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Dzi.ęnnik Ustaw Nr 3 

.ŁÓw rodzinnych . ni'e może przekroczyć . zarabku określone

.go wart. 4 ,ust. 3, 
Art. 21. L Rada MinistrÓw rozciągnIe i .dostosuje zmoc,\ 

O'bowiąZlijącą niepóźni€j niż od dnia 1 'stycznia 1969r. 
w drodze rozpo,rządz'enda przepisy ;ustawy do przypadków, 
w których czasowa ni'ezdolność do ,pracy, trwały uszczerbek 
na zdrowiu, inwaiidztwo ' lub śmierć pracownika nastąpiły 
wskutek choroby zawodowej określonej }V pr!lepisach o po
wszechnym , zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i kh 
rodzin, 

2, Rada Ministrów określi w rozporządzeniu, o któryłll 

!nowa w ust. 1 ': 
1) . rodzaj, zakres 

widziallych w 
w ust. 1, . 

1 warunki uzyskiwania świadczen prze
ustawie ' w przypadkach określonych 

,: ' 2) ' organy, ' którychustal€nia stanpwfćbędą ' pods tawę . dó 
ptzyZntnVanłd tych świadcz-en, :Zasady i tryb p~stępo
,\lania w tych sprawach oraz tryb postępowania odwo
ł'awczego. 

3. Do cZasu w€jścia w życie przepisów określonych 
w 'ust. 1 'osobom poszkodowanym na s'kute'k chorób zawo
dowych i ich rodzinom przysługują świa'lczenia o'kreślone 

w przepis'aah, o których mowa wart. 1 ust. 3; na warun
kach 'Przewidzianych VI tych przepisach. Osoby uprawnione 
do świadczen mogądocllOdzić od us:połecznionego zakładu 

," pracy wynagrodze,nia szkód wynikłych na skutek choroby 
zaw-o.clewej, jC:łeli choroba ta zostałił Spow(l)oowana prze..: 

' zakład pracy naruszeniem jeg'oobowiązków wynikających 
z przepisów dotyczących ochrony zdrowia i życi.a pr.acow
ników.Wynagrodzenie tych szkód ograniczu się ' do kwoty, 
o którą wynagfOdzenie , szkody należne w myśl przepisów 
prąwa cyw11riego przewyższa świildczetiia należne w myśl 
przepisó,w określonych wart. 1 ust. 3. 

, , 

_ Art. 22. Swiadczeriia ,przewIdziane w niniejszej ustawi€ 
, I ustalane w trybie w niejokr-eślonym stanowią. w stosunku 
;douspolecznionego zą~ladu pracy wynagrodzenie wszelkich 
szkÓd wynIkłych dIa -FlFacowni'ka ; lub fego rodziny na sku-

" tek . WYPd~ku przy pracy hib choroby ,:l:a,wodowej, o której 
" mo\va w art.':h. ""'" "" . 

A'I:-t • . 23, l.-Rada Ministr6w okreś,:li ~ w drodz.e · roz'porzą
dzenia termiIiy wejścia w życie przepisówart, 1'0-12. T'er
miny be ni:e m,og'ą byćpóżriiejsYie ni,ż 1 stycznia 19€i9 r. 

2. Do czasu wejścia w życi€ przephów,o których m'0wa 
w ust. 1, osO'by 'uprawnione dośw'iildczenw Z"A' iązkl:l z wy
padkami ffi99ą dDchodzić od uspołecznionego zakładu pr-a
cy tylko: 

1) różnicy między zarobkiem okreśtonym w 'flrt.4 ust. 3 
a ;z;aśiłkami z ubezpieczenia s'połecznego wraz z a'oclat
kiem, o którym mowa w 'art. 9, . 

2) jednorazo'Yych odszkodowań przewidzianych wart. 44'5 
i. 446 ~ Kodcksu cywilnego oraz 

3) rent uZupełniających d'l-a pracowników nie zaliczonych 
db żadnej z grup inwa1idów 

- , Jeżeli choroba, nie zdolność do pracy lub śmIerć prac,owni
ka spo·wodowane zostały naruszeniem pr:<:e:i: zakład pr,acy je
go obowiązków, wynikających z przepisów dotyczących 

ochrOny żyCia i zdrów'ia- pracowników, Wynagrodzenie szkód 
ogTaIii'CZasrę do 'kwoty; o ' którą wynagroclzenie szkody na

,leżne w myśl przepi~ów prawa. cy\yilnego przewyższa świad
czenia z ubezpieczeniu społecznego. 

Art. 24. 1. RaCla MinistiTów <Określ'i rodzaje oraz terminy 
wyg~śnięcia zawartych przez zakłady pracy umów ubezpie
czenia od .od pow-iedzi,alnośd cywilneJ w zakresie szk,ód wy:' 
wolanych wypadkami ,przy pr.acyoraz umów ubezpieczenia 

. pracowników w zakresie następstw nieszczęśliwych wypad-
ków. . . 

/ 

2. ,Rad'a Mini'sh'ó-w , może :ekreśJić zasady .i waTunki za -
wier,ania ,przez zakłady prltlcy umów ube2<pieczenia w lUa
k!resie nas~ępstw nieszczęś1-iwy,ch wo/paQlk<@~, 'Jak też umów 
,uhezpi,eczeni'a w żakresie o:dpowi'edzialności cywi'lnej :za 
szko9.y wyw,olrane wy'pa·dkami ~pny pracy. 

Art. ,25. Prz,episy wykonaw,cz.epnr.-ewi-clzł.ąne w usta'w1'C 
wydawane są w porozumieniu z Centralną Radą Związków 
Zawodowych. ' 

Art. 26. W sprawach nie uregulowanych ustawą stosuje 
. się odpowiednio przepisy ar't. ' 4, 5,7,12; , 13,17,18,29-37, 
40 pkt 1, art. 41~44, 49-52, 60-64, 6&-69, 74-92 i 120 

;- ustawy z dnia 23s{yc'źnia l'Ś(m L e;; p6~vszectinym zaopatrze
niu emel'ytalrtyni pracoWników i ith 'rodzin (Oz, u. Nr ' 3, 
poz;6). " " 

< ... _; • •• •.. !- .' ; 

Art. 27. Usta"\va wcp,0Gzi 'w życię :z ,dniem ogłoszenia 

z mocą 0d ·dnia 1 stycznia 1968 ,L ,i rna:J';astosowanie do wy
padków zaistniałych od tej daty, 

Pr;zewocJ.nkzący Rady Parl'5tw-a: -E, Ochab 
Sekr'CtaTZ Rady Pańśtwa: J. HO'l'od-ecki 

USTA WA 

z dnia 23 sty(;;Zniifi t968r. 

o ,zmiu1e tł&tawy o ~aopatł'lelłłu emerytalnym ,gerników i kh r.etbin. 

Ar.t. 1. W ust<łw'I~ zdn'la 28 -maja 1957r. o zaopatrzeniu 
-emer y:t<tl:J:uym"§'>0nlikew -ii'ch 'rodzin. :(Dz. U. z 1958r. Nr 23, 
poz:99) wprowadza się następujące zfiriany: 

1) 'lIT,t, 1 otrzymuje brzmienie: 

"Art. L . 1. ,Nawarll'flkach określonyc'h w p,!n-ie jsz'ej 
llstawte . przysługuj€ ;prawo do: 
1) górniczej emerytury lub górniczej" ren

ty inw<llidzk:iej - ,pracownikom, którzy 
.' ". wykonywali pracę górniczą;' 

2) górn~czej renty, wdQwi.ej - wdowom po 
,pracownikach, o 1,(tórych mowa Vi pkt 1. 

," 2. InRym plilza wdową 'czlO'nkóni T'od,zi-nypra
<;owników 'okr,eślonych w ust. 1 pkt 1 OH1,z 
pril c (j)wnikom , k~ór.zy wy.kO,nyw.ali pracę só.r-

/ 

2) wart, 2: 

niczą, lecz nie sp'ełn'iają warunków dó 'y0 r
niCZEj emery-tury l.trbren1.y inwaHdz<ki-ej 
i człolXko~ ich T-odziu, przys'ług,uj-e prawe 
do zaopatrzenia e mer yta;lm e:g o na z.asa
dach ~rzewidzi.anych w ' prz.ep;is,ach . ustawy 
i ' krhJ)ia 23 " stycznia -t968 t. " O " powszech
nym -:z,aopat r,zeniu -emerytalnym - pracowni
:k ó'\v-d - 'ich .yiodzi.n{Dz. ' U. Nr 3, poz. '6), 
zwan-ejd-al-ej "ust.awą '" o pows7.ec-hn:ym ZilO

patrzeniu .emeryt<lllnym:'; 

a) v·f u,>t. ł- pkt'2 0trzymllje. brzmienie: 

. " ,;2) ped z,i-e,mi:q 'i ,przy _g!.i;hrenttlszYhóww 'pr2'JerJ'si~
biorst wachj)~dowy l\;0,palń określ,onych W !pkt 1 
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oraz zatrudnienie pod 'ziemią w przedsiębior
stwach wykonujących dla ·, tych kopalń roboty 
górnicze lub przy budowie szybów", 

b) w ust. 1 pkt 6 wyraz "oraz" zastępuje się wyrazem 
"i" oraz dodaje się na końcu wyrazy "oraz w cha
rakterze zawodowych ratowników w stacjach r.atow
nic twa górniczego", 

c) w ust. 1 pkt 7 wyrazy "zjazdowych i wydobyw
czych" zastępuje się wyrazami "zjazdowych lub wy- . 
dobywczych", a po wyrazach "na ' nadszybiach szy
bów" dodaje się wyrazy "zjazdowych lub", 

d) w ust. 1 pkt 9 wyrazy "na stanowiskach instrukto
rów" zasfępujesię wyrazami "w charakterze nau
czycieli (instruktorów) zawodu", 

e) w ust. 2 pkt 6 po wyrazach "nie uwaza się" dodaje 
się wyrazy "przeniesi~nia dyscyplinarnego lub"; 

3) w art. 3 pkt 2 wyrazy "art. 8 dekretu" zastępuje się wy-
razami "art. l O ustawy "; . 

4) art. 4 otrzyr.lUje brzmienie: 
"Art. 4. 1. Robolnikóm zatrudnionym pod ziemią oraz 

na -9dkrywce w kopalniach siarki z,alicza ' 
się w wymiarze półtorakrotnym przypadają
ce po Wyzwoleniu okresy: 
1) pracy w przodkach bezpośrednio przy 

urabianiu . lub ładowaniu ' urobku aUlO 
przy głębieniu szybów, 

2) przynale~ności do drużyn ratowniczych,; 
3) pracy w charakterze mechaników sprzę

tu ratowniczego drużyn, o których mo-
wa w pkt 2. . 

2. ,Okresy wymienione w ust. 1 pkt 2 ' j 3 zali
cza się również w wymiarze półtorakrot

nym innym pracownikom za trudnionym pod 
ziemią lub na odkrywce w kopalniach 
siarki. 

3. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w 
porozumieniu z właściwymi ministrami 
określi szczegółowo w drodze H,>zporządze
nia stanowiska pr'acy, na których zatrudnie
nie zalic~a się w myśl ust. l ' pkt 1 w wy
mi'arze półtorakrotnym. "; 

, 5) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 
"Art. ,,4a. Użyte' w us tawie określenie: 

6) wart. 5: 

1) górnicza renta - oznacza górniczą rentę 

inwalidzką iub górniczą rentę wdowią, 
2). rencista - oznacza osobę mającą ustalone 

prawo do górniciej emerytury lub renty.", 

- ą) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Górnicza emerytura lub renta przysługuje, jeżeli 

pracownik pozostawał w zatrudnieniu określ 0-

Iłym wart. 2 po dniu objęcia go przepisami 
o górniczych emeryturach i rentach (ust. 2) i po 
tym dniu spełnił warunki uprawniające do gór
niczej emerytury lub renty, z wyjątkiem przy
p,adków 'określonych wart. 26-28." , 

b) , w ust. 2 wyrazy "rentach górniczych" zastępuje się 
wyrazami "górniczych emeryturach i rentach". 

c) w ust. 3 wyrazy "rentach górnIczych". użyte trzy
• krotnie, zastępuje się wyrazami "górniczych emery

' turach i rentach"; 
7) art. 6 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 6. 1. Podstawę wymiaru g6rniczej emerytury 
i renty stanowi przeciętny Il).iesięczny zaro
bek z okresu: 
1) ostatnich 12 miesięcy zatrudnienia (art. 2) 

albo 

Foz. 9 

2) kolejnych 2 lat zatrudnienia (art. 2) do
wolnie wybranych przez zainteresowa
nego z ostatni(:h 12 Jat za trudnienia. 

2. Rencista . może wystąpić w ciągu 3 lat od 
wy-clania decyzji przyz nającej górniczij eme
rytmę lub ' ren tę o zmianę okresu, z które
gozarobki zostały przyjęte do obliczani a 
podstawy wymiaru emerytury lub renty.", 

8} art. 7 otrzymuje brzmienie: 
Art. 7. 1. Za wypadki w ' zatrudnięniu uważa się wy

padki, o których mowa wart. 14 ustawy 
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym. 

2. Za choroby zawodowe uważa się choroby 
określone wart. 16 ustawy o powszechnym 
zaopatrzeniu emerytalnym, jeżeli powstały 

w czasie zatrudnienia okreś10nego wart. 2 
ust. 1 pkt 1-5."; 

9) po art. 7 dodaje się art. 7a, i 7b w brzmieniu: 

"Art. 7a. Rada Ministrów może w drodze ' rozporządze
nia podwyższać górnicze emerytury i renty ' 
oraz dodatki do tych emerytur i rent. 

Art. 7b. 1. Osobom pobierającym: 
1) - górnicze emerytury, 
2) górnicze renty inwalidzkie . z tytułu in

walidztwa powstałego wskutek inrvych 
przyczyn niż wypadek w zatrudnieniu 
lub choroba zawodowa', 

3) górnicze renty wdo:wie z tytułu śmierci 
żywiciela będącej następstwem przyczyn, 
o których mowa w pkt 2, 

zawiesza się prawo do świadczen na czas 
osiągania zarobku z tytułu zatrudnienia ' luo 
dochodu z innych źródeł na zasadach okre
ślonych w ~lstawie o powszechnym. za,Jpatrze
niu emerytalnym; wedlug tyC?h zasad za
wiesza się również prawo do górniczej in
walidzkiej renty' wyrównawczej na czas 
osiągania przez rencistę dochodu z innych 
źró d'e l. . 

2. Prawo do górniczych ,rent inwalidzkich 
z tytułu inwalidztwa powstałego wskutek 
wypadku w zatrudnieniu lub choroby za- ' 
wodowej ulega również za\wieszeniu na 
czas wykonywania przez rencistę prac okre
ślonych ,. wart. 2 ust. 1 i2. W tym okresie 
przysługuje renciści'e prawo do renty inwa- . 
lidzkiejna warunkach i w wysokości okre
ślonych w ustawie, o powszechnym zaopa
trzeniu emerytalnym. 

3. Rada Ministrów może określić w drodze 
rozporządzenia przypadki, w których w cza
sie wykonywania zatrudnienia określonego 

wart. 2 ust. 1 następuje zawieszenie tylko 
części górniczej emerytury.", 

10) , tytuł rozdziału II otrzymuje brzmienie: 
"Górnicza emerytura."" 

11) w art. 8: 
,-a) w ust. 1 · wyrazy "renta starcza" zastępuje .się wyra

zem "emerytura", a '!:Iyrazy "o rentach górniczych", 
zastępuje się wyrazami "o górniczych emeryturach 
i rentach", 

b) w ust. 2 wyrazy "renty starczej" zastępuje się wyra- . 
zem "emerytuFy", 

c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
,;3. Warunek przewidziany w ust. 1 pkt 2 nie jest 

wymagany od pracownik.a, który ma 35 lat pra
cy górniczej, równorzędnej i okresów zaliczal
nych do pracy górniczej (art. 2-4)."~ 



. , 
Iluenilik UstaW Nr 3 

12~ Blrt. 9, o.uZcy.muje, humienie~ 
"Art . . 9. 1'., ·Górmaz& emerylur.a: wynosi ' miesięcznie: 

;;. Prqcent p'odstawy .wy~iaru 

do 1.5.0.0' zł 
e.d nadwyżldpouad ' od nadwyżki ponad 
1.5.09· zł do 2:.oOO.l zł 2 . .0.0.0 zł, 

8.0 • 

". ". ", ~ 

". ' , 

., 55 25 

2. GórniczaemeryŁllra wzrasta o lUlo podsta
wy jeJ wymiani za każdy pełny rok ponad 
25 lat pracy górniczej, równorzędnej i okre
sów zaIiczalnych do pracy górniczej .(art. 

· b--4),nre dłużej jednak, niż do osiągnięcia 
, tvieku' fiGt'at: . . . ",'. . . . 

3; Zamiast wzrostu ' ~·rzewidZia..nego ·w ust. ' 2 
, ", ' p.tf.y~n~Je . ~~ę; . jeżeIi jes~ j~ i~orzystniejsze 

· dla ' pr ac ó"" Iiik a., wzr?s~ emerytury przewi
diiianywustawre opowSzęchnym zaopa

.' tr,żeniu: em,eryta·lnym· ńa warunkach i w wy-
!ffik!l:)ści, okieśl<:mych w. .art. 22 ust. 2 tej 

· ~stiłWy~ . 

.4. GqJ;nicia. emer.ytura obli€zQua w myśl 
ust. 1'~3. WZl'asta. (1) . l'SI}/o. 

!t. Kwotlf._ górrri'czej . emerytury wraz z dodat~ 

k·ami, .i: wyj'ątkiem dQdatków rodzinnych 
· orait dodatku z: tytułu zdliczeniado I grupy 
hlwaUdow, nie. more przekraczać ' przecięt

nego z·allobku, przyjęt.egO' do podstawy jej 
wymiaru., po pvtrąceniu podatku od wyna
groQzen i skłedkf na .cele emerytalne. Nie 
dotyczy to kwot najniiszych gór!'.iczych 
emerytur. . 

,ft.Wy.sokoŚć, górni'czeJ e me:r y tury . może ,być 
Da: . ~niosek z~inte~esowa~ego ponownie 

. ., ' ustalona w przypad.Ku . wykonYwania przez 
pi-acownika l)racy górniczej (ar t. 2 ust. . 1) 
po uł!:ończeniu. 55 roku życia do ukończenia 
60' "rok.u :Zyda. P'Onownegp u~tal~nia gór.ni-

'-czet emerytury dokonuje. si~;. według zaśau 
określonych wart: 6 -ust. ' 1, p~ ostateczriym 
rozwią;z:aniu srosunkll pracy."; 

113} 'wart. 10: 
"Jw ust .. 1 pkt r wyrazy "rentach górniczych" zastę

'puje" się;wyraz'ami "górniczych emeryturach i ren
't'ii'Ch .. · .. 

bl" w usl'. t pkt 2 oznacza się jako pkt. 3, a pkt· 3 - jako 
pkt 2; VI 'nowym -'plet ' 3- przeciiiek na końcu tego 
punktu zastępuje się średnikiem i 'dodaje się wyrazy 
"de powyższe{]o okresu dZ.lcsięciol ·etni ego nie wlicza 
się okresu pobierania górniczej renty inwalidzkiej 
lub' r'enty .inwa'lidzltiej przysl'ug'ującej na podstawie 
innych prze pisów o zaopatrzeniu emerytalny m.", 

c-) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
',,3. Górnicza renta · inwalidzka , przewidziana w ni- " 

·niejszej' LIstawie w. raz'ie in'Wa'lidztwa powsta.łego 
wskutek wypadku w ' Z'a,(:'rw:ln-i'eniulub choroby 

"t, . 

zawodowej pr:z.ysluguje, jeżeli pracownik nie· ma 
.l~J;a\\ia . do" rent y . na. pods.~aNl'i e · ustawy ' z~ dnia 
213 stYGzui'a ' L968r,; @,- świiHllczceniach ' p ieniężnych 
pLzysluguj;ą·cyGh w ra'lsi·e ,wypadków przy -pracy " 
(Dz;. U: Nr 3, poz. ' 8l." ; , 

14.)\ ;ar4·.· t1,' e~El)ymujoe@r'ltnl:i.€Hi e: . 
"Art. 11. Zaliczanie do 'grup in\l\' aHc16w n<l st ę'paje na za

sadach okFeś1 0Il.ychr wprzf'[ilisach us ta-wy o po~ 
,'. " wsze(;:1id1ynl ' zaQ~atrzen:hl" emeryLa'lny.m, z tym 

że d.!... prucQ ~ .... n.ików.,. kt,ó'!'Z;y; o!'itatnio przed 
" ZęjJoS'zen·i Eim w Biosku o górniczą rentę inwa
Hcizkąwyk@Bywali-: 

l) prae:e' górnic.ze (ar·lI. 2' ust ... 1') - za dotych
cZ<l'Se.we zat,rucl'nł'enie p~jmuje s.ię te 

, '·~Hłce;· 

20) .· prilęe równorzędne 7] . pracą: §omiczą; (art'. 2 
ust . . 2} ._ . za·' d0tych.cszdsowe zat'rudnienie , 
l)f·zyjmąj'e- ~ię'- prace' górnicze· wykonywane 
.przedpr.zejściem de· -pJlae · r.Ównollz-ędnych.", 

15) art: 12sKteśla się;; 

1.6) ad. 1~1 5 otrzymują brZ1llienie: 
"Ąrt .. 13 .. 1. Górnicza renta inwalidzka' wynosi miesięcz-

nJe: 

. l"'rocent"pQdst-awywymfafu .renty 
,;,- od Dild-·. 

Dla zaliczonych do 
~f ~" - '~fruFty inwal1dó\v' 

wyż,ki' - po

' dor.50.o zł " nad" :-
1.S0(Jzl 

" Ido 2,(IDQ ' zł 

od nad
wyżki po

nad 
2,.00.0 zł 

ł i U, 65 I 30 
2.0 

III . 45 I 2.0 , 

. 2; ' Górnicza- renta iawalidzka ·· (ust. 1) wzrasta 
za, każdy pełny: Lok pORad 5 lat okresów pra
cy: g.ómi(:z.el,. pracy ró\vnorzędnej i okre
s·ów :z:alkzalnych . do pracy górniczej, nie 
więcej jednak niż , za· 20 lat - o D,50f0 pod
stawy wymiaru. renty dla zaliczonych do I 
lub II grupy inwalidów oraz o 0,4% - dla 
zalic'io.ny.ch, do.. Ul grupy inwalidów. 

3. Górnicza renta inwalidzka, obliczona w myśl 
usJ. l' i 2 wzrasta· o 15%, . 

+; Raa.a Ministrów określi w drodze rozporzą
dzenia przypadki, w których rencisŁomza
H(;Z@n,y-lll ' do 1LI g,r.up,y inw'alidów przyslu
gują:gi)rhicze re'nty' inw'alidzkie w wysoko
ści przewidzianej dla, zaliczonych do U gru
py inwalidów' -':".' w razie,: niemożności uzy
skan.ia, pr.zeznichpra.cy odpowiedniej do 'ich 
stam./. zdro.wia .. i kwaliflk.acji. 

Art. 14. Górnicza' renta ' inwalidzka obliczona · w myśl 

art. 13 Wzrasta o 10%, nie mniej jednak nli 
I:) 12.0 zł,. dla' pracowników, u. których inwalidz
twe· powsta-ro wskutek wypadku w zatrudnie
niw lub' choroby zawodowej , jeżeli nie osiągają 
z'ilr.obku· z· tytułu , zatrudnieni'a lub dochodu z in
nych ir0deł. 

AFt. 15, Do górniczej renty inwalidzkiej ma odpo\v.ied
, niezastosowani.e prz.episa·rt. 9· ust. 5. 

A-r,t, 16. , L Osobi.\< .ugrawi-lionej do . gómiczej, renty in
walidzkiej, z , tytułu in,waHdztwa powstałego 
z ińlłych Brzyczyn niż wypadek w zatrud
ni~mi.u- luh choroba ZiilWod.owa, i zaliczonej 
d.oII!dub· Qo- n .grupy in"""alidów, która wy
konuje zatrudnienie, wJll}J.i~rza się górniczą 

'. in:walidzką r.en t.ę , wyr;ó.wna,wcż'ł, jeżeli: 

1) wykonuJe zatrudnie.nie- z. pr.zecziętnym 
., ._ ... , , ~ m.i.esi.ę_Crzu:ym zarobkiem niższym niż 75% 

.po.dstawy ·: wymiaru renty inwafidzkiej 
. _ormt. 

21 nie pnekrocży!ą wieku: mę;żczyzna 65.lat, 
kobieta 5.0 lat. . ' 

2. Wysokośćgórni·czej inwalidzki-ej renty wy
L6JWnawczej , slano,wi -:różnicę pomięclzy pod
stawą; wY:'mi.aruc g,ór.niczejl renty inwalidz
kiej. aprzecię.tnym .. mJęsięcznym zarobkiem, 
7), t ,~m, że · im!l.atJclzka,·renta' wyrównawcza nie 
może' przekraczać 501)1/0. renty łącznie z kwo-
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tamiwzrostu i dodatkami, z wyjątkiem do
datków rodzinnych. , 

. 3~ Rada Ministrów określa w drodze r02:po
rządzenia szczegółowe zasady obliczania 
i wypłacania górniczej inwalidzkiej renty 
wyrównawczej. W rozporządzeniu tym Ra
da Mini~trów może ' w uzasadnionych przy
padkach ustalić . inną niż określona w ust. 2 
granicę wysokości renty wyrównawczej."; 

17) wart. 17.; 
a) ust. l otrzyrimje brzmienie: 

"lo Górnicza renta wdo\via przysługuje wdowie po 
pracowniku, który w chwili śmierci: 
1) spełniał wanmki wymagane do uzyskania 

górniczej 'emerytury lub renty inwalidzkiej 
albo 

2) mial. ustalone prawo .do jednego z tych świad-
czeń. 

W razie śmierci pracownika (rencisty) wskutek wy
padkli 'w zatrudniertiu lub choroby zawodowej, gór
nicza renta wdowia przewidziana w niniejszej usta
wie przysługuje, jeżeli wdowa nie ma praw'a ,do ren
ty rodzinnej na ,podstawie llstawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o , świadczeniach pieniężnych przysługujących 
w razie wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 3, 
poz. 8).", 

b) w usL2 wyrazy "wart. 45 dekretu" zastępuje się 

wyrazami "wart. 33 ust. 1 us tawy", 
cJ llS t. 3 i 4 SKreśl a s i ę. 
d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

,,5. vVclowa, która zawarła związek małżeński z ren
cis t ą, ma prawo do górniczej renty wdowiej, 
jeż, eJi : 

1) małżellstwo trwało co najmniej 3 lata lub 
2) śm ;, erć rencisty nastąpiła wskutek wypadku 

.albo 
3) ,z małżeństwa tego lub .ze związku istniejące

go przed .zawarciem lnałżeńs~wa zrodziło / się ' 

, dz i ecko . ~'; 

18,) ,art.. 18 ,otrzymuje,hrxmienie: 
"Art. 18, ' 1. Górnicza ren ta wdowia wynosi miesięcznie: 

da 

Procent podstawy wymiaru 
~_ .. ,_ .. ~. 

I od nadwyżki od nadwyżki 
1.500 zl ponad 1.500 zł ponad 2.000 zł 

45 

: do 2.000 zł 

I 30 I 20 

2. Górnicza . renta , . wdowia obliczona według 
'przepisu ust. 1 wzrasta o ' 0,40f0podstąwy 
jej , wymiaru zą ka.żdy pełny rok ponad . 
5 lat okresów pracy górni~zej, pracy rów-

',norzędnej i okresów zaliczalnych do pracy 
górniczej zm,arlego pracownika, nie więcej 
jednak ntżza 20 lat. 

3. Górnicza renta wdowia wzrasta o 10°/0 kwo
ty. obliczonej w myśl ust. 1 i 2, jeżeli ży
,viciel zmarł w skiltek wypadku w za trud
nieniu.lub c,horoby zawodowej. 

4. Górnicza renta wdowia Wzrasta o 15% kwo
ty obliczonej w myśl ust. 1-3,. jeżeli 
wdowa: 
1) ukończyła 50 lat lub 
2) jest in~alidą albo 
3) wychowuje dzieci lub rodzet"ls two pra

cownika uprawnione do renty rodzinnej 
w wieku do lat 16. 

Poz. 9 

5. Wdowie po pracownikuzmarlym wskutek 
wypadku .w .. zatrudnieniu lub ,choroby za
wodo,wej,. ,osiąUtljącej . zarobek z tytułu za
trudnienia lub dochód z innych źródeł; przy
sługuje górnicza r,ęnta wdowia be.z wzro
stów określonych w ust. 3 i 4; 

19) wart. H): 
a ) w ust. l , wyrazy"w 'dekrecie'" 'zastępuje się · wyraza· 

mi "w' ustawie", 
h) w ust. 2 wyrazy "w dekrecie", ·"dekrcetu"i "tego de

kretu" zastępuje się odpowiednio wyrazami "w usta· 
wie", "ustawy" i "tej USLawy", 

c) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
,,3. jeżeli prawo do górniczej renty wdowiej uległo 

zawieszeniu, renta rodzinna <,i.la pQzostafych 
członków rodziny: \ 
1>' przysługuje 'w wysokości odpowiadającej ich 

liczbie bez stusowania przepis"tl ust. 2, 
2) wzrasta o 15% kwoty obliczoneJ w myśl 

~rt. 38 ust. 1~3 ustawy o powszechnym zao
patrzeniu emerytalnym. 

