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termiczne przy mie-

szadłach ciasta powi.nny być poddawane okresowej kQlltroli"
zabezpieczającej spra wne ich działanie.
'

2. Przy wpr.owadzaniu makaronu do krato wnicy pow inny być ,stosowaI:\e urządzenia zabezpieczające r.ęce przed
urazami.
3. Nó ż mechaniczny do -obcinaniamakar{),n u powinien
być Zlabezpieczon y specjalną osl·oną.
§ ' 114.Wymiąna mieszadeł i matryc tłoczni do makar'anu
powinna być przeprowad.r ona przy pomocy mechanicznych
P odnolników.

§ 115. Zabrania się usuwania uszkod.zonych op~k,owań
w czasie pracy automatu pakującego podczas jeg-o ruchu.
Ro z d z i a

Przepisy.

ł7.

końcowe.
I

§ 116. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem stycznia 1969 r."Z tym żeprzepisy§ 16, § 45 ust: 2 i § 86 wchodzą w życie z dniem 1 styczni.a 1970 r.
Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: wz. B. Rumiński
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ROZPORZĄDZENIE PRZE~ODNICZ~CEGO KOMll'ETUPRACY I PŁAC
z dnia 12 grudnia 1968 r.

w sprawie . postępowania o

śwladc.zenla'

, Na podstawie art. 37 ust. 2, art. 78 ust. 3, art. 92 i art.
120 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia' 1968 r. o powszechnym
:za.opatrzeniu emerytalnym pracowników i · ich rodzin (Dz. U.
Nr 3, poz. 6) o{,az art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1957 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich r.odzin (Dz. U.
z 1968 r. Nr 3, poz. 19) zarządza się, co następuje:

emerytalne I zasad

wypłaty

tych

świadczeń.

w

w związku z art. 20 ust. 3 tej ustawy~ również
u'sla~
wie z dn'i a 28 czerwca 1962 r. o przejmowaniu niektó~
rych nieruchomości rolnych w zagospodarowaniehib na
własność, Państwa oraz o zaopatrzeniu emerytalnym wła
ścicieli tych nieruchomości i ich rodzin (Dz.U. Nr 38,
poz. 166),
, jeżeli ustawy te lub przepisy wydane na ich podstawie przeR.ozdział 1.
widują stooowanie przep'isów o p owszechnym zaopatrzeniu '
emerytalnym pracowników i i,c h r'odzin w sprawachunormoPrzepisy ogólne.
wanych niniejszym r,ozp,orządzeniem.
, '--..
.
§ L 1. Prze'p isy r-ozporządzenia stosuje się w postępo
§ 2. Organami ren towymi 'Są:
:waniu o świ'adczenia i przy wypłacie świadczeń, prze'w idzi,al)oddzi-ały Zaklad"u Ubezpieczeń Społecznych, zwaneg<> dalIlych:
lej ;;ZUS",
1) w usta wie z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym za2) inspektoraty ZUS,
. .opatrzeniu emerytalnym pracowników i 'ich rodzin (Dz. U.
3) punkty informacyjne ZUS przy prezydiach p'owiatowych
Nr 3, poz. 6), zwanej dalej "ustawą o p.z.e.",
(miejskich miast stanowiących powiaty ' i dzielnicowyc h
2) w ustawie z dnia 23 stycznia; 1968 r. o świadczeniach
w miastach wyłączonych z woj€wództw) radnaf()do~
pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy
wych,
pracy (Dz. ,U. Nr 3, po'z. 8), zwanej dalej "ustawą (j wy4) Biuro Rent Zagranicznych ZUS.
padkach przy pracy",
---3) w ustawie z dni·a 23 stycznia 1968 r. o~aop'atrzeniu inR o z d z i a ł 2.
walidów wojennych i wojsk'o wych oraz ich rodzin (Dz. U.
Informowanie I przyjmowanie wniosków o świadczenia.
Ńr 3, poz. 11), zwa!Ilej ~alej "ustawą o z.i:w.",
4) w ustawie z dnia 28 maja 1957 r. o zaopatrzeniu eme§ 3. ' L Wszystkie organy rentowe obowiązane są do
Ifytalnym górników i ich r,o dzin (Dz. U.
1'968 r. Nr 3, informowani·a 'o warunkach i dowodach wymaganych do uzypoz. 19), zwanej dalej "ustawą oz.e.g.".
sk1l1l1ia świadczeń .e merytalnych oraz do udzielania pomocy
2. Przepisy rozp.orządze.nia stosuje sięr6wnież in postę przy ubieganiu się ·o te świadczenia.
powaniu o świadczenia I przy wypłacie świadczeń, przewi,
2. Wszystkie uspołeczn i orie zakła,dy pracy -obowiązane
dzianych w ustawie z oola 23 stycznia .1968 r. o zaopatrze- są do informowani.a swoich pracowników i cz!<>nków ich r'oniu emerytalnym prac,ownik6w kolejowych i ich r'odzm dzin o warunkach i d.owodach wymaganych do uzyskania
(D:z. U. Nr 3, poz. 10), zwanej dalej "ustawą o z.eX", z wy- świadczeń przewidzianych w ustawie o p.Z.ę.,w ustawie
jątkiem przepisów dotyczących właściwości orgaln ów rentoo wypasIkach przy pracy, w ustawie o z.e.g. iw ustawie
wych. '
10 z.€ .k. oraz d·o udzielania im pomocy przy ubieganiu się
3, Przepisy rozporządzenia st.osuje się odpowiedni!o r6w- 'o te świadczenia .lIlież do rent przewidzianych w:
§ 4. 1. Postępowanie w sprawie świadczeń wszczyna się
1) ustawie z' dnia 13 grudnia 1957 r . .oz'a opatrzeniuemeTI-a podstawie wni,o sku zgłoszonego przez zainteresowanego
rytalnym Żiołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz
lub jego Ipełnomocnika,
.
ich rodzin (Dz. U. z 1963 r. Nr 55, poz. 299),
..
2. Po osiągnięciu przez pracownika wieku emerytalne2) ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emeg,o wniosek może być zgłoszony również przez zakład pracy,
rytalnym funkcjooariuśzów Milicji Obywate:skiej oraz po zawiadomieniu o t ym pracownika co najmniej na trzy
ich r·odzin (Dz. U. Nr 12,}>oz. 70),
miesiące ,prz'edzgł o.szeni' em wniosku.
3) ustawie z dnia 10 grudnia 1959 r. o Slużbie . Więziennej
3. Za wn i'Qsek uwaŻa się zgłoszone . pisemnie lub ustnie
(Dz. U. Nr 69, p-az. 436),
do pr.otokolużądanie przyznan ia świadczeń, jak rown i eż żą
. 4) ustawie z dnia 28 czerwca 1962 r. o za,opatrzeniu eme" . danie wznowienia post ępow ania; w przypadku, okre ślon y m
rytalnym członków rolni~zych spółdzielni produkcyjnych,
w ust. 2 wniosek mo że być zglosZJQ.n y wyłąc z nie na piśm i e.
4. Wniosek powinien zaWierać imi ę i ' nazwisko zainteich domowników oraz ich rodzin (Dz. U. z 1%6 r. Nr t,
res'owanego, datę jeg,o ur od zenia i miejsce zam ieszkania,
poz.)),
S) us tawie z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu spo- wskaz a nieświa,dc zeń , k tóre maj ą b y ć p'rzyz ri ane, ,ora z podłecznym rzemieś l ników (Dz. U. Nr 13, poz. 90),
pis osoby uprawnion e j d.o z gło.szen i a wniosku (ust. 1 i 2).
6) ustawi e z dn ia 24 stycznia 1968 LO rentach i innych Do wni'osku nal e żyd ol ą ćzyć w za,l eżności ad rodzaju żąda
świadczeniach dla rolników p rz ek.alujących " nierllchomo
nych ś w i a ck ze ń , dowody st w i e rdzaj ą ce okoliczności w ymieści rolne na własność Państwa (Dz. U. Nr 3, poz. 15) oraz
nione w §§ 10-:-29; w przypadku, 'o którym mowa w ust. 2,

z

)
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;
!

.
Dziennik Ustaw Nr 48

-

635

P·M. 347

zakła-d pracy powinLen podać, kiedy i

w jaki sposób zawiapracownika o zamiarze zgł·oszenia wniosku.
5. Pos'tępowanie w §prawie renty rodzinnej wszczyn:l
się również ua po-dstawie ' otrzymanej przez od-dział ZUS
karty wypadku przy pracy ,albo karty wypa-dku w dr~ze
do pracy lub z pracy, jeżeli wypadek spowodował smierć
prac,ownika.
§ 5~ 1. Wni'oski o przyznanie emerytury lub renty przyjdomił

mują:

pracy w prżypa-dkach określo
przepisach, "
2) oddziały, inspektoraty lubpOOkty informacyjne ZUS,
3) Biuro Rent Zagranicmych ZUS.
2. O-ddziały, inspektoraty lub punkty informacyjne ZUS
właściwe dla miejsca zamieszkania zain~eresowane'go przyj~
mują wnioski o świadczenia, w razie gdy do przyjmowania
tych wniosków nie jest właściwy zakład pracy.
'
3. Biuro Rent Zagranicznych ZUS przyjmuje wni.oskI
o świadczenia zgłaszane prze4 osoby mające stałe miejsce
zamieszkania za " granicą.
~6. Wnioski: ,
1) o , wznowienie postępowania zakończoneg'o decyzją odmowną,
,
"
2) o p,onowne ustalenie wysok'ości świadczeń lub o zamia1)

uspołecznione

nych

zakła-dy

się

uprawnień.

