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USTAWA 

, z dnia 13 kwietnia 1960 r. 
,J 

o uworzeniu Komitetu' Pracy i Płac oraz o zmianach \Vłaś~iwości w dziedzinie ubezpiecleAspołeclnych, rent" zaopatrzeu 
i opieki społecznej. 

rt l. 1. Tworźy się Komitet Pracy i Plac. zwany w 
dalsz m l:iągu Komitetem. 

Komitet jest organem 'kolegialnym i dziala przy Ra
dzie , inistrów. 

Komitet jest naczel~ym organem ' administracji ' pań
stwo ej w zakresie swojej działalności. 

rł. 2. 1. Komitet zapewnia realizację ustaleń narodo-
Wyc~ planów gospodarczych i wytycznych p-ady Min~strów 

_ w , dl iedzinie polityki zatrudnienia i plac, opracowuje pro
przeplsow prawa pracy. zasady systemów płac i nor

nia pracy w gospodarce narodowej oraz wynagrodzeń 
ministracji państwowej, jak rówmez opracowuje pro- '
ogólnycb zasad polityki w zakresie ubezpier:zeń spo
ch i zaopatrzeń rentowych. 

. Komitet współdziała z Centralną Radą Związków Za
wy ch w wykonywaniu zadali określonych ni~iejszą 

ą, 

. Komitet współpracuje z ministrami i urzędami cen
traln mi dla zapewnienia należytej koordynacji ich działal

ności w sprawach określonych w ust. 1. 
ł ' 

Komitet sprawuje nadzór nad organami prezydiów 
rad łarOdOWYCh do spraw zati:udnienia w zakresie ustalo-, 
Dym stawą z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych 
(Dz. . Nr 5, poz. 16). 

, . Komitet organizuje i realizuje w zakresie swej dzi3.-
łalno ci współpracę z zagranicą. 

~
rł. 3. Do zakresu działania Komitetu należą w szcze'" 

goln ści następujące sprawy: 
1) spółdziałanie pizy opracowywaniu wytycznych doty

ących właściwych proporcji między wydajnością pra
CtY a poziomem płac oraz czuwanie nad realizacjątvc!1 

proporcji ustalonych ' w narodowych planach gospodar-
aYch. . 

2) inicjowanie ,i oprar.owywanie projekt@w w zakresie zmian 
systemów plac, uposażeil, normoWania pracy; oraż ,zabez
pieczenia dyscypliny płac w gospodarce narodowej. 

3) opracowywanie wniosków dla ustalania wlaściwyth pro
porcji plac między: 
- poszczególnymi działami gospodarki narodowej i ad

minist,racji państwowej, 
w ramach poszczególnych działów gospodarki narodo
wej, 
między poszczególnymi grupami zawodo'vymi. 

4) opracowywan'ie w opa1'ciu o ustalenia narodowyc.h pla
nów gospodarczych i wytyczne Rady Ministrów projek
tów poprawy warunków placowych pracowników, 

5) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć mających na 
celu stosowanie norm pracy odpowiadających aktualne
mu poziomowi techniki, organizacji pracy i produkcji, 

6) opracowywanie wytycznyc~ w zakresie zatrudnienia, po
średnictwa pracy i poradnictwa zawodowego, zabezpie
czających prawidłową realizację zadań wynikających 
z narodowych planów gospodarczych oraz organizowanie 
badań w tym zakresie, 

7) współpraca z właściwymi organami państwowymi i orga
nizacjami społecznymi' w sprawach szkolenia zawodowe
go i podnoszenia kwalifikacji zawodowych pr,acowników 
zatrudnionych w 9-Qspodarce ,narodowej oraz zatrudnie-
nia inwalidów, " 

8) opracowywanie przy współpracy z Centralną Radą Zwi~z
ków Zawodowych i przedkładanie Radzie Ministrów pro
jektów przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecz'" 
nych oraz innych przepisów w sprawach należących do 
zakresu działania Komitetu, 

9) opracowywanie i wydawanie na podstawie ustaw w po
rozumieniu z Centralną Radą Związków Za wodowy c n 
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przepisów ora~ podstawowych wyj3Smen ', w sprawach: 
zatrudnienia, płac, p~awa pracy, ; świadczeń w naturzc, 

" ubezpieczeń społecznych oraz ·rent i zaopatrzeń, 

" 10) sprawy zwi~ane z układami zbiorowymi pracy i ich re
jestracja. 

Art. ,4. L W skład Komitetu wchodzą: Przewodniczący, 
:iastępcy Przewodniczącego , oraz członkowie. 