4. Dolącznej kwoty górniczej ' renty wdowiej i ren
ty r9dzinnej dla pozoślałych członków rodziny 
maoclpowiednie zastosowanie przepis art. 9 
ust. 5,"; 

20) tytuł rozdziału V otrzymuje brzmienie: 
,;Dodat.ki do gorniczych emerytur i rent"; 
wart. 20 wyrazy "rentę starczą lub" zastępuje się wy
razami "emeryturę lub rentę", wyrazy "dodatków do 

' r enty" zastępuje się wyrazami "dodatków do górniczej 
emerytury lub renty", a wyrazy "w dekre-:ie" zastępuje 
się wyrazami " w ustawie"; 

21) art. 21 skreśla się; 
22) w art. 22 wyrazy "rentę górniczą" zastępuje się wyra

zami "górni c zą' emeryturę lub rentę", a wyrazy "dodatek 
do renty w wysokości 25% renty" Zastępuje się wyraza
rrii "docl-atek do górniczej emerytury Tub renty wWySQ
kości 25010 emerytury lub renty"; 

23) wart. 23 wyr'azy "rentęstai'czą , in\vaIidzką" zastępuje 
się wyrazami ;,emeryturę, rentę il1waIidz'ką" oraz skre-. 
'Ma się wyrazy "do renty"; 

24) w art. 24 wyrazy "rentę górniczą lub" zastępuje się w I 
razami "górniczą emeryturę lub rentę albo", a wyraz, 
"w dekrecie" - zastępuje się wyrazami "w ustawie". 

25) w art. 25 wyrazy "Rencistom pobierającym rentę górni
czą" zastępuje się wyrazami ,,,Osobom pobierającym gór
nicze emerytury lub renty", a wyrazy "w dekrecie" za-" 
stępuje się wyrazami "w ustawie"; 

26) tytuł rozdziału VIII otrzymuje brzmienie: 
"Górnicze emerytury lub renty w szczególnych przypad
kach.'!; 

27) wart. 28: 
a) w ust. 1 i. ~ wyrazy "prawo do górniczej renty star

czej lub inwalidzkiej" zastępuje się wyrazami "pra
wo do górniczej . emerytury lub renty inwalidzkiej", 

b) w ust. 1 dwukrotnie liżyte wyrazy "przepisami o rell
tachgornicżych" zastępuje się wyrazami "przepisami 
o górniczycheineryturach i rentach", 

c) w ust. 1-3 wyrazy "górniczej renty starczej", zastę
puje się wyrazami "górniczej e'merytury"; 

28) w art. 29 ust. 2 otrzymujebrżmienie: 
,,2. Przepis ust. 1 stosuje _ się, jeżeli . pracownik powró

ciłdo pracy w kopalni . w<:gla kamienneg'o najpó'Ż-
niej' do dnia 31 grudnia 1968 r."; , 

29) w art. 30 wyrazy "rentę górniczą inwalid,om lub star
com, którzy nieoc1powiaclają n iektórym warunkom wy
maganym cło uzyskania renty górniczej", zastępuje się 
wyrazami '"górniczą emeryttlrę lub rentę inwalidzką oso~ 
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30) 

-----------------
bom, które nie odpowiadają niektórym ' warunkom wy
maganym dla uzyskania górniczej eillcrytury lub renty"; 
w .. art. 31: 
a) w ust. 1 wyrazy' ;,renly górniczej" zastępuje się wy

razami "górniczej emerytury lub renty" oraz przed 
"vyrazem "rencistach" dodaje się wyrazy ' "emerytach 
lub"', 

b) w ust. 2 wyrazy "rent górniczych" zastępuje się, wy
razami "górniczych emerytur lub rent" oraz po wyra
zach , "prawa do tych" dodaje się wyrazy "emerytur 
)uł:>"; 

31) art. 32 skreśla się; 
32) art. 35 umieszcza śię w rozdziale XL i równocześnie na

daje mu się brzmienie: 
"Art. 35. 1. W sprawach nie unormowanych niniejszą 

ustawą stosuje się odpowiednio przepisy, 
art. 5, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 29, 36, 41-44, 

, 46, 48, 49-52, 60-'-64, 66-92, 114 i 117-124 
ustawy o powszechnym zaopatrzeniu eme- _ 
rytalnym. 

2. Przy stosowlmiu w zakresie z,amiany gór
niczej renty inwalidzkiej na górniczą eme
ryturę art. 29 ustawy o powszechnym zao
patrzeniu emerytalnym za zatrudnienie uwa- . 
ża się pracę górniczą .lub równorzędną wraz 
z okresami załiczalnymi (art. 2-4). ' 

3. Przy stosowamu do górniczych emerytur 
lub rent 'art. 70, 71 i 73 ustawy o powszech
nym zaopatrzeniu emerytalnym za zatrud

,nienie uważa się pracę górniczą lub rów-
norzędną ~art. 2 ust. 1 i 2). wykonywane po 
dniu 1 lipca 19.54 r., a za wypadek w za
trudnieniu lub chorobę zawodową - wypa
dek w zatrudnieniu lub chorobę zawodową, 

, I określone wart. 7. , 
4. W razie . śmierci pracownika, który zgłosił ' 

wni,osek o górniczą emeryturę lub; rentę in
walidzką, uprawnienia wynikające ze zgło

szonego wniosku · przechodzą na wdowę, 

niezilleżnie od spełnienia warunków pozo
stawania ,na utrzymaniu określonego w 
art. 79 ustawy o powszechnym zaopatrzeniu 
emerytalnym.". 

Art .. 2. 'l. Przepisy u~tawy z dnia 28 maja 1957 r. o za 0-

'patrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin (Dz~ U. z 1958 r. 
Nr 23, . poz. 99) w brzmieniu nada,nym niniejszą ustawą, zwa
ne dalej "przepisami . o górniczych emerytura.ch i rentach", 
atosuje się .do spraw o ' świadczenia wszczętych na skutek 
wniosków zgłoszonych po wejściu w życie ustawy, -z tym 
ie !lrzy ocenie prawa do świadczeń za okres przed dniem 
1 stycznia 1968 r. oraz ustalaniu wysokości świadczeń za ten 
okreś ·stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. Do. sprawo ś\viadczenia wszczętych na .skutek wnio: 
sków zgłoszonych przed wejściem w życie ustawy stosuje 
się przepisy dotychcżasowe, 

3. Wnioski o rozpatrzenie spraw załatwionych odmow
nie !lrawomocnymi decyzjami na podstawie przepisów do
'tychczasowych, zgłoszone po wejściu w życie ustilWY, nie 
podlegają rozpatrzenfu, z wyj,ątkiem przypadków określo
nych w ust. 4 i 5. 

4. Rozpatrzeniu na podstawie przepisów o g.órniczych 
emeryturuchi rentach podlegają wnioski: " 

1) osól>, które nie odpowiadały wanlD~om wymaganym 
do uzyskania świadczeń na podstawie przepisów dotych
czaso.wych, jeżeli os,oby te odpowiadają warunkom do 

. m:yskania -świadczellna podstawie przepisów o górni
czyc h emeryturach i rentach, 

ponowne ustalenie prawa do śWiadc,zeń lub ich wyso
kości w myśl art. 68u~lawy Q powszechnym zaopatrze
niu emerytalnym. 

5. Rozpatrzeniu na podstawie przepisów o górniczych ' 
emeryturach i rentach podlegają również wnioski os6b, któ-' 
rym zgodnie z przepisami dotychczasowymi odmówiono: 

1) górniczej renty starczej -: jeżeli osoby te osiągnęły 

wymagany do uzyskania górnlczej emerytury: 
a) okres zatrudnienia, gdy renty tej odmówi,ono z bra

ku tego okresu, 
b) wiek emerytalny, gdy renty tej odmówiono z powo

du niebsiągnięcia tego wieku; 
2) górniczej renty inwalidzkiej -,' jeżeli osoby te: 

a) oSiągn1ęły wymagany do uzyskania tej renty okres 
zatrudnienia, gdy renty odmówiono z braku tego 

... .J okresu, 
b j prżedłątą zaświadczenie zakładu ,społecznego służby 

zdrowia, stwi·erdzające istotne pogorszeni-e stanu ich 
zdrowia w ciągu 2 lat od ustania zatrudnienia lub od 
ustania prawa do górniczej renty inwalidzkiej, gdy 
renty tej Qdmó:wiono z braku inwalidztwa. 

Art. 3. 1. Osobom pobierającym g órn i c-ze renty na ,pod
'stawie dotychcza~owych przepisów przyznaje się z urzę
du - zam1ast tych rent - górnicze emerytury lub odpo
więdnie górnicze renty, określone VI. przepisach Oc.. górni

. czych emeryturach i rentach, przy zastosowaniu następują-
cych zasad: ' 

1) zamiast górniczych rent starczych · przyznaje się 9órni
cze emerytury, z tym że wzrost przewidziany: , 
a) wart. 9 ust. 2 przepisów o górniczy,ch emeryturach 

i rentach - przyznaje się w wysokości odpowiada
jącej liczbie lat, za które był ,wyplacanydodatek za 
ponad 25 lat pracy górniczej, równorzędnej i okre-
sów zaliczalnych do pracy górniczej, , 

b) wart. 9 ust. 3 powyższych przepisów - przyznaje 
się na wniosek zainteresowanego; 

2) przyjmuje się; że ,okres pracy górniczej rencistów, któ
rym przyznano górnicze renty inw?lidzkie, wynośi: 
a) 25 lat - jeżeli inwalidztwo powstało wskutek ' wy

padku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej, okre
ślonych w art. 7 powyższych przepisów, 

h) 15 lat - w przypadkach nie ' wymięnionych pod lit. a), 
jeżeli przy ustalaniu wysokoś.ci górniczej ·renty in
walidzkiej na podstawie aotychczasowych przepisów 
przyjęto krótszy,- okres pracy górniczej, równorzęd
nej wraz z okresami zaliczalnymi do pracy górni
czej; 

3) zasady określone w pkt 2 stosuje się odpowiednio przy 
ustalaniu wysokośCi górniczych rent wdowich; . 

4) przępisów art. 9 ust: 5, art. 15 i art. 19 ust. 4 przepisów 
o górniczych emeryturach i rentach nie stosuje się do 
górniczych ,rent przyzmmych: 
aj przed dniem 1 stycznia. 1962 r .; 
b) w okresie od dnia ,1 stycznia 1962 r. do dnia 31 gru

dnia 1967 r., jeżeli podwyższenie górniczej emerytll
ry lub renty nie przekracza: kwot wynikających 

z art. 97 ust. 3 ustawy Q powszechnym zaopatrzeniu 
emerytalnym. . '. 

2. Przy przyznawaniu górni,czych em-erytur lub rent w 
myśl ust. 1 stosuje się priepisy art . 97 , ust. 2-4, art. 99 
ust. ' 1, art. 100-10-7, 110 i 116 ustawy/ o powszechnym zao
patrzeniu emerytalnym. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuJe ' się również do spraw ', 
o świadczenia wszczętych na podsta,wie wnioskówzgłoszo
nych przed wejściem wżycie ustawy, które załatwione zo
~taly po tej daCie. 

2) o.sol>, które przedłożylI nowe 
na ,prawo do świadczeń lub ich 

dowody mające wpływ 4. Przy stosowaniu przepisów, o których mowa w liSt. 2, 
,·vysokoŚć, uzasadni<ljące ' uWaŻtl się odpowiednio: 

•• 1 
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1) za rentę starczą - gDrniczą reńt.ę starc zą, 
2) za emeryturę - górniczą €tneryturc;, 
3) za rentę inwalid zką ~ górniczą rentę inwalidzką, 
4) za rentę rodzinną - górniczą ren t ę wdoNY,i ą . 

Art. 4. 1. W okresie od dnia 1 stycznia 1968 r. do dnia 
31 ,grudnia 1969 r. górnicza emerytura lub r e n ~a przyzna lla 
'na podstawie wniosku zgłoszGnego po wejś,ci u w ż ycie US l a

wy , przysługuj e - przez pier wsze 12 mi es i ęcy, li cząc od da
ty, od której ją przyznano - w wysokośc i odpo wied niej 
renty, któraprzyslugiw alaby na podsLawie przepisów dot ych
czasow ych, powiększonej o 60% r óżnicy pomiędzy ' tą rentą 

a emeryturą lub ren Ląobliczoną w myśl przep isów o gór
niczych emeryturach i rentach. 

2. Przepis ust..1 stosuje się r ównież do górniczych eme
rytur i r ent przyznany ch zamiast górniczych re nt przysługu

jących na pods tawie prze pisów dotychczasowych, w przy- ' 
padkach gdy wniosek o ' r entę zgł oszono po dniu 30 czerwca 
1967 r., z tym żi:! okre s 1f miesięcy, o którym mowa w tym 
ustępie, liczy sig od dnIa 1 stycm ia 1968 r. 