R o z.d z i

li ł

3.

Dokumentacja wniosków 9 emerytury.
§ 10. Osoba ubiegająca się D emeryturę z ustawy o p.z.e.,
:t.e.g. i 'z.e.k powinna udow.odnić:

1)

w odrębnych

nę świadczeń,

6. Organ rentowy nie dopuści pełnomocnika, który -trudni
zawodowo zastępstwem stron nie mając 'Odpowiednich

2)

datę urodze~ia

(§ 30),

-ąkres zatrudllienia wymaga~y do przyznania emerytury i wzrostu emerytury z tytułu pracy w Polsce Ludo-

wej (§§ 34-36), '
.
3) wysokość zarobku stanowiące'go podstawę wymiaru eme. rytury (§ 33),
- "
4) czy posiada zarobe:k z tytułu zatrudnienia lub d,oeh6d
z innych żródeł (§ 31 ust. 1 pkt 1).

R o zd z i

li ł

4.

DOkumentacja wniosków o renty Inwalidzkie.
§ 11. Osoba ubiegająca 'się o rentę inwalidzką z- ustawy
p.z.e., ·z.e.g. i z.e.k. powinna udowo-dnić: '
l) datę urodzenia (§ 30).
2) okres zatrudnienia wymagany do przyznania renty
i wzrostu renty z . tytułu pracy w Polsce ' Ludowej

iO

o przyznanie wzrostu świadczenia lub dodatku do pobieranego świądczeniaalbo () przyznanie zasiłku pogrzeboweg'o,
4) o wznowienie wypłaty świadczenia
(§§ 34-36),
przyjmują organy rentowe. które wy-dały decyzje lub które
3) . fakt ~ypa~u wz:at-rudnieniu lub zachorowania nachowypłacają świadczenia,.
'
robę zawodową, jeżeli ubiega się o rentę z tytułu ta, § 7. Orga.ny rentowe oraz uspołeczni,one zakł-ady pracy,
kiego wypadku lub choroby zawodowej (§ 37), '
w których zgłoszono wni·o sek, kompletują dowody niezbęd
4) wysokość zarobku stanowiącego podstawę wymiaru
renty (§33),
!
ne d.c) "ustalenia prawa d,o świadczenia oraz ich wysokości.
§
1. Za datę zgłoszęnia wniosku przyjmuje się datę
5) czy posiada zarobek z <tytl,lłu zatrudnienia lub d'ochód
ustne'g o zgł'(}szeni a 'wniosku do prot'ok,ołu w organie rentoz innych źródeł (§ 31 ust. 1 pkt l).
wym lub datę wprywu wniosku zgt.oszonego pisemnie do
§ 12. Osoba ubiegająca się o rentę inwalidzką z ustatego 'organu, jak rÓwnież datę zgłoszenia wniosku w uspo- wy o wypadkach przy ' pracy powinna udowodnić:
łec zni.ony m , zakładzie pracy uprawnionym do przyjmowania
1) , okoliczności określone w § 11 pkt l, 2, 4 i 5,
wniQsków. :
.
2)
fakt wypadku przy pracy lub zachQf.owaJI1iana chorobą
2. W przy,padkach określonych w § 4 u-st. ,2 za datę zgł,o
żawodową (§37).
szenia wni'osleu przyjmuje się datę wpływu wniosku do or§ 13. Osoba ubiegająca się o renlę ' inwalidzką z ustawy
ganu rentowego.
' ,
o z.r.w. powinna udowodnić:
.
3. , W przypadkach określonych w § 4 ust. 5 za datę
zgłoszenia .wni'osku przyjmuje· się datę ' wpływu do oddziahł
1) datę urodzenia (§ 30),
ZUS karty wy.padku przy pracy albo karty wypadku w dIoD2) okres odbytej słuźby ,w ojskowej (§ 39),
dze' do pracy lub z pracy.
3) choroby, zranienia lub kontuzje, z- tytułu 'których ubie4. Za datę zgłoszenia wniosku uważa się również datę
ga się o rentę, i ich związek za służbą wojskową (§ 40
uS,t. I),
.
zgłoszenia wni·osku d·o organów innych niż określone w § 2,
jeżeli d,o właściwości tych organów należą sprawy świad
4) okres zatrudnienia, jeżeli ubiega się 'o wzrost renty z tyczeń emerytalnych.
tułu pracy w Polsce Ludowej (§§ 34:-36),
§ 9. 1. Pełnomocnikiem \ za'interes'owiineg.o może być
5) fakt wypadku w wojsku, jeżeli ubiega się o rentę z tykażda osoba fizyczna, która nie jest ograniczona w zdolnotułu takieg,o wypa:dku (§ 38),
ścido czynności . prawnych, jeżeli działa na podstawie peł
6) wysokoś{: zarobku stanowiącego podstawę wymiaru rennomocnictwa.
'ty (§ 33),
,
.2. Za pełnomocnika zainteres.Dwanego uwaŻa się , rÓw7) czy posiada zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochód
nież członka najbliższej rodZiny lub domoWnika, opiekuna
z innych źródeł (§ 31 ust. 1 pkt 1).
społecznego. przedstawiciela zakładu pracy. rady zakład·owej
lub instancji związkowej. właściweg·o organu wojskowego,
R oz d z i a ł 5.
związlw inwalidów woj8nnych lub związku rencistów. jeżeli
dzi-ał, a on za zgodą zainteresowanego . .
DOkumentacja wniosków o renty ródzinne.
~ -, -'- 3. Pełnomocnictwo (ust. 1) lub zgoda (ust. 2) powinny
być udzi e lone przez zainteresowanego na piśmie lub podane
do p·fotokołu.
§ 14. 1. Małżonek ubiegający się o przyznanie renty
4. Dla uzyskania pr7ez osoby wymienione w ust. 2 , rod zi nnej z ustawy >O p.z.e., oQ z.e .g. i o z.e.k. powiniEm udoustnych informacji :o sp·osobie lub terminie załatwienia sprawodn ić:
wy świadczeń. nie jest wymagana zgoda zil interes'owanego.
1) datę " urodzenia zmarłego pracownika lub rencisty (§ 30),
5. Pełnomcicnik może działać w imieniu zainteresowa2) datę zgonu pra'c ownika lub rencisty (§ 30),
ne go, jeie li sprawa nie wymaga osobistego działania zain3) datę żawarcia małżeństwa (§ 30),
teresowa.nego.
4) swoją datę urodzenia (§ 30), '
3)

8'-

I

·

•
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5) istnienie wspó:nOŚci małżeńskiej (§ 31 usLpkt 2),
a jeżeli wspólność ta nie istnialalub jeżeli małŻeństwo
było rozwiedzione - fakt ustalenia prawa do alimentów
o~ pracOwnika lub rencisty (§ 32).
6) okres zatrudnienia zmarłego wymagany do przyznania
renty rodzinnej i wzrostu 'renty ztytulu pracy w P,olsce Ludowej (§§ 34~36),
7) fakt wypadku w zatrudnieniu albo zachorowanla na chorobę - zawod,ową, jeżeli pracownik lub rencista zma'!ł
wskutek takiego wypadku albo choroby (§ 37),
8) wysokość zarobku stanowiąceg·o podstawę wymiaru ren,
, ty (§ 33);
;
9) czy I>osiada~arobek z . tytułu zatrudnienia lub dochód
z innychżródei (§ 31 ust. 1 pkt I), .
10) fakt -pozostawania na utrzymaniu pracownika lub rencisty przed- jego śmiercią, jeżeli o rentę u~iega się wd'ow,a nie spełniająca warunków do renty rodźinnej z t y- ,
tulu inwalidztwa', wieku lub wychowywania dziecka albo wdowiec -(§ 31 ust. 1 pkt 3).
2. Jeżeli wniosek dbtyczyrenty rodzinnej po renciście,
okoliczności, na które d,owody znajdują się w aktach rento- _
-wych :zmiułe,g'o, organ rentowy ustala na podstawie , tych akt.
§ 15. 1. Małżonek ubiegający się o r'entę rodzinną
z ustaWy o wypadkach przy pr:a cy powinien udowodnić:
1) ~koliczności ·określone w § 14 ust. 1 pkt 1-5 i 8-10,
2) fakt wypadku przy pracy lub chorloby zawodowej (§ 37).
2. Przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednIo.
§ 16. 1. Małżonek ubiegający się o rentę r'odZinną
, oz ustawyo z.i.w:. powinien udowodnić:
' l} okoliczności określone w § 13 pkt 2, 4 i 5 oraz w § 14
ust. 1 pkt 1-5 i 8-10,
2) związek śmierci 7iołnierza lub inwalidy ze służbą wojskową, jeżeli ubiega się o wyższą r~tę z tego tytułu
(§§ , 38 i 40 ust. 2).
2. Przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 17. 1. Dzieci własne, przysp'osobione lub ' pasierbowie
ubiegający się ó rentę rodzinną z ustawy o p.z.e., z.e.g.
dz.e.k. -powinny Udowodnić: "
'
__
, 1) okoliczności określone w§ 14 ust. 1 pkt l, 2, 4 i 6-9,
2) fakt uczęszczania do szk,oły, jeżeli ukończyły 16 lat
(§ 43), chyba że ubiegają się o rentę z tytułu inwalidztWa,
3) czy korzystają z~ świadczeń z funduszów publicznych
(§ 31 ust. 1 pkt 5),
.
_
'4) fakt zawarcia małżeństwa wczasie uczęszczania do
~zkoły wyższej przez siebie oraz -małżonka, jeżeli o ren- ,
tę ubiega się osoba nie będąca stanu wolnego.
~-

2. Ubiegające się o rentę dzieci obce, wnuki i rodzeństwo, pozaokolkUIlościami wymienionymi w ust. l, powinII1Y udowQ<lnić, że: ,
_
, l) 7lostały wzięte na wychowanie i utrzymanie C,O najmniej
\
na !'Ok przed śmiercią pracownika lub rencisty" chyba
że śmierć była następstwem wypadku,
,
2) nie mają prawa do renty po rodzicach, -a gdy rodzice
żyją że ' nie mogą (ZB!pewnić im utrzymania albo że
pracownik lub rencista był ustan,owiony przez sąd ich
iopiekunem.
,3. Przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiedni,o.
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ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8 i 9, w § 16 ust 1 pkt 2 oraz w § 17 ust. 1
pkt 2-4 i ust. 2.
2. Przepis § 1'4 ust. 2 stosuje

się

odpowiednio.

§ 20. 1. Rodzice ubiegający się o rentę rodzinną z ustawy o p.z. e., z.e.g. i z.e.k. powinni udowodnić : '
1) okoliczności określone w § 14 ust. 1 pkt 1, '2, 4 i 6----,-9,
2) fakt powstawania ,na utrzymaniupr.a cownika lub rencisty przed jego śmiercią (§ 31 ust. 1 pkt 3).

2. Przepis § 14 ust. 2 sŁosuJe się -odpowiądnio.
§ 21. 1. Rodzice ubiegający się o rentę rodzinną z usta'wy 'o wypadkach przy pra,c y powinni udowodnić:
l} ok-olic z,noś c i określone, w§ 14 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8 i 9,
2) fa'k t- wypadku przy pracy lub choT·oby zawodowej (§ 37),
3) fakt po-zostawania na utrzymaniu pracownika lub rencisty przed jego śmiercią (§ 31 ust. l pkt 3).
, 2. _Przepis §, 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§22. 1. Rodzice ubiegający się o rentę rodzinną z ustaWy o z.i. w. powinni udowodnić:
~,
l) oOkolicznoś'ci -określonew § 13 pkt 2, 4 r 5, w § 14 ust. 1
,
,p kt l, 2, 4, 8 i g oraz w § 16 ust. 1 pkt 2,
2) fakt pozostawania na utrzymaniu żołnierza lub' L'lwalidy "
przed jego śmiercią (§31 ust. 1 pkt 3).
2. ' Przepis § 14 ust. 2 stosuje się ' odpowiednio.
R -o z d z i a

ł

6.

Dokumentacja wniosków- o dodatki do emerytur i rent;
§ 23. 1. Osoba ubiegająca się o 'dodatki dla dzieci, WrlUkówirodzeństwa
wodnić:

doo emerytury lub renty,powinna udo-

1) daty urodzenia dzieci (§ 3D),
2) fakt uczęszczania d,o szkoły
- 16 lat (§ 43),
-

,

dzieci, które

·uk,ończyły

•
, 3) czy dzieci korzystają ze świadczeń ż fuhdusz6w publicznych (§ 31 ust. 1 pkt' 5) oraz c'z y pobierają zasiłki z' i Il nych tytułów (§ 31 usL 1 pkt 6)"
4) fakt zawarcia związku małżeńskiego w czasie uczę"SZ

qania do szkQły wyższej dzie-c ka oraz jego ,- mał.ż ónka,
jeżeli rencista ubiega się o dodatek dla dziecka nie bę
dącego stalTlu wolnego.
2. Przepis § 17 ust. :2 st-osuje się odpowiednio.
§ 24. Osoba ubiegająca się o dodatek dla ~ony dO , elllerytury lub renty inwalid,zkiej powinna udowodnić:
'.
1) fakt zawarcia małżeństwa (§ 3D),
2) datę urodzenia żony (§30),
3) faktpo"Lostawania żony na utrzymaniu rencisty (§ 31
. ust. 1 pkt 7),
' . "
4) fakt wychowywania przez ionę co naJmmeJ je~n?go
dziecka do lat 16, na które przysługuje dodatek, ]ezeU
nie ąkoń-czyła 50 lal ani nie jest inwalidą, .
5) nie pobieranie na żonę zasiłku lub dodatku rodzinnego
z lnneg'o tytułu (§ 31 ust. 1 pkt 6).

§ 25. Osoba ubiegająca się o dodatek do emerytury lub
renty inwalidzkiej z tytułu pracy naukowej powinna u~o
wodnić fakt powołania na stanowisko, na którym zatrudme§ 18. 1. Dzieci, wnuki i rodzeństwo ubiegające się ' nie uwa'ża się za pracę naukową, ,o.raz ok.res tej pracy wyI(j przyznanie renty rodzLnnej ' z ustawy o wypadkach przy
magany 'do przyznalnia d'odatku (§ 41).
!pracy powinny udowodnić okoliczności ,określo~e w § 17,
, § 26. Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku do
z tym że zamiast okresu zatrudnienia i wypadku w zatrud- emerytury tub renty z tytułu odznaczenia pańs~,:owego polI1ieniu - udowadnia się fakt wypadku przy pracy (§ 37).
winna udowodnić nadanie jej takiego odznaczema (§ 42).
2. Przepis § 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 27. · Osoba ubiegająca się o dodatek do emerytury lub
§ 19. 1. Dzieci, wnuki i rodzeństwo ' ubiegające się
renty z tytuluzaliczenia do I grupy inwal idów powinna pr ze10 przyznanie- renty rodzinnej z ustawy .o z.i.w. pow inny udodłożyć zaświadczenie o stanie zdrowia wystawion~ przez
wodnić okoliczności określone w § 13 pkt 2, 4 i 5, w § 14 " zakład _ społeczny służby zdrowia.

',-.
~,

' ,. \

.

;-.~.).

"\
"

/'

.

I, ~

i

.::

