) okresysłużbyw · charakterze fun~cjonariu
sza służby bezpieczeństwa publicznego podlegają zaliczeniu 

. do wysługi lal określonej wart. 8 ust. 1 niniejszej ustawy · 
na równi z /, czynną służbą pełnioną w Ludo wym Wojsku 
Polskim., 

2. Do wysługi lat określonej wart. 8 ust. l zalicza się 
na równi z czynną służbą w Ludowym Wojsku Polskim okre
sy .służby w charakterze funkcjonariuszCl Milicji Obywatel
skiej pełnionej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 
w przypadku bezpośredniego przejścia do wojskowej służby 

zawodowej ' lub nadterminowej. 

3: Zasady i tryb zalicza nia do wysługi lat okresów 
!:lużby , o klórych mowa w llSt. 2, określą Ministtowie Obro
ny Narodowej i Spraw Wewnętrznych. 

Art. 56. Upra\vnieniil Ministra Obrony Na rodowej prze
widziane w niniejszej ustClwie przysługują -- w stosunku :do 
żołnierzy wojsk' wevvnętlznych -Ministrowi Spraw We
wnętrznych. 

Art. 57. W dekrecie z dnia 25 czerwca 1954 r. o po
wszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin (Dz , U. z 1956 r. Nr 43, poz. 200) wprowadza się na-
stępujące zrriiClny: . 

1) wart. I:l ust. 1 po pkt 8 dodaje się nowy pk t 8a w 
brzmieniu: 
,,8a) slużby pełnionej w armiach sojuszn iczych w okre-

-sie wojny 1939-1945,:' ; . 
2) wart. 13 ust. 5 wyrazy "Ministrem Zdrowia" zastęp,uje 

się wyra7..ani i "MinistrClmi Obrony Narodowej i ' Zdro
wia" Qraz skreśla się wyrazy "określonych wart. 12"; 

3) wart. 59 ust. l pow'yrazach "lub Sztandaru Pracy" do
daje siG wyrazy "oraz wszystkim osobom odznaczonym 
orderem Virtuti Militari za zasługi w czasie wojny 
1939--1945". 

. Art. 58. W dekrecię z dnia 14 si erpnia 1954 r, o ZiIO

patrzeniu il1wa !idów wojennych i · wojskow}'ch .oraz ich ro~ 

dzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 59, poz. 2H6) wprowadza s .ię na-
stępujące zmiany:' . 

l} wart. 3 ust. l pkt 2 wyraz "trzech" zastępuje się wy
razem "sześciu"; 

2) w art. 4 ust. 2 (/'ldaje s ię na końcu wyrazy' ,.a wczasie 
wojny - woj.,kowe komisje lek'lrskie ~ '; 

3) wart. 8: 
a) usl. 4 ~lrzymUje brzmienie: 

,,4. Postępowan ie w sprawie . przyznania zaopatrze
nia L Wypł(lty świadczeń p i eniężnych oraz ter7 

, , 
'miny icn płatności 'określaj'ą przepisy' opowsze&h-. 
nym zaopatrzeniu emerytalnym praco'wnJków i JCh " 
rodz in, z tym że " IlIZewidziane w t-YGh<Ytzę.pt- , 
sach obowiązki zakładów pracy lub rad ; zalcla:~ ,'; 
do wych ciążą na właściwych jednostkach wof~ 
'skowych w' zakresie określonym przez' Ministrll 
Ohrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem 
P: (;cl' i Opieki Spoh' cznej ."; 

b) po liSt. ,4 dodaje się nowy ust; ' S w brzmieniu: 
,,5. Od decyzji prezydium właściwej rady narodo

wej przysługuje zainteresowanemu · prawo wnie
sienia skargi do sądów ' ubezpieczell społecz
nych."; 

4) w lUt. 22 ust. t po wyrazach "lub Sz tandaru Pracy" do-
. daje się wyrązy"oraz, 'w.szyslkim osobom od~naćw- " 

,< nYIll ordęrem V,irl-uli t-,/!i1itari ,za ' za sługi w czasie wojny 
. 1939·-1945"; . 

5) w a\,t. 32 ust. '3 pkt 2 i wart. 34 . ~lst, '5 w,yraz "trzech" 
o '("zastępliJe sit; vl.yraz"ein "sześLill '-~'; ," . , , ". ,f" 

6) wart. 35 skreśla się w yrazy ,;przez władze Polski Lu-
dowej". . , 

Art. 50. 1. Jeżel i przy zastosowan iu a rt. 57 i 58 niniej-
. szej ustawy powsta je prawo do renty lub wyi.s'lej renty, 
które nie przysługiwało na zasadzie dotychczasowych prze
pisów - na ' wniosek osoby żdinteresowanej następuje po
nowne ustal en i.e pra\va do renty lub jej wysokości. 

2. Jeżeli wniose~ o ponowne ustalenie prawa do rcn ty 
lub jej wysokości zostanlezgloszony: 

l) 'w ciągu 6 miesięcy od dn ia ogłoszenia nini e jszej Ils ta
wy - rentę lub wyższą renlę ' przyznaje się ' od dnia 
powstania prawa , nie wcześ niej jednilk ni ż oJ dnia wej
ścia w życie ustawy-, 

2) po upływie 6 , miesięcy od dnia ogło5z0nia nlnleJszej , ' 
ustawy - rentę lub wyższą rentę przyz naje siG za ' okres 
trzech miesięcy wstecz od dnia zgloszenia wn iosku, 
Art. 60. Odwołania wniesione przerl dni em ogl oSZe!1ia-' · 

niniejszej u.,tawy ocl decyzji wydanych na p'odslawie: 

l) dekretu z dnia 18 września 1954 r. o zaopatrzeniu eme
. rytalnym generałów (adm iralów). oficerów za\'Jodowych 

i pqdof!cerów nadterminowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
Nr 41, poz. 181), 

2) dekretu z dnia 14 sierpn.ia 1954 r. o zaopatrźeniu inwa~ 
lidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
z 1956 r. Nr 59, poz. 286) . 

podlegają rozpatrzeniu w trybie obowiązującym przed 
dniem wejścia w życie ustawy, "-

Art. 61. 1. T raci moc dekret z dnia' 18 września 1954 f. 

o zaopatrzeniu emerytalnym generałów (admirałów), oficerów 
zawodowych i podofice'rów nadte rhlinowych oraz ich rodzin 
(Dz, U. Nr 41 , poz. 181), 

2. Pozostają w mocy arL 25, 25a i 25b ustawy z dnia 
4 lutego 1949 r. o uposażeniu żołnierzy (Dz. U. z 1949. r. 
Nr 7, poz, 40 i z 1954 r. Nr 41. poz. 181) . w brzmieniu nada
'nym przepisem art. 52 dekretu wymienionego w ust. 1. 

3. Do czasu wydania przepisów wykonawczych na pod· 
stawie niniejszej ustawy zachowują moc przepisy dotychcza- '; 
sowe, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą . ' 

Art.62~ Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia , 
z mócą od dnia 1 stycznia 1958 J. . 
Przewodniczący Rady Pańslwa: A Zawadzlri 
Sekreta rz . Rady Państ.wa: J, Horoclecr.i 

Tłoczono z poleceniel Pn· 7.p~il Ib~v M",islrów w Dl"l.kund Ak<yt!pn<.,wpi w \,vul szil\vie , ul. TamkI! :\, ' 
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