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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 września 1968 r. 

w sprawie Inwalidzkiej renty . wyrównawczej. 

Na poostawje art. 28 ust. 3, art. 62 i art. 84 ust. 2 usta
wy z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu " 
emerytalnym pracowników i ich roozin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) 
i art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrze-

. niu emerytalnym ' pracow,ników kolejowych i · ich roozin 
(Dz. U. Nr 3, poz. 10)iarządża się, c·o następuje: 

§ 1. 1. Inwalidzką rentę wyrównawczą, zwaną dalej 
"rentą wyrównawczą", wymierz,! się renciście, który spełnia 
łącznie następujące · warunki: 

1) jest uprawniony do renty inwalidzkiej III lub II grupy 
inwaiidów z tytułu inwalidztwa powstałego z innych 
przyczyn niż wypadek w zatrudnieniu lub choroba zawo

,dowa albo z tytułu inwalidztwa nie p-ozo,stającego w 
. związku ze służbą wojskową, 

2) nie przekroczyŁ wieku: mężczyzna 65 1at, kobieta 60 lat, 

3) wykonuje zatrudnienie z zarobkiem powodującym zawie
szenie prawa do jego renty inwalidzkiej, 

4) zarobek, o którym mowa w pkt 3, jest ni±szy niż 75010 
podstawy wymiaru jego renty inwalidzkiej. 

2. Prawo d·o renty wyrównawczej ulega _zawieszeniu, 
je.żeli rencista osiąga doc;hód z innvch źródeł niż zatrud
nienie, powodujący zawieszenie prawa d·o jego renty inwa- 
lidzkiej lub wypłatę części tęj renty. 

~ § 2. 1. Wys·okoŚć renty wyrównawczej stanowi różnicę 
pomiędzy podstawą wymiaru renty inwalidzkiej a miesięcz
nym zarobkiem osiąganym po uz~kariiu tej renty. 

2. Renta wyrównawcza nie może przekroczyć: 

ł) 700/0 renty inwalidzkiej wraz z wszystkimi dodatkami, 
z wyjątkiem dodatków rodzinnych - dla rencisty wyko
nującego przez okres nie dłuższy niż 2 lata zatrudnienie: 

a) w ramach przygotowania zawodowego, niezbędnego 
dla uzyskania zawodu odpowiadającego stanowi zoro

_ wia, w macierzystym zakładzie pracy lub innym za- _ 
kładzie pracy, do którego rencista skierowany został 
przez · organ zdrowia i opieki społecznej prezydium 
właściwej rady narodowej, 

b) w spółdzielni inwąlidów w ramach rehabilitacji pod
stawowej, w zakładzie (oddziale) pracy chronionej 

' lub w warsztacie (ośrodku) rehabilitacji przemysło
wej; 

2) 5()0J0 renty inwalidzkiej wraz -z ' wszystkimi dodatkami, 
z wyjątkiem dodatków rodzinnych - dla rencisty wy
konującego zafrudnienie inne niż określone w pkt 1. 

, 3. Fakt wykonywania zatrudnienia w ,wa~unkachokre

ślonych w ust. 2 pkt 1 stwierdza zakladpraCy zatrudniający \ 
rencistę. 

§ 3. 1. Uprawnienia do renty wyrównawczej ustala 
właściwy organ rentowy w formie decyzji na wniosek inwa
lidy, pouczając go o warunkach pobi.erania tej renty. 

2. Każda decyzja ustalająca uprawnienia do rent1P'·'in
walidzkiej III lub II grupy inwalidów z tytułu inwalidztwa 
powstałego z innych przyczyn niż wypadek w zatrudnieniu 
lub choroba zaw{)dowa alho z tytułu inwalidztwa nie pozo
stającego w związku ze służbą wojskową: powinna zawierać 

_ pouczenie o · warunkach wymaganych dą pobierania renty 
wyrównawczej. -

§ 4. Rentę wyrównawczą wymierza się za okres od dnia 
spełnienia wszystkich warunków wympganych do jej wymie
rzenia, jednakże _za okres nie dłuższy niż 3 miesiące wsteq 
od dnia -zgł.oszenia wniosku . 

§ 5. 1. Organ rentowy, wydając decyzję w sprawie 
renty wyrównawczej, ustala jej wysokość na podstawie za
świadczenia zakładu pracy, stwierd~ającego wysokość pIze
ciętneg·o miesięcznego zarobku z hzech' kolejnych miesięcy 
kalendarzowych, następujących bezpośrednio po miesiącu, 
w którym zgłoszono wniosek. Ustalenia tego dokonuje organ 
rentowy po upływie tych trzech miesięcy lub wcześniej, je
żeli z zaświadczenia wynika, że wysokość zarobków, . które 
przysługują ,zainteres{)wanemu, uzasadnia wypłacanie tej 
rel!ty. 

2. W razie gdy zarobek w , wysokości uzasadniającej 
wypłacanie inwalidżkiej renty wyrównawczej rencista osią
gał również przed zgłoszeniem wniosku, przy ust~laniu prze
ciętnego miesięcznego za.robku uwzględnia się także i ten 
zarobek, najwyżej jednak z okresu 3 miesięcy bezpośrednio 
przed zgłoszeniem wniosku .. 

3. Za przeciętny miesięczny zarobek uważa się łączny 
zarobek w g{)tówce i w naturze, który przyjmuje się do 
obliczenia podstawy wymiaru emerytury }oub renty. 

4. Jeżeli w którymś z miesięcy określonych w ust..1 i 2 
rencista przez okres dłuższy niż 5 dni pobierał zasiłki z ubez
piec·zenia społecznego na wypadek- choroby .i macierzyństwa, 
za zar.obek z tego miesiąca przyjmuje się 25-krotny zarobek 
dzienny. ' 

§ 6. Rentę wyrównawczą wypłacają: 

1) uspołecznione zakłady pracy zobowiązane do wypłacania 
. zasiłków z ubezpieczenia na wypadek choroby i macie
rzyństwa - na zlecenie organu rentowego (§ 7 i 8), 

2) organy rentowe, Vi razie gdy rencista uprawniony do 
tej renty zatrudniony jest w zakładzie pracy innym niż 

. wymieniony w pkt 1 lub w więcej niż jednym zakładzie 
pracy (§9 i 10). 

. \ 
§ 7. 1. Uspołeczniony .zakład pracy podejmuje wypłatę 

renty wyrównawczej od dnia wskazanego przez organ ren
tOV{Yi do tego dnia rentę , wypłaca ten organ. 

" \ .. 
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2. , Uspołeczniony .zakład pracy wypłaca rentę wyrów
nawcząmi.esięcznie, nie później niź do 15 dnia miesiąca na
stępującego po miesiącu, za który renta przysługuje. 

3. Przed dokonaniem kaźdej wypłaty zakład pracy po
równuje zarobek osiągnięty przez rencistę w miesiącu, za 
który ma być wypłacóna renta wyrównawcza, z zarobkiem 
stanowiącym podstawę wymiaru renty inwalidzkiej i jeźeli 
zarobek uzyskany w tym miesiącu: 

1) wynosi 150f0 'Po.dstawy wymiaru renty inwalidzkiej luo ' 
jest wyższy - nie wypłaca renty wyrównawczej, 

~) wyno.si mniej niź 75% ' podstawy wymi~ru renty inwa- ' 
lidzkiej --,. rentę wyrównawczą wypłaca w wysokości 
określonej w §2. 

4. Jeżeli w miesiącu, za który ma być wypłacona renta 
wyrównawcza, rencista przez okIes dłuższy niż 5 dni pobie
raI zasiłki z ubezpieczenia spałecznego. na wypadek choroby 
i macierzyństwa, rentę wypłaca się w wysokości wypłaconej 
w poprzednim miesiącu, chyba że osiągnięty zarobek nie 
uzasadnia wypłacenia renty (usl. 3 pkt 1). . 

, 5. Przyusta1.a'niu wysokości zarojJku miesięcznego 

(ust. 3) stosuj€ się przepis § 5 ust. 3. ' 

§8,. 1. Uspołeczniany zakład pracy wypłaca renty wy
równawcze na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
rozliqając się z Zakładem . na zasadach i w trybie określo
nych vy rozporząsizeniu Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 
1959 r. w sprawie opłacania składek na ubezpieczenia spo
łeczne afaz roz!iczaniazasilków wypłacanych przez zakłady 

, pracy (Dz. U. Nr 9, poz. 46). 

2 . . W razie sporu między zakładem pracy a pracowni
kiem w sprawie wysok,ośd renty wyrównawczej lub wstrzy
mania Jej wypłaty zakład pracy przekazuje sprawę do de- ' 
cyzji organowi rentowemu, który zlecił wypłatę tej renty. 
Od decyzji organu rentowego przysługuje pracownikawi ad
wołanie na zasadach i w trybie przewi,dzianych dla adwo
łań w sprawach emerytur i rent. 

3. Szczegółowy spasób wypłaty ' rent wyrównawczych 
przez uspołecznione zakłady pracy akreśla instrukcja Prezesa 
Zakładu Ubezpieczeń Spałecznych. 

§ 9.. 1. Organ rentowy wypłaca ' renty wyrównawcze 
miesięcznie w dniu 1'5 każdegol{1iesiąca, następującego po 
miesiącu, za kt6ry renta przysługuje. . 