Dziennik Ustaw Nr .48

.' .~

~

Rozdział

637 .....,

!'oz. 347

dzieci - zamiast oświadczenia wymagane jest pr'l eO)'ożenie odpowiedniego postaruowieniasądu;
.
Dokumentacja wniosku o zasiłek pogrzebowy
5) niek,orzystaniaprzez dziecko, wnuka lub rodzeństwo ze
.
l . odprawę dla rodziny.
świadczeń z funduszów publicznych w rozumieniu prze§ 2R 1. Osoba ubiegająca się o zasiłek pogrźebowy
pisów w soprawie zawieszania prawa do renty rodzinnej ....
:z tytułu śmierc, oS9by pobierającej emeryturę, rentę in,w aVI czasie korzysta,n ia 7. nie\dórych świadczeń z ' funduszów publicznych;
.
lidzką lub T'odzinną powinna udowodnić:
1) datę zgonu rencisty (§ ·30),
6) nie,'plbhieram.ia przez tOsoby ubiegające się o dodątek <lo
2) fakt pokrycia kosztów pogrzebu (rachunek kosztów poemerytl.\,r y lub renty dla Mny, dzieci, wnuków i nxl.zeń
grzebu),
.
! . • twa zasiłk,ów r,Odzinnych lub d'odatków z innych tytułów;
'.
3) niepobieraniezasiłku pogrzebbwego z tytułu zatrudnienia (§ 31 ust. 1 pkt 8),
7) 'P~05tawania na utrzymaniu .rencisty :hony, na którą ma
4) fakt pobierania emerytury lub renty ' (odcinek ostatniebyć przyznanydod.atek do emerytury lub renty :inwag,o przekazu pocztowego, którym przekazano emeryturę
lidzkiej; oświadczenie powinn,o stwierdZać, czy ' ilona po/' lub lentę).
~ostaje ma utrzymaniu w wzumieniu przepisów wydanych
na podstawie art. 117 ustawy o p.z.e.'i
2. Rencista ubiegają<;y się o ~asiłek pogrzebowy z t y' 8) niepobranla 2Ja,siłku pogrzebowego z tytułu !Zatrudtułu śmierci członka rodziny powinien udowodnić:
nienia:
l)ok'óiiczn,ośd, o których inowa w ust. ·l pkt 2-4,
2) datę zgonu czlonka rodziny (§ 30),
2.W imieniu osób małoletnich oświ,adczenia składają
~
3) fakt ~rzymywania . zmarłej os,oby . (§ 31 ust. 1 pkt 3 ich rodzice lub opiekuIl'Q1Vie.
,lub 4), chyba że dla osoby tej wYipłacany był dodatek
3. W . przypadku, o którym m.owa. w ust. 1 pkt 7, wyma!T'odzinny do emerytury. lub renty.
gane Jest wspólne oświadczenie rencisty i Jego żony.
4. Każde oświadczenie powinno ' zaWierać stwierdzenie
§ 29. 1. M.ałzonek ubiegający się o odprawę . dl.a ,rodzi\ świadomościodpowiedzialn·ośd karnejza złożenie fałszywych
ny z ustawy o z.i.w. powinien udowodnić:
.
!Zemań 'oraz podpis składająceg~ oświadczenie.
, 1) okoliczności tOkreślone w § 14 ust. 1 pkt ·1-3, 6 ,,1 8,
. § 32.' SrodJdem dowOdowym stwierdzającym ustalenie
2) związek śmierci żołnienaze służbą· wojsk.ową (§§ 38
i 40 ust. 2).
.
,
,prawa do alimentów jest wyr·ok lub ug,oda , sądowa.
'
2. Inni członkowie rodziny ubiegający się o odprawę
§33. 1. Srodkiem ,' dOWlodowym stwierdzającym wysodla r'odziny z ustawy o : z.l. w. poza ok,olicznoścfami, ,o któ- kość %aif,obku stanowiąceg,o podstawę · wymiaru emerytury
rych mowa w ust. 1; powinny udowodnić, że spełniają walub renty, z ustawy o p.z.e., z.e.g-. l z.e.k. oraz oWY'padkach
;przy pracy jest:
rwnki wyma'g.a ne do przyznania !m renty r,odzinnej.
l) dla pracowników uspołe,cznionych oza.~ładów pracy :zaświadczenie zakładu pracy wystawiOllle według ustalo- .
R ozdzi a ł 8.
nego WZIoru,
.
Srodkl dowodowe.
2) dla pIaóawnlków nie uspohkzni,onych z·a'kładów pracy - stWierdzenie właśCiwegD oddziału zuS o wysoko§ 30. 1. Datęuwdzenia, datę zawa'r ela małżeństwa, d'atę
zgo~u, . st()piąń , pokrewieństwa ' oraz fakt przysposobienia
ści zar·obków zgł.as7Janych bieżąco dla wymiaru składek
na ubezpieczenia społeczne.,
usŁala przyjmują~y wniosek zakład pracy lub organ rent,o3) d'la obywateli polskich zat~udnJi.onych w przedstawicielwy na podstawie.d,Qwodu osobLstego (tymcz,ą.sowego zaświad
stwa'ch 1 misJa,c h państw obcych - stwierdzenie właści
c;zenia tqżsamości) albo wyciągu z akt stanu cywilnego, spo- '
wego ,oddziału ZUS Q wys'okośCi podstawy wymiaru
rządzając odpowiednią notatkę llib wyciąg.
składki na cele emeryt,a lne lub zaśWi,adczenie" jaik w
2. W razie nadesłania wni'o sku o świadczenia przez
pkt l, jeżeli składka opłacana była przez przedstawicielpocztę, .zainteresowany obowIązany jest dołączyć do niegó
stWIQ lub misjęr
' ,;
niezbędne wyciągi z akt sta.n,u cywilneg,o, które po .wykarzy4) dl.a adwokata - czronk.a: zespółu adwokackieg,o - zastaniu pod!legają zwr'ot'owi tówn,ocześnie z decyzją załatwia
świadczenie 2espołu adwokackiego.
Jącą wniosek. '
§ , 31. . 1. OświadCZenia zainter~sowanych stanowią śro
.2. SIoOdklem dowodowym stwierdzającym wYS·ok,DśĆ zadek dowod'owy dla stwierdzenia następujących okolic'l)nośc:l: 1'lobku (ust. 1) mogą być również legitymacja ubezpieczenio,l) nieposiadania przez zainteresowane'g,o zarobku z tytułu . wa lub Lnne dowody w przypadkach okiIeśJ.onych w przepi, zatrudnieni·a lub dochodu z innych źródeł; rencista 'osią . Bach .w sprawie obliczania podstawy wYJlliaru emerytury
gający zarobki lub dochody 'Obowiążanyjest przedkładać
lub renty;
.i
lorganowi rentowemu odpowiednie dowody określoone w.
3. Srodkiem dtowod,owym stwierdzającym wysokość zainstrukcji Prezesa ZUS;
,
~obku stanowiącego p'odstawę . wymiia r ll renty z ustawy
2) po:z ostawariia wdowy lub wdowca ubiegających się o ren10 z.l.w. są:
tę r'odzinną we vyspólności małżeńskiej do chWili śmierci
1) d1owody, o których mowa w ust. 1 l 2, jeżeli:
mał:iJonka; oświadczenie powinno stwierdzać, czy mał
a) ;:ołnierz zatrudn:i'o ny był bezpośredni,o przed powoła
żonkowie zamieszkiwali wspólnie, a w .razie zamieszkiniem 00 służby wojskowej lub jeżeli zatrudnienie
wania" oddzielneg'o, przyczyny tego faktu;
.
ustał,o w ciągu 3 miesięcy . przedpowołimiem;
3) powstawania wd,owy, wdowca lub rodziców na. utrzyb) zatrudnienie us't ato wcześniej n,iż3 miesiące przed
maniu :zma,rłego przed jeg10 śmiercią; 'oświadczenie . popowołaniem do ' służby, jeżeli 2loŁnierz w chWIli po. wi,n no stwierdzać, czy wymieni·o ne osoby poz'ostawały
wstania prawa do za'opatrzenia posiada łącznie ze
na utr;Zymaniu oraz na czym ono , poleg:ało;
służbą wojskową okres, za,t rudnieni'a wymag,a ny do
.4) po:wstawania dzieci obcych, wriuków lub rod:zeństwa nS
" uzyskania renty inwalidzkiej z ustawy o p.z.e.;
utrzymaniu zmarłeg'o przed jego śmiercią; oświad·czenie
2) zaświadczenie właściwych 'org.anów wojsk,owych stwierpowinno stwierdzać, czy I jakdługl0 dzieci były wycho~
dzające wysokość . uposażenia w odpowiednim stopniu
wywane i utrzymywane przez zmarłego i czy · żyją rowojskowym i według stanowiska typoweg,o dla tegD
dzice dziecka, ajeżeli chociaż jedno z rodziców żyje stopnia, jeżeli ~ołnierz nie spełnia . warunków, o których
dlaczeg,o nie może zapewnić . mu utrzymania; w rażie
mowa w pkt l, 'lub jeżeli up·osażenie to jest wyższe .niż
gdy zmarły był przed śmiercią ustanowi·ony .opiekunem
zawbek z tytułu za,trudnienia.
7.
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§ 34. I.Srodkiem dowodowym stwierdzgjącym <>kre.sy
zatrudnienia są legitymacje ubezpieczeniowe ' i pisemne z,aświadczenia zakładów pracy wydane na podstawie posiadanych dokumentów. Zaświadczenie zakładu pracy powinno
'~zawierać imię i nazwisko osoby, której d'otyczy, datę podję
cia i ustani,a zalrudnienia,rO:dzaj wykonywanych czynności.
Zaświadczenie powinno również zawierać stanowisko, . podpis i. czytelne nazwisk·o 'osoby ' podpisującej, a ponadt.o datę,
znaki pieczęć zakładu pracy: '
.
' . 2. Jeżeli pr,acow&ik . ubiega się () przyznanie emerytury
lub renty przewidzi.anej dl51 pracowników zatrudnionych M
statkach żeglug! powietrznej, w st·oczniach morskich bezpośrednioprzy budowie i remoncieslatków mOrskich oraz w
zespołach formują.cych szkło, a lakżedla innych p,Nicowników I kategorii . zatrudn.ienia, zaświadczenie zakła.au pracy
pow1nno ponadto stwierdzać charakter i stanowisko pracy
w po:szcze'gólnych ,okresach zatrudnienia oraz inne okoliczności, ,odklórych uzależnione jest przyznanie takiejemerytury . lub renty.
3. Sr7>dkiem dowod,owym stwierdzającym ohesy pracy
'g ómiczejoJaz okresy równor.zędńe z pracą gómicząsą pisemne zaświadczenia zakładu prac'y, ,odpowiadające wa·mn-~
k'om, októ-Tych mowa w ust. 1 i 2.
.
4.. Swqkiem dowodowym stwierdzającym o()kresyzalrudnienia mogą być również legitymacje służbowe, legitymacje
związków zawod<owych, umowy o pr.acę, wpisy w dowoctach
os'O'bistych ,oraz pisma kiemwane przeż zakład pracycto ' pracownika w czasie trwalnia , zatrudnienia (np. p,owojanie, mia- ·
nowanie, angdżowanie, zwolnienie, wyróżnienie, udzielenie
urlopu).
5. Okresy zatrudnienia mogą być udowodnione zeznaniami śV\"i:adków tylko w przypadku, gdy zai,nteresowany w '"
sposób niewątpliwy udowodni, że ' nie moze przedstawić zaświadczenia zakładu pracy zp·owodu likwidacji zakładu pra"
I cy, zniszczenia
dokumentów . dotyczących zatrudnienia na
skutek działań wojeImych, klęskżyWi'ołowych, a legitymacji
ubezpieczeniowej - z powodu jej zgu:bienia lub zniszczenia . .
ZezJllania świadków powinna pnedł-ożyć osoba ubiegająca
się o() świadczenia.
§ 35. Srodkiem dowodoWym stwierdzającym okresy rówlIlorzędąe , z okresami zatrudnienia (art. 9 ustawy 'O p.z,e.
! a.rt. 4 ustawy o z.e.k.} są pisemne zaświadczenia wystawione przez właściwe wladze, org,a!ny lub zakłady pracy.
§ 36. ' 1. Srodkiem. dowodowym stwie;dzającymokresy
zaliczalne do ,okresów zatrudnienia (art. 10 ustawy o p.z.e.
t aift. 5 ustawy o z.e.k.) są pisemne zaświadczenia- właści
wych organów, urzędów i lorganizacji, a mianowicie:
l) zaświadczenia właści~ch organów. administracji szkolnej- jeśli chodzi o okresy nauki w szkole, d'o której
pracownik został skierowany przez zakład pra,cy, <okresy nauki w s;l!k,ołach wyższych oraz okresy studiów
doktor anckkh, (aspira.ntury naukowej);
2) zaświadczenia właściwych organów wojskowych - jeśli
chodzi o okresy nieuiwad10wej służby w Wojsku P,olskim oraz, służby pelni·o.nej wArmii Związku SocJaIdstycznych Rep'ublik Rad,
3) zaświadczenia właściwych organów- jeśli chodzi
10 okresy . służby pełni,onej w polskich formacja.ch wojskowych ia gra,nicą w latach 1939-1946, służby w ar~
miach sojuszniczych oraz ,p-obytu w niewoli lub . obo'lach dlai:nternowanych :ilołnierzy w okresie wojny
193~1945 r., i/l także okresy pobytu w obozach pracy
przymusowej w czasie !Od dnia 1 września 1939r, d<o
dnia 9 maja 1945 rd
4) zaświadczenie Zarządu Głównego ZwiąZku Bojowników
o Wolność i Demokrację lub inny dowód za'9'pini,owany
przez Zarząd Główny tego Związku, jeśli €hodzi o okresy:
<d) służby w oddzrąJach ?owstańczych w powstaniach
E