2. Przewodniczący Komitetu powoływany , je'it na wnio
sek Prezesa Rady Ministrów w tryb ie prz·ewidzianym wart. 29 
Kons tytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i wchodzi w 

' ~kład lLidY<1v!inistrów . . 

" "3. ' -Zastępców PrzewodijiczącegQ Komitetu powołuje Pre
':zes 'Rady Ministrów na w~iosek , Prz-ewodnjczącego Komitetu. 

4: Członkami Komitetus'ą: ' -

"" a) ,przedstawk'iel'e oKreślonych, przez Ra.dę Ministrów ,na
. • czelnych organóW apministracj i ' państwo.wej, powoły

wani i odwoływani przez Prezesa Rady Ministrów, 

, h) ; Pc€zes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

c) przedstawiciele , CęntralnejRady Związków Zllwodo
wych, delegowani i oowoływani przez jej PrezyrJ.mm. 

5. Rada Ministrów określi liczbę członków Komitetu. 

. Art. 5. L I o.rgana·mi· -Komitetu .są: 

l) Prezydium i 

2) Przewódńiczący. 

2. W skład Prezydium Komitetu wchodzą: Przewodni
c,zący Komitetu, zastępcy- P.rzewodniczącegoKomitetu orilz 
członkowie. powolani przez ' Prezesa , Rady Ministrów . na WIll~

lek Przewodniczącego Komitetu. 

Art.' 6. W $prawach należących do zakr'esu dzi~iania 
Komitetu rozporządzenia i zarządzenia w przypadk~ch okre
ślonych ustawami ~ydaje Pr~ewodniCzący Komitetu. 

-... ,' . . ' 

" _ ,, Ąft: }~ , 1. ~a9~. Min.istrów okreśIiw .drodze rOzP?fządzc
nia szczegółowy zakres i tryb działaniu' Komitetu oraz VI

kres współpracy Komitetu ż innymi Qrganami administracji 
państwowej. 

2. Zakres i zasady działania organów Komitetu OTilZ 
organizację aparatu wykon-awczego Komitetu ok.reśli statut 
nadany przez Radę , Ministrów. • 

Art. 8. 1. Sprawy ubezpieczeń społecznych oraz mlle-
, iącedotyehczas do właściwości Ministra Pracy i Opie,ki. Spo
łecznej" sprawy rent i zaopatrzeń przechodzą do zakresu dzia
łania Centralnego Zarządu Ubpzpieczeil Społecznych, k tóre
mu nadaje się nazwę Ziłkład Ubezpieczeń Społecznych, zwa
ny w dalszym 'ciągu Zakładem . 

2. Na czele Zakładu stoi Prezes powołany przez PreZe!;il 
Rady Ministrów. ' 

3. Terenowymi organami Zakładu są jego oddziały . 

, .(. Rada Ministrów w porozumieniu z Centra!ną , R ~Hią 
Związków Z<lwodowyc.h określi w drodze rozporząc\zenia 
s~czegółowy zakres i tryb działania Zakładu i jego oddzi.ałów. 

.; 5. Organizat:'ję Zakładu i jego oddziałów ' określi statut 
" nadany przez Prezesa Rady Ministrów. 

Art. ł. 1. Pr1'zydia rad narodowych wykonują w stosu n
'hi do terenowych organów Zakładu uprilwnienia wynikające 
:z art. 56 ustawy z dnta 2.1) stycznia 1958r. o radach narodo
:wycb (D:2:. U. Nr 5,' poz. 16'. 
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2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych i miejskich 
rad narodowych miast wyłączonych z województw rozpatru
ją ponadto periodyczne sprawoJ:dania, z działalności tereno
wych orgimów Zakrada. 

Art. 10. t,. Działalność ' Zakładu i jegG terenowych od
działów, a zwłaśzcz~ w z-akresie ' świadtuń ulJezpieczeń spo-' 
łecznych, rent i zaopatrżeil liadzorują i kontro'h.fJą rady llad
zorcze powołane p rzy Zakładzie., i jego oddziałach. 

2. Członków rady nadzorczej Zakładu powołuje w 2/5 
Prezes Rady Ministrów, a w 3 /5 Pre:,:ydiu,Ill Centralnej Rady 
Związków Zawodowych. . 

- " - . :- ,. : . - . . ' . ' .:~ '" . t 

3. Członków rad nadz.orczychoddzialow ' Ząkladu 'powo
łują w 2/5 prezydi-a wojewódzkich rad narodowych , (miast 
wyłączonych' z województw), a w '315 wojewódzkie ' komisje 
związków zawodowych~ 

4. Przewodniczących ,.radnadzorcZ'ych 'Zakli'l.du i je.go 
oddziałów powoluje Prezes Rady Ministrów w porozumieniu 
z Prezydium Cenlralnej" 'RaUy Związków ·Zawodowych. 