2. Rencista pobierający .rentę wyrównawczą wypłacaną 
przez organ renJowy, który osiągnie zarobelc w wysokości 
15% padstawy wymiaru renty inwalidzkiej lub wyższy, oba
wiązany jest zawia<iamić o tym niezwłoczniearganrento

wy, nie podejmując tenty za miesiąc, w którym zarobek 
taki osiągnął. 

3. Rencista, który nie dapełnił abowiązku określanego 
w ust 2, abawiązany' jest dOlwratu pabranej renty. 

§ 10. 1. Rencista pobierający rentę wyrównawczą wy
płacaną przez organ rentowy , obowiązany Jest ' przedkładać 
co ' 6 miesięcy, w terminach ' ustalonych przez ten organ, 
zaś wiadczenie zakładu pracy Q wysokości' zarobków za 
okres tych 6 miesięcy. /' 

2. W zależności ad wysokaści zarobku z olqesu . ()pjęte
go zaświadczeniem, ó którym mowa wusŁ: I, organ renlawy 

przez akres następnych 6 miesięcy wypłaca rentę wyrów
nawczą: 

1) ~ poprzednia ustalonej wysokości, jeżeli przeciętny mie, 
SlęCzny zarobek z okresu abjętego zaświadczeniem nie 
ma wplywu na ' wysokość dotychczas wypła~anej renty 
wyrównawczej, 

2) w wysokości ustalonej na nowo w myśl przepisu § 2, 
jeżeli przeciętny miesięczny , zarabek z .akresu objętego 
zaświadczeniem uzasadnia zmianę wys<;>kaścidotyctJ,czas 
wy~łacanej renty wyrównawczej. . 

3. Jeżeli· przeciętny miesięczny zarobek z okresu O!)ję
tego zai;wiadczeniem wynosi 75"(0 podstawy wymiaru renty 
inwalidZkiej lub jest wyźszy, wypłatę renty wyrównawczej 
wstrzymuje się. 

4. Przy ustalaniu przeciętnego. miesięczneg,o zar<>bku 
(usl. 2 i 3): 

1) stasuje się przepis § 5 ust. 3, 

2) wyłącza się miesiące • . w który,ch f~ncista osiągnął za
róbek w wysokości 75% podstawy wymiaru renty inwa
lidźkiej lub wyższy, jeżeli rencista. dapełnił obowiązku, ' 
Q którym mowa w § 9 ust. 2. 

§ 11. Górną , granicę renty , wyrównawczej (§2 ust. 2) 
przysługującej w okresie d{, dnia 31 grudnia 1969 r. ablicza 
się od renty inwalidzkiej w wy'sok,aś<;i ustalonej za okres 
ad dnialstya.znia 1910 r. 

§ 12. Przepisy rozpmządzenia stasuje się odpowiednio 
da rent wyrównawczych okreśJ.onych w przepisach: 

1) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 . r. o zaopatrzeniu inwa
lidów wajennych i wajskowych <Oraz ich rodzin {Dz. U. 
Nr 3, poz. 11), . 

2) ustawy z dnia 28 maja 1951 r. o zaopatrzeniu emery
talnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1968r. Nr 3, 
poz. 19) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ra
dy Ministrów z dnia 11 lipca 1968-r. w sprawie określe
nia przypadków, w ' których rencistom zalicz.onym ' do 
III grupy inwalidów przysługują górnicze renty .inwa
lidzkie w wyso)wści przewidzianej dla II grupy inwali
dów, oraz w sprawie górniczej inwalidzkiej renty wy
równawczej (Dz. U. Nr 26, poz. 171). -

" § 13. 1. Prezes ' Zakładu Ubezpieczeń Spałecznych oraz 
Minister Komunikacji przekażą uspał,ecznionym zakładom 

pracy wypłatę rent wyrównawczych w terminie do 'dnia 
1 lipca 1969 r. 

2. Do czasu przekazania wypłaty zakładom pracy ren
ty wyrównawcze wypłacają organy rentowe · na zasadach 
określanych w §9. 

§ 14. Tracą moc przepisy §§ 11-13 oraz 11. rozporzą<ize
nia Rą,dy Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie .za-' , 
wieszania prawad,o renty .araz zasa<i wypłacania inwalidz
kiej ~enty wyrównawcz.ej (Dz. U. z 1958 r. Nr 26, poz. 111, 
z 1962 r. ,Nr 24,paz. 110 iNr 43, paz. 205, z 1965 i. Nr 26, 
poz.p4 i z 1966 r. Nr 29, poz. 176). . 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłć>sze~ 
nia Z mocą ad dnia 1 stycznia 1968 r. 

Prezes Rady Ministrc5w: J. Cyrankiewicz 