.
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śląskich w lat'ach 19.19-1921 i w powstaniu wielko-

polskim"
służby w oddziałach oraz czynnego udzia'lu w organizacjach młodzieżowych, prowadzących walkę z hi- tlerowskim ,okupantem na obszarze/Państwa P.olskieg,o lub innych pailstw,
c) służby w wojskowych oddzi·a lach ludowych w czasie
wojny d,omowej w Hiszpa,nii ,o raz internowania wskutek tej służby,
,
dl pobytu w hitlerowskich więzieniach za działalność
polityczną,-obozach koncentracyjnych w czasie od
dnia 1 września 1939 r. d,o dnia 9 maja 1945 T.,
e) udziału w walce o()woln,ość na,rodow-ą i zachowa'n ie :
polsk,ości, a w szczególności Gdańska, Pomorza,. War- .'
mli i Mazur, Śląska, Wielkopolski. Ziemi Lubuskiej,
oraz okresy represji z teg.o tytułu;
5) zaświadczenIa wła,dzy naczelnej właściwej partii lub innejorganizacji , politycznej, jeśli chodzi o <okresy dzia:
łalności reWOlucyjnej i działalności w po~tępowych Orga;'
nizacjach politycznych lub społecznych oraz. pobytu_w
więiieniach i w'OboZiach ,odosobnienia z.a tę działalność;
6) zaświadczenia organów właściwych w okresie . przed
" Wyzwoleniem do() spraw pośrednictwa pracy lub inne
dowody pisemne, z których w sposób nie\\:ątpliwywyni
ka fakt bezwooda i jeg·o okresy (wpisy w legHymacjach iubezpieczeniowych, . adnotacje w karta,ch przebiegu ub~zpieczenia pwwadzon,ych przez b. ubezpieczalnie
społecZne, b, . Spólkę Bra'cką, ewidencja posiada.u:a przez
zakłady pracy)- jeśli cho{izio okresy bezrobocIa przed
/ Wyzwóleniem;
.
7) zaświadczenia właściwych organów adl1linistracji~zkol
nej, jeślic.hodzi. o okresy tajnego n.allczaniawyk.onywanego w czasię <okupacjii.
2. . 'pkresy wymienione w ust. 1 pk't '2 i3mO'gąbyc
stwierdz,OIne zezna.niami świadków 'w razie braku dowodów
pisemnych lub gdy istnIeją tylko pisemne do~'ody częścio
we; zeznania świadków powinna przedłożyć ,osobaub.iega. jąca się o świadczenia.
.
§ 37. 1. Sr'odkiem d.owod,o wym stwierdzającym fakt wyp.adku przy pr'a cy jestpwt,okół komisji 'powypadk·owej,
a takt wypadku w zatrudnieniu ....:c..karta wypadku przy, pra ~
cy alDo karta wypadku w droozedo pracy lub z praey.
2.- Srodkiem dowodowym stwierdzającym zachomwanie
na chor'Qbę z,awod6wą jest stvvierdzenie właściwe'g.o wojewódzkiego inspektora sanitarnego ~inspeHora sanitarneg'o
mi.asta w)rłąCZ'onego z wojewódzlw.a) lub ·okręgowego inspek'tora sanitarnego PKP - w stosunku do pracowników kolelowych zakładów pracy - uznające schorz'enie za chorobę
zawddową.
.
.'
- § 38. Sradkiem dowodowym stwierdzającym fakt wypadkl). w wojsku jest zaświadczenie organów wojskowych
stwie,rdzające,że ż,ołnierz uległwypadk,owi w rozumieniu
przepisów art. 11 ust. 2 ustawy o z.i.w.
§ 39. Sradkiem dowodowym stwierdzającym okres odbytej służby wojskorwej uzasadniającej prawo d,o renty
z ustawy >O z.dow. jest zBŚwia<dczenie właściwych organów
wojskowych. "
'
§ 40. 1. SIlodkiem d.ow~dowym stwierdzającym choroby,
zranienia lub kontuzje i ich zwIązek ze służbą wojskową
jest orzeczenie wojskowej komisji leka,r skiej, a jeżeli zwol, nienie ze służby nie nastąpHo na podstawie orzeczenia tej
,komisji....; zaświ,adcze,nie wlaściw€go organu wojskowego
oraz zaświadczenie o stanie zdwwid wys-tawi,oneprzez z'akład społeczny służby z·d rowia.
_
2. Srodkiem dowodowym .stwierdzającymzwiązek śmier
ci ż·ołnierza lub inwalidy ze służbą w6jskowąjest , zaświ,ad
czenie dowódcy jednostki wojskowej lub komendanta wojskowego zakładu leczniczego dlboorzeczenie komisji leka!. b)
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skiej ck> spraw inwalidztwa i zatrudnienia, zwanej d,a:ej
"KIZ" - zależnie od tego, który z tych organów uprawniony jest w myśl ustawy o z.i.W. do 'orzekania ·o . związku
śmierci ż.ołnierza lub inwalidy / ze służbą wojskową.
§ 41. 1. Środkiem d,owodowym stwierdzającym powoła
nie na stanowisko, ną którym zatrudnienie uważa się za pra"
cę naukową, jest nominacja właściwego organu lub umowa
o pracę, w zależności od formy powołania, przewidzianej odręlJ.nymi przepisami.
2. Srodkiem dowodowym stwierdz.aJącym o~res pracy
naukowej jest zaświadczenie właściwego zakładu pracy
stwierdzające, w jakim okresie, na jakich st,a nowiskach
i w jakim wymiarze g,odz1n praca n.auk,owa byla wyk{)nyWOlna.
r
•
§ 42. 1. Srodkiem dowodowym stwierdzającym odznacżenie przez władze Polski Ludowej orderem lub tytułem
oonor,owym uprawniającym do_ dodatku do emerytury: lub
renty jest legitymacja wydana przez Kancelarię Rady Pań
stwa . .
2. Srodkiem dowoct'owym stwierdzaJącym {)dznaczenie
PJzez inne władze niż P,olski Ludowej' orderem Virtutj Militari w okresie od dnia 1 września 1939 r. do, dnia 13 luteg'Q'
,ł946 r. za zasługi w czasie wojny 1939-1945 jest zaświadcze~
lOie Ministerstwa Ohrony Nawd1owej.
§43. Środkiem dowodowym stwierdzającym uczęsźcza
nie do szkoły jest zaświadczenie wyd,ane przez tę szk,ołę.
§ 44. 1. ' Świadek może złożyć zeznanie w formIe pisemnej lub ustnie d>o proto kołu w organie rent.owym albo
w zakładzie pracy uprawnionym do przyjmowania wnio·s ków
o emerytury i renty.'
.
2. Zeznaln ie powinno zawierać:
l} dane personalne zeznającego, a mianOWICIe: imię
nazwisko, dalęurodzenia, ad.res oraz miejsce pracy (nazwę
zakładu pra,cy) iwyk>onywany zawód allJ.o numer pobieramej emerytury lub renty;
2} stwierdzenie, czy i jaki stosunek pokrewieństwa' lub powinow.actwa łączy śWladka z zaIInteres·owanym; .
3) stwierdzenie świad,omościodpowiedzialności karnej za
złoże,nie fałszywych zeznano
4) stwierdzenieświadoffiości celu sklada.lni'a zeznano
5) daln e dotyczące- ·okoliczności obj'ętych zeznaniem (jeżeli
zeznanie d-otyczy okresów zatrudn~;enia - powInno ono
zawierać m. in. odpowiedzi na pytania: gdzie i W jakich okresach .oraz w jakim charakterze zainteresowany /
był zatrudniony, czy zatrudnienie było wyk,Qlnywane w
pełnym wymiarze godzin, ciągle, dorywczo lllib sezon'owo, ile dni trwało w'tygo<!'l1i.u lub miesięcy w pOkul;
6) stwierdzenie, skądświadk,owi znane są okoliczności obję
te< zezna'n iem, a jeżeli był współprac,ownikiem zainteresowanego - czy posia,d a dowody własnej pracy;
7) własnoręczny p'odpis świadka.
3. Własnoręczność podpisu świadka, w razie nadesłania
zeznań, p>Owinna być potwierdzona przez nota,riusza, organy
prezydiów rad narod·owych lub przez uspołeczniony zakład
pra'cy, zatrudniający świadka allJ.o z,ainteresowaneg'o.
§ 45. 1. Dowody z dokumentów dotyczące zatrudnienia
i zar-obków -oraz pis-emne ze7nani-a śwLadków p,owinny byc
dołączone do wniosku w oryginale.
_
2. Legitymacje ubezpieczeniowe, z,aświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach oraz pisemne zeznania świadków nie
podlegają zwrotowi. Zwrot innych dowodów następuje na
żądanie z.ainteresowa.,n ego po uprzednim sporządzeniu O~
l dPO
wiedniej notatki. Zwrot dowodów następuje niezwłoc nie,
jeżeli zostaty złożcne ,os obiście, a w innych przypadkac
1
przez pocztc) równocześnie z decyzją organu rentowego.
3. Organ rentowy lub zakład pracy uprawniony do
przyjmowani,a wniosków o emerytury lub renty, wystawiana żądanie zainteresowaneg'o zaświadczenie stwierdzające
zioż enie legitymacji ubezpieczeniowej w związku z ubIeganiem się 'o emeryturę lub rentę. Zaświadczenie to stanowi
podstawę d<Q wydania pracownikowi nowej legitymacji.
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9.
świadczeń.