3. Przy usLalaniu wysokości gó rniczych eRlerytur i rent, 
o których mowa w liSt. 1 i 2, s tosuje się przepisy art. 98, 99 

------------------------------------
ust. 1, art. 10D---;-106, 108 ust. 2-5, art. 110 i 116 ustawy 
o powszechnym za'ova lrzeniu ,emerytalnym, a w stosunku do 
górnic zych emerytur i rent, o których mowa w ust. ,2 - po
nadto art. 97 ust. 2-4 t ęj us tmNy. 

Art. ,5. Do czasu w ydani.;! przepisów wykonawczych prze
widziany ch w niniejszej ust awie obowi,ązują przepisy wyko ... 
nawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 28 maja 1957 r. 
o zaopatrze niu emer Y'tatnym górników i ich rodzin (Dz. U. 
z 1958 r. Nr 23, paz: 99) ze zmianami wynikającymi ~ niniej
szej us tawy. 

Art. 6. Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac ogłosi w 
Dzienniku Ustaw jed nolity tekst ustawy , z dnia 28 maja 
1957 ' r. o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin 
(Dz. U. z 1958 r. Nr 2'3, poz. 99) z -uwzględnieniem zmian wy
nikających z przepi sów ogłoszonych przed dniem, wydania 
je.dnolitego tek stu i z zastosowaniem ciągłej numeracji arty~ 
kułów, ustępów ipHnktów. 

Art. 7. Ustawa ",--chodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1968 T. 

Przewodniczący Rady Pailstw.a: E. Ochab 
Sekretarz Rady Państwa. : J. Howdecki 
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USTAWA 

z dnia 23 stycznia 1968 r. 

o zaopiltrzeniu, emerytalnym pracowników kolejowych 'Ich rodzin. 

R o zd ~ i a ł 1. 

Przepisy O!jólne. 

Art. l. 1. Na warunkac h określonycb w ustaw~ przy
sługuje: 

1) pracownikom kole jowym - ' praw o do kolej owych em,e-
r y tur i kolej owych rent inwa lidzkich, ' 

2) członkom ich rodzin - prawo do kolejowych rent ro
dzinnych 

oraz do świadCZEń w naturze i innych świadczeń dodatko
wych przewidziany ch w ustawie . 

2. Użyte w u stawie okreś lenie: 

1) kolejowa renta - oznacza kolejową rentę inwaJidzką 

i, kolejową rentę rodzinną , 

2) rencista - oznacza osobę mającą ustalone prawo do ko-
le jowej emery tury lub renty. ' 

Art. 2. 1. Pracownikami kole jowymi w rozumieniu usta
wy są o~o'by pozostające w stosunku pracy I~a pods tawie 
m[anowania lub umowy o pracę albo , na podsta wie umowy 
o naukę zawodu, o przyuczenie do określonej pracy lub 
o odbycie wstępnego staż~ pr acy w jednostkach (komór
kach) organizacyjnych resortu komunikacji, w których pra
cownikom przysługuje dodatek za wysługę lat, przew idzia
ny w dekrecie z dnia 21 kwietnia 1954 ,r. o niektórych pra
wach L obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 16, 
poz. 59 z ' późniejszymi zmia.nami~, zwany w dalszym ciągu 
"dodatkiem za wysługę lat" . " 

2. Pracownikami kolejowymi w rozumieniu ustawy są 

f(lwnież osoby, które za,chowały prawo do dodatku za wy - ' 
sługę .lat, a zatrudnione są na podstawie mianowania lub 
umowy o pracę w jednostkach (komórkach) organizacyjnych 
resortu komunikacji, w których pracownikom według obo
wiązującego ich systemu plac nie przysługuje dodatek za 
wysługę lat, ' 

3. Nie są pracownikami kolejowymi w rozumieniu usta
wy osoby zatrudnione sezonowo w jednostkach (komórkach) 

organizacyjnych określonych w , ust. 1 albo zatrudnione w 
kolejowych gospodarstwac h rolnych. 

Art. ' 3. 1. Za okresy zatrudnienia na kolei uważa się 
okresyzatrndnienia pr~ cowników kolej-owych w jednost
kach (komórka,ch) organizacyjnych resortu komunikacji, w 
których pracownikom przysługuje dodatek za wysługę' lat 
(art. 2 ust. 1), ,oraz okresy zj:llrudn;eni,a pracowników, którzy 
z'achowaii prawo do tego dodatku (o r t. '2 ust. 2). 

'2 . \"1 zakresie uprawnień do kolejowych emerytur i rent 
r ozróżnia si ę okresy zatrudnienia na kolei: 

1) na stanowi skach- uprawniających do dodatku za wysłu-
gę lat, , 

2) na innych stanowiskach. 
3, Każdy pełny rok stałe go zatrudnienia (ust. l) na pa

row ozie , el ektrowozie lub motowozie, w słu żbie konduktor
skiej' przy , obsłudze pociągów oraz na stanowiskach ma
riew rO\vych, ustawiaczy i starszych ustawiaczy przy przeto
kach liczy się jako 14 miesięcy zatrudnienia na kolei. 

Art. 4. 1. Za okresy równorzędne z okresami zatrudnie
nia na kolei, określonymi wart. 3 ust. 2 pkt 1, uważa się _ 
okresy: , 

1) pobierania z tytułu zatrudnienia na kolei zasi łków 

z ubezpieczenia na wypad.ek choroby lub macierzyństwa, 
2) zatrudnienia lub pełnienia funk{:ji w Zwi.ązku _Zawodo

wym Praco'wników Kolejowych Polskiej Rzecz ypospoli
tej Ludowej w czasie bezpłatnego urlopu udzielonego 
pracownikowi kolejowemu ; 

3) zatrudnienia, jednakI nie dłuższego niż 5 lat, licząc od 
ustania ' zatrudnienia na kolei, jeżeli zatrudnienie na ko
le i ustalo wskutek : 
a) przej ścia za zgodą właściwego organu 'do za trudnie- ' 

nia w resorcie komunikacji nie będącego zatrudnie
niem ,na kolei, 

b) przejścia z zatrudni enia na kol ei do ' zJil trudnienia w 
, naczehlych organach ' władzy 'i administracji pań
stwowej, 