.' '. 

5. Rada Ministrów określi w drodze wspi'>lnej uchwirly 
z Centralną Radą Związków ,Zawodowych. orgi.mizację ~ za
sady i tryb dz iałania rad nadzorczych Zakładu i jego oddzia
łów . 

Art. 11_ l. Odwol/lUia od decyzji oooziałów Zakładu 

w sprawilchświildczeń z ubezpieczenia społecZllt'yo na wy
pa.dek choroby i miłcierzyństwa, świ.(\dczeńz ubezpieczenia 
rodzinnego, objęci a uhezpieczeniem społecznym i ' wymiaru 
skla<lek- rozstrzygają Cild'y nadzorcze oddz~ałów Zakładu, . 

2. Odwohmia 00 .decyżji orldzialów Zilkładu w sprawie . 
rent i zaopatrzeń rozstrzygają rqdy nadzorcze oddziałów Za
kładu z wyjątkiem oecyzji określaj.ących inwalidztwo zali-
tzających ' do grup inwalidów. . 

3. Orzerzenie, które w sposób ' oczywisty narusza prze-o 
pisy prawi!> aibo zostało wydane bez należytego -opilTcia' . 'na 
wynikarh postępowania dowodowego, może by~ _ zm ienione 
przez ra~ nadzorczą Zak1aduna wniosek dyrektora ()dd'zia~ 
lu Zakładu. 

.(. Rada Ministrów w drodze rozporząrlzeni'a l1'itali , po
stępowanie w sprawach, o których mowa w ust. J-3. 

5. Od decyzji rad n~rlzorczych w sprawach nałeżących 
do właściwości · sądów ubezpieczeń społecznych przysługuje 

prawo wniesienia skargi do tych sądów. 

Art. 12. WyS'okdśćskładki na ubezpieczenia społeczne 
określa Rada Ministrów w drodze rozporząclzenia, w porozu~ 
mieniu z Centralną Radą Związków . Zilwodowych, nra wnio
sek Prezesa . Zakładu uzgodn,iony z Komitetem. 

Art. 13. 1. Znosi się urząd Ministra Pracy 
łecznej . 

Opieki Spo-

, 2. \Vłaściwość ,Ministra' Pracy j Opieki Społecznej oraz 
innych organów w sprawach należących do . zakresu dzi'ała
nia Komitetu ' lub Zakładu przechodzi odpowiednio na Komi

< tet lub na Zakład. 

3. Właściwość Ministra Pracy i Opieki Społecznej w 
'sprawachpomocy społecznej, zawodowej rehabilitacji ' inwa
lidó.w oraz przemysłu ortopedycznego .. przechodzi ·do zakresu 
działania Ministra Zdrowia, którego urząd przekształca się 
w urząd Ministra Zdrowia i Opieki Spelecznej. 

4. Ustalony w dotychczasowych prZp.piSilrb o sąiłacłi 
ubezpieczeń społecznych obowiązek Ministra Sprawiedliwo ; 

/ 
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ści ziałania Jącznie lub w porozumieniu z Ministrem Pracy 
i Op eki Społecznej zastępuje się ,warunkiem zasięgania przez 
M ini tra Sprawi~dliwo5ci opinii Prezesa Zakładu. 

. Określone w dotychczasowych przepisach o sądach" 
ubez l ieczeń społecznych uprawnienia Ministra Pracy i Opie
ki S ołecznej w st9sunkhl do rzecznika iriteresu publicznego 

~-.".--,-.,-, -- ' ~-, - ,- " 

Art. 15. W dekrecie z dnia 10' listopada l ()S4 r. Q prze
jęciu przez związki zawodowe zadań w dziedzinie wykony
wania ' ustaw o ochronie, .bezpieczeństwie i higi.enie pracy 
Graz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. Nr 52, ·poz. 260, 
wart. 2 skreśla się w ust. 1 pkt 2, w pkt 3 wyrazy "w pkt 2 
oraz", a także us t. 2. 

prze hodzą do, zakresu 9.ziałania Prezesa' Zakładu z nastę- Art. 16. 1. Tracą moc dotychczasowe przepisy w spra-
pują ymiZIl1ianami: , wach unormowanych niniejSZe! ustawą, a w szczególności ~e-

l) owolauie rietinika interesu publicznego i jego zastęp~ kret z dnia 2 lute~fo 1955 r. o przekazaniu wykonywania 
ubezpieczEń spolecznych związkom z~odowym (Dz. U. Nr (j, ów następuje na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 
poz. 31). ' 