§ 46. 1. Organ rentowy bada i ocenia dowody z dokumentów, zezriania świadków oraz oświadczenia za'i nteresowa,n ych w oparciu o sta,n faktyczny wyrljkający z cało
kształtu sprawy.
2. W razie rozbieżności między doW'odamialbo wątpli
wości co do ich wiaryg,odności lub autentyczności organ
rent,owy przepr,owadza postępowanie wyjaśnIające.
3. Jeżeli dowody przedłożone przez zainteresowa1nego lub
uzyskane na skutek jego wniosku nasuw.ają wątpliwości C'O
do wiaryg,odn,ośd, a m 'g,a n rent,owy posiada dokumentację
ubezpieczeniową, dowodem wiążącym jest ta dokumentacja.
§ 47. L Jeżeli zainteresowany nie dlotączy! do wniosku
żądanych przez orga,n rentowy dowodów niezbędnych do
ustalenia prawa do świ,adczeń albo nie zgł'osił się w wyznacW,llym terminie na lJ.adanie przez KIZ lub na dodatk'owe
(specjalistyczne) .badanie zarządzone przez tę komisję, organ rentowy wzywa go pismem za zwrotnym poświadczeniem
odbioru do 'przedlożenia dowodów w ciągu 3 miesięcy od
daty doręczenia pisma lub do zgłoszenia się na badanie w
nowo wyznaczonym terminie.
2.0rgaiIl rentowy nie żąda d>owodów na ok,oliczności,
na które posiada odpowiednie dowody ubezpieczeniowe.
3. W razie nfeprzedłożenia żądanych dowodów lub niezgłoszenia się bez uzasadiIliomych przyczyn na lJ.adanie lekarskie w nowo wyznacz,onym terminie (ust. 1) ,organ rentowy IWydaje de'cyzję odmawiającą prawa do świadczeń
§ 48. 1. Zainteresowanemuprzysluguj'e prawo wycofania .zgłoszonego przez siebie wni,osku o emeryturę lub rimtę, jednakże nie póżnieJ niż do .dnia wydania decyzji.
2. Wycofanie wni'osku Jest skuteczne, jeżeli nastąpiło
na piśmie lub z,ostaŁo zgł>o,szone ustnie do protokołu.
§ 49. Postępqwanie w sprawach świadczeń uleg:a umorzeniu, jeżeli 'os,oba, która zgł,osiła wni'osek ,o świadcze,nie~
1) wni'ósek ten wycofała,
2) zmarła przed wydaniem decyzji, a \"" aktRch rentowych
brak jest danych 'o os,obach upr,a wnionych do dalszego
prówadzenia nie ukończonego postępowan ia.
.
§. 50. Przy obliczaniu okresów zatrudnienia dodaje się
poszczególne okre~y zatrudnięnia obejmujące rata,miesiące
idn!. Okresy niepełnych miesięcy zatrudnienia oblicza się
w dniach. Sumę dni zamienia się na miesiące, przyjmując za
miesiąc 30 dni kalendarzowych; sumę miesięcy zamienia się
na lata, przyjmując pełne 12 miesięcy za jeden rok. Jeżeli
w zaświadczeniu stwierdzającym ()kresy zatrudnienia podane są dniówki r·o bocze, a nie 'Okresy zatrudnienia, sumę dni
zamienia się ma miesiące, przyjmując za miesiąc ~ dni TOlJ.oczych.
.
§ 51. W postę,powaniuo świadczenia uzależni·one od inwalidztwa zainteresowanego. kieruje się na bada.nie przez
KIZ po ud>owodnieniu przez n iego wszystkich innych okoliczności niezbędnych do ustaleni,a prawa d,o świadczeń 6raZ
po. przedł'ożeniu zaświ,adczenia o 's tanie zdrowia, wystawionego przez zakład społeczny służby zdrowia.
§ 52. Orgaln rentowy wydaje decyzję w sprawach świad
czeń nie póżniej niż w ciągu 14 dni:
1) ,od wyjaśnienia 'o statniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji,
2) od upływu d6datk'owego terminu przedłożenia niezbęd
nych dowodów lub zgłoszenia się na badanie (§ 47).
§ 53. 1. Decyzje w sprawach świadczeil wydająoddziały ZUS i Biuro Rent Zagranicznych ZUS.
.
2. Oddziały ZUS właściwe ze względu na stale miejsce
zamieszkania zainteresowanego wyd,ają decyzje w sprawach
świadczeń:
'
1) z ustawy o p.z,e. z tytułu:
a) okresów zatrudnienia na obszarze Pań.stwa Polskieg.o,
b) okresów zatrudnienia na obszarze Związku Socjali....t

~

Dzienni~l!staw Nr 48

----

640

stycznych Republik Rad (jeżeli zainteresowany nie
otrzymuje świadczeń z ZSRR), Austrii,Niemieckiej
Republiki Demokratycznej i Niemieckiej Republiki
Federalnej,
c) łącznych okresów zatrudnienia na obszarze Państ'wa
Polskiego i na óbszarze państw wymienionych pod
lit. b),
.
2) Z ustawy
o z.Lw.,
3) z ustawy o wypadkach . przy pracy.
3. Decyzje w sprawach świadczeń z ustawy o z.e.g.
a; tytułu pracy górniczej na obszarze Państwa P.olskiego oraz
na obszarze państw wymienionych w ust. 2 pkt l lit. b) wydają:

'.,:'

l) dla osób zamieszkałych na te,r enie miasta Krakowa oraz
województwa krakowskiego Oddział ZUS w Krakowie,
I
2) dla osób zamieszkałych na terenie miasta Wrocławia
oraz województwa wrocławskiego i zielonogórskiego Oddział ZUS w Wałbrzychu,
3) dla ,o sób zamieszkałych na terenie województwa katowickiego - wła,ściwe ze względu na stałe miejsce zamieszkan'ia tych osób oddziały ZUS działające na terenie tego wojewódzJwa,
4) dla osób zamieszkałych na terenach nie wymieni onych
w pkt 1-3 - Odd :zi ał ZUS w Tarnowskich Górach.
4. Biuro Rent Zagranicznych ZUS wydaje decyzje w
. . 'Przypadkach, gdy ,os'oba .z ainteresowana:
l) ma stałe miejsce zamieszkania za granicą albo
2) stale z,amieszkująca w kraju ma okresy zatrudni en ia za
. granicą, z wyjątkiem zatruclnienia na ,obszarze p,aństw
wymieni·onych w ust. 2 pkt 1 lit. b).
§ 54. 1. Decyzja p,owlnna zaw ier·ać wskazanie [ ·o dzaju
świadcz en ia : którego ' d,otyczy, . powołanie przepisów prawnych, na · których jest oparta; oraz pouczenie 'o środkach
prawnych.
2. Decyzja przy zn ająca świadc ze nia powinna p onadto
określać wysokość świadczeń, sposób ich obliczenia, datę
roz po'częcia wyplaty i termin płatności oraz pouczenie, o jakich okolicznościa,ch rencista obowiązany jest zawi·adomić
organ rentoWy.
. 3. Decyzja przyznająca rentę inwalidzką III lub II grupy inwalid ów z tytułu inwalidztwa powstałeg·o z innych
przycżyn niż wypadek przy pracy, wypadek w zatrudnieniu
lub choroba zawodowa albo z t ytu łu inwalidztwa nie pozostają c eg,o w związku ze służbą wojskową powinna zawierać
pouczen ie o warunkach wymagan ych d,o pobi.erania inwalidzkiej r enty wyrównawczej.
4. · Decyzja odmowna powim1J:! zawierać faktyczne
i prawne uzasadnienie odmowy; uzasadnienie takie powi.nna zawierać również decyzj'a przyznająca świadczenie, jeżeli nie uznano niektórych ros zczeń objętych wnioskiem lub
u znan,o je tylk,o częściowo,
§ 55. Oddział ZUS wyd,ający decyzję w sprawie świad
c z eń z ustawy o z.e.g. oraz Bi u.ro Rent Za granicznych ZUS
za wiadamiają Q·ddział ZUS właściwy ze względu na sta le
miejsce zamieszkania z8inte res-ow aneg,0 o przy znaniu śwj·ad 
czeń.

§ 56. 1. Oddz'iał ZUS lub Biuro Rent Z ągra niczn y c h
ZUS odmawiając prawa do emerytury pow'inny r ówn,oc z e ś n i e
pouczyć zainteresowan e;:,o o m o ż liwośc i ubi egania się o rentę inwalidzką, jeżeli z akt sprawy wynika, że w razie inwaHdztwa zainteresowany miałby prawo do tej renty. J eże li
zgł·oszen ie wni'osku '0 rentę inw a lidzką nastąpi w ' ciągu miesiąca cd daty pouczenia, za dat ę jeg·o zgłosz enia przyjmuje
się datę zg~os7enia wnios ku o emeryturę.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio, gdy z ak·t·
spr·awy wynika, że oS ll ba której ' odmówiono świadczeń
z ustawy o z.e.g., o z.e .k. o 'Z ,i.w. lub '0 wypadkacl1 przy
pracy spelnia warunki w y ilJagane do uzyskania odpowiednich
świadczeń z ustawy o p.z.e.
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, § 57. L Jeżeli prawo do świadczeń z,ostaŁo udowodnione, ale zainteresowany nie przedłożył żądanych dowodów
niezbędnych do ostatecznego ustalenia wysokości świadczeń,
oddział ZUS lub Biuro Rent Zagranicznych ZUS przyznaje
zaliczkę w wysokości zbliż,onej do kwoty przewidywanych
świadczeń . .
2. Jeżeli zainteresowariy w ciągu 2 miesięcy od przyznania zaliczki nie przedłoży żąd ·ariych dowodów, niezbęd
nych dla wydania de cyzji ostatecznej. organ rentowy (u~t l)
wydaje decyzję ustalającą wys·okoŚć świadczeń na podstawie .p;osiadanych dowodów.
3. Jeżeli przeciwko orzeczeniu obwodowej KIZ:
l) zainteresowany. wniósł w terminie ·odwołanie do wojewódzkiej KIZ -organ rent,owy (ust. 1) przyznaje za.lic,zkę w wysokości przysługującej dla grupy inwalidów
,orzeczonej przez obwodową KIZ,
2) lekarz wojewódzki inspektor orzecznictwa p<;>drdósl
zarzut wadliwości -organ rentowy (ust. 1) przyznaje
zaliczkę w wysokości , rent y- przysługującej . dla grupy
inwalidów, która nie została zakwesti-onowana
w razie udowodnienia innych okoliczności uzasadniających
prawo d,o świadczeń.
. . .
Oddział ZUS przyznaje i wypłaca zaliczki w przy.padkach, gdy ustalenie p.rawa do świadczeń należy do właści
wości Biura Rent 'Zagranicznych ZUS, jeżeli prawo do świad
czeil z tytułu łączneg, o zatrudnienia w Polsce i za granicą
jest nie:spome, : a zainteres,owany nie pobiera innych świadczeń z teg·o Biura.
.
.
5. W uz,asad-ni-ocr1ych przypadkach oOTgan rentowy może
wypłacić zalic zkę na zasiłek pogrzebowy,
przyjmując zamiast rachucr1ku kosztów pogrzebu .OŚwiadczenie osoby, która poni·osłóa lub pono·s i koszty p,ogrzebu, jeżeli osoba ta jest
czlonk iem rodziny uprawnionym do renty rodzinnej p'o zmarłym.
.

4: .

o

§ 58. Przy zala twia1niu' wniosków,
których .mow,a w § 6,
stosuje się ·odpowie,dnLo· 'Przepisy przewidziane dla pierwszego ustalenia prawa do świ·adcze ń.
§ 59. Pon,own y wniosek o przyznanie renty, której' odmówion'o z powodu ' braku inwalidztwa, lub ,o ponowne ustalenie świ,adczeń z uw.agi na zmianę grupy inwalidÓw może
zostać rozpatrz,ony po upływie roku ·o d d,aty ·ostatniej decyzji, chyba że zaint eresowany prze·dloży zaświadczenie lekarskie stwierdzaj ące i,stotne :pog'OTszenie stanu z·d rowia.

R ·o z d z i a ł 10.
- tasady ogólne.

Wypłata świadczeń

§ ' 60. 1. Świadczenia rentowe wypłacają odd,ziały ZUS
i Biuro Rent Za granicznych ZUS;
2. Świadczenia r entowe przyznane na podstawie ustawy
o p.z.e., o z.Lw. Graz ,o wyp.ac1ka.ch przy pracy wypłacają oddziały ZUS, na których terenie działani.a ma st.ale miejsce
zamieszkan i a zainteres,owan y, z wyjątkiem świadczeń, które
wypłaca Hiu.ro Rent Zagra'n ieznych zus,
.
3. Świa·dcze,nia rentowe przyznane na podstawie ustav;'Y 0 z.e .g. wypłacają ,oddziały ZUS właściwe do przyznawania t ych świ adczeń (§ 53 ust. 3), z wyjątkiem ~ świadczeń,
które wypłeca Biuro Rent Za gr anicznych ZUS.
4. Biuro Rent Za·gra'n icznych ZUS wyplaca świadczenia
pieniężne:
,
1) osobom zamieszkałym w kraju, je żeli wydanie decyzji
na:eżydo w!aściw.ości Biura (§ 53 ust. 4) lub gdy renta
przek azywana jest przez instytucję zagr,aniczną,
2) osobom zamieszkałym za granicą·
§ 61. Emeryturę lub rentę . wra:z ze wzrostaml i dodatkami przysługującą osobie zamieszkałej:
.
1) w kraju - wypłaca s ię miesięcznie z góry w dniu ustalony m jako termin płatności Vi decyzji organu rentowego,
2) za granicą - wyplaca się kwartalnie z dołu w pierw-
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sZYll.l dniu .' m,ip.siąca przypadającego po ,upływie kilżue~
go kwartału.
§ 52. Emeryturli, rentę inwalidzką i rentę rodzinną, do
której' uprawniona jest tylko jedna osobJ,wypłaca się OSÓbie, której emerytura lubrentazostala przy.t nana.
§ 53. Rentę rodzinną, d:a której uprawnianych jest ' więcej niż jedna os oba, wypłaca się w calosci, z wyjątkiem przypadku określonegO
§ 57:
1) małźonkc)\vi zmarłego' - jeżeli do renty uprawniony jest
małżonek łącznie z dziećmi, rodzeństwem i wnukami

w

zmarłego,

'