2) t yb urzęd0wania rzecznika interesu publicznego okresl~ 2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewl-
egulamin wydany przez Prezesa Zaldadu w uzgodnieniu dzianych v" n iniejszej ustawie zacho\vll)'ą moc l:irZP!Jisy' , wY' _" 

A: ,MinistreIll Sprawiedliwości. ' , konawcze wydane na podstawie dotychczas obmdązujących 

, ~t 14.1. Pracownicy zatrudnieni dotychczas w Mini- ' ustaw i dekretów , z mocą ustawy w przedmiotad1- ()kre,ślo
sters wie Pracy i Opieki Społecznej PJzechodziulopracy od- nych niniejszą ustawą, ze zmianami ~, niej wyn,ikającymi: 
pow ' dnio w Komitecie, Ministerstwie Zdrowia i Opieki Spo-
lecz ej i Zakładzie UbezpieczeilSpołecznych. ' . 

Pracownicy terenowych organów admini\itracji pań
stwo ej nadzorowanych przez Ministra Pracy i Opieki Spo
.łe,ez ej, ' ~atrucJnieni dotychczas w dziale rent i zaopi).trzeń, 
prz hodzą ,do pracy , w organach terenowych ' Zakładu. 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dni.em , og-łoszenłd, 

z wyjątkiem' art. 11 ust. 2,który wchodZI w życie z dniem 
styczni:! 1961 r. 

PrzewoclniczącyRady , Państwa: A, Zawadzki 
Sekretąrz Rady ,PallsL'wa: "J . IloIodecki 
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USTAWA 

z dnia 13 kwietnia 19GO r. 

o. (>chronie przeci~'poż&lrowej. 

Rozdział 1. 

Zapobieganie pożarom i ' ich , zwalczanie. 

rt. 1. Wsżystkie organy administracji paĆlstwowej, jcd
i gospodarki uspołecznionej, instytucje oraz organiza-

cje ołeczne i zawodowe, jak również osoby fizyczne i praw-
obowiązane brać udział w zapobi,eganiu pożarom.i ich 

zasadach określonych w ustawie. 

rt. 2. 1. Rapy narodowe są zobowiążane dbać o staa 
bezp eezeństwa pożarowego na podległych im obsziuach, 
uch alają plany ochrony przeciwpożarowej zapewniają ich 
wyk , nanie. 

. Pr~zydiarć'd mrodowych: 

l) ąadzorują wykonanie obowiązujących przepisów VI za
kresie bezpieczellstwa pożarowego, 

2) lOWOłUją i nadzcrują zawodowe i obowi~zkowe straże 
. fożarne oraz zespoły do kontroli przeciwpozarowej w 
c' biektilch, 

3) 'spółdziałają w organizowaniu ochotniczych straży po
arnych i popierają ich ' działalność" 

'4)apewniają zaopatrzenie miast, osiedli gromad w wodę 
o gaszenia pożarów, 

5) , , prowadzają na zasadach okr-eślonych wart. 4 ust. 1 
fk~ 4 obowiązek pełnienia przez ludność wart ptzedw
, ozarowych,. 

" 6)' zapewniają strażom pożar.nym: . 

a) środki {l.larrnowania iłąezności, 

' b) pomieszcżenie, wyebvipowimic, " sprzęt 
przeciwpożarowe, 

urzą1ienia 

e) środki transportowe do akcji ratowniczej i do prze
prowadzania ćwiczeń. 

3. Rada Ministrów , określi obowiązki prezydiów rad na
rodowych poszczególnych stopni. 

4. '.tV przypadkach rażących zaniedbań w zabezpieczeniu 
p~zeciwpożarowyll1, stwarzającym szcz,>gólne zagrozcn ie ' po
żarowe, Mirtister Spraw Wewnętrznych może zarządzić zam
knięcie obiektu lub zakazać użytkowaniil zakładu pracy albo 
poszczególnych urządzel'1 do czasu usunięcia przyczyn tego 
zagrożenia. 

Art. 3. t. Ki erownicy zakładów prilcy obowiązani są do 
zabezpieczenia przeciwpożarowego swych zakładów, a w 
szczególnosci do: . 

1) zapewnienia odpowiednich warunków ochrony przeciw
Cpożarowej ' zakładu w wkresie bczpieczcIlstwa osobisteg(} 

ludzi; wymagaIl budowlanych, instalacyjIlych, teć11nolo

gicznych i "innych, 

2) u,opatrzenia zakładu pracy w odpowiednie urządzenia 
p rzee iwpozarowe zgodnie z obowiązującymi pfzep is1H'ni, 

3) zaznajamiania zalóg zakładów z instrukcjami i regulami
nami przeciwpożarowymi oraz czuwania nad icn prze-
~trzeganicrri, ~ 

.-