ki renty rodzinnej, które p~zysługują ws:zystkim uprawni'o nym,
'2. Skladniki renty rodzinnej przysluguj}łce tylko niektórym uprawnionym wyp.łacasiętym upraWnionym, z tym że
łączną kwotę należną tytułem dodatków rodzinnych . d~ieli
s~ię na równe częśCi między ; uprawnfonych do tych dodatków.
Rozdział 12
Zbieg prawa do świadczeń.
§ 69. 1. ;?:a świadczenia 'O charakterze rentowym, których zbieg z prawem do świadczeń przewidzia~ych w ustawie o p.z.e. powoduje wypłatę tylko jedne'go ze świa.dczeń; '
uważa się emeryturę lub renty przysługując;e na podstawie:
1) ustaw: '0 , z.e.g:, z;e.k. i z.i.w. ,oraz 'O wY'Padkach przy
pracy,
2) thtawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o za,opatrzeniu ~mery
talnym ż.ołnierzyzawodowych i nadterminowych (Dz. U.
z 1963 r. Nr 55, poz. 299),
.3) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 'O za'opatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów MilicjiObywatelsk.it!j oraz ich
rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70),
4) ustawy .z ania 10 grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej
(Dz. U. Nr 59, poz. 435),
5) ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. ,o za'opatrzeniu ęme
rytalnym członków rolniczych spółdzielni pwdukcyjnych, ich domowników 'Oraz ich rodzin (Dz. U.' z 1966 r.
Nr 1, poz. 1),
6) ustawy z dnia 29 marca 1965 r. 'O ubezpieczeniu społecf
iIlym rzemieślników (Dz. U. Nr 13, poz. 90) oraz prz~pl
sów wydanych na jej podstawie,
7) ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach i innych
świadczeniach dla rolników przek·azujących nieruchoIpości ro:ne na własność Państwa (Dz. U.Nr 3, poz. 15)
oraz w związku z art. 20 ust. 3 tej ustawy - również
ustawy z dnia 28 czerwca 1962 r. ,o przejmowani~ niektórych nieruchomości r,olnych w zagospodarowanie lub
na wl,asn,ość Państwa or'az o :z,a,opa-trzeniu emerytalnym
'właścicieli tych nieruchomości i lth r,odzin (Dz. U. Nr 38,
poz. 166), .
8) 'obowiązujących przed d'niem 1 lipca 1954
przepisów
10 ubezpieczeniu od wypadków (art. 111 ustawy o p.z.e.).
2. Wypłatę tylko jedneg,o . zeświadczeh Pow9duje róWnież .zbieg prawa do dwóch lub więcej świadczeń wymieni,onych w ust. 1 pkt 1-8.
.
3. W szczególności nie uważa się za świadczenia o charakterze rent,owym w rozumieniuusŁ. 1 świadczeń wypłacanych:
.
~
.
1) z fun,'-uszów s,ocjalnych,' tworzonych przez samych zatnteresowanych,
' .
.
.. 2) z tytułu ubezpfeczen,ia w P,aństwowym Za'kładzie Ubez/
pieczeń,
.
3)z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szk,ody wywolane chor·obą lub nie:zd·oloQśc}ą do pracy,
4) z' tytułu dożywocia lub alimentów.

2) jednemu z wdziców zmarłego - jeżeli d·o renty uprawnieni są sami r'odzice lub rodzice łącznie z dziećmi. rodzeństwem i wnukami zmarłego.
§ 64. 1. Jeżeli dla osoby uprawnionej do emerytury .lub
. renty ustanowi'ono ·opiekuna lub kuratora, emeryturę lub
!rentę wypłaca się temu opiekunowi lubkuratoI·owi.
2. Jeże:i z akt sprawy wynika konieczn,ość ustalIl,owieni,a dla osoby uprawnionej do emerytury lub renty opiekuna ,lub kuratora, do CZ9SU jego ustanowienia świadczenia te
wypłaca się osobie pełniącej faktyczną opiekę, wskazanej
przez 'biuro gromadzkiejra<ly nar'odowej lub przez właści
wy do spraw opieki społecznej organ prezydium dzielnic'owej (miejskiej) rady narodoQwej lub rady narodowej osiedla.
3. Organ rentowy wypłacający świadczenia z,obowiązuje
osobę pełniącą faktyczną opiekę d,o przedłożenia najpóźniej
IW ciągu 12 miesięcy postanowieln ia sądu o ustanowieniu
IOpiekUlIla lub kurator.ai w ra'z ie nieprzedłożenia po<sta,no-wielilia sądu w wy'znac z onym - terminie organ ten występuje
z urzędu c ust.anowienie opiekuna lub kurat'ora.
§ ,65. 1. Na podstawie postanowienia sądu, polecające~ .
g.o przekazywanie caJości lub części emerytury albo renty
małżonkowi rerlCisty ze względu na niespełnianie przez niego .ob0'wiązku utrzymywania rodziny, świadczenia wypłaca
się w całości lub w c'i!ęści temu małżonkowi.
2. .JeŻeIirencisŁa pobierający emeryturę lub ,rentę ohowiązany jest na m0'cy wywku sądoweg,o d0' świad·częń alimentacyjnych .n a rzecz dziecka, dla którego przysługuje d,odatek" mdzinny, dodatek ten wypŁaca się opiekunowi dziecka na jeg,o wniosek.
3. Jeżeli rencista ~aniedbuje spełnianie ,obowiązkqw rodzicielskich wobec dziecka, dla któreg0' pobiera dodatek rodzinny, mg·a n rent,o wy m0'że, na wni'o sek drugiego małźonka
lub innej' ·osoby albo instytucji sprawujących faktyc:z:ną
lopiekę [I·ad dzieckiem, wypłac-ać dodatek , tejooobie lub
. instytucji.
'
§. 66. Końcówki kwot- przypadających d,o wypłaty wyrażone w groszach ' zalokrągla się. w górę do pełnego złotego,
jeżeli końc-ówka wyno,si co najmniej 50 gro,s zy, a w dół, gdy
końcówka wynosi p'oniżej 50 gWSZYi zaokrągleniu podlega
tylko łączna kwota pr.z)1Ipadająca do wypłaty, a nie pośzczególne jej składniki.
.
RoOzdziall1.
P~dzlał renty rodzinnej.
R o ·zd .z i a ł 13.
§ 67. Podziału renty rodziI!nej na rĆlwne części pomię- / .
Wypłata świadczeń osobom pozbawionym wolnoścl.
dzy czJ.onków uprawni,lOnych doo renty ą,okonuje się:
§ 70. 1. Renciście pobierającym emeryturę lub rentę
1) gdy uprawnionymi d·ó renty są małźonek oraz dzieci,
inwalidzką, który 'Lostał pozbawiony wolności .na <okres dłuż
wnuki lub r'odzeństwo, a małżonek nie . sprawuje nad
szy niż. jeden miesiąc, przekazuje się pod adresem więzienia:
nimi wszystkimi 0'pieki,
,
1) w okresie pierwszych trzech miesięcy pozbawienia wol---------2) gdy uprawnionymi do renty rodzinnej oprócz marżorika
ności emeryturę lub. rentę w wysokośCi pobieranej
.5
oraz .dzieci. wnuków lubt~~dzeństwa ' są również rodzice
bezpośrednio przed pozBawieniem wolności,
zmarłeglOa:bo ma,łźonekr0'zwiedziony,
2) w ,okresie dalszego p'ozbawienia. woln-ości - 258 /0 peł
3) gdy uprawnion y pełn,oletni czj.onekibdziny zażąda wynej emerytury lub renty, z zastrzeżeniem . przepisów o zapłaty części renty rodzinnej doo swoich rąk,
wiesz·aniu lub zmniejszaniu pmerytury albo renty w ra4) winnym przypadku, gdy zachodZi konieczność dl()kona~
zie osiągania d'ochodów powodujących zawieszenie lub
nia podziału (np. gdy jedna z 'osób uprawnionych do
zmniejszenie tych świadczeń,
.
renty rodzinnej przebywa w domu ren,cistów lub innym
2. Jeżeli rencista posiada r'odzinę, pr.zekazuje się na jej
zakładzie pomocy społecznej).
wniosek, bez potrzeby uzyskiwania zgody . rencisty, lub ncl
§ 68. 1. Podziałowi ,na równe części ulegają te składni-- wniosek rencisty:
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1) w okresie pierwszyclitrzech miesięcy pozbawieni.a woln'ości:

\

a) członk,Ofil ' rodziny - 50% emerytury lub renty pobieranej bezpoś,redni'o przed pozbawieniem wolności,
jeżeli jest jeden członek r,odziny, a 75% tej eme,r ytury lub renty, jeżeli jest dwóch lub więcej człoon, ków r,odziny,
bl renciście - pO'l'Qstałą część tej 'emerytury lub renty;
2) w okresie da,lszegoO pozbawienia wolnoś ci: .
a) członkom roodziny - 500f0emerytury lub renty (ust. 1
pkt 2), jeżeI! jest jeden członek r'odziny, a 75% tej
emerytury lub renty, jeżeli jest dwóch lub więcej
członków rodziny,
'
b) renciście - 25% -tej emerytUry lub renty. .
3. 9kres pierwsz;ycp. trzech miesięcy !poibawienia l ,olnośd liczy się od · najblizszeg,o terminu płatności emerytury
lub renty przypadająceg,o po dniu -pozbawienia wolności .
4, Za cz!.onków roodziny rencisty uprawni'OIllych do pobierania części emerytury lub renty (ust. 2) uważa się mał
żonka; dzieci, wnuki, r'odzeństwo i ~odziców, jeżeli ,os·oby te:
1) spełniają wa'f unki wymagane do uzyskania renty foOdzinnej,
2) nie osiągają 'lar,obku Ź tytułu zatrudnienIa ani dochodu
'l innych żródęł.
.
§ 71.. 1. W razie prowadze,n ia egzekucji należności alimentac yjnych z emerytury lub renty - część ~merytury lub
renty, która poz'ostała po. potrąceniu należno.ści alimentacyj7
nych, przeznacza się do wys,okości StlJIIl o.kreśl,o.nych w § 70
w pierwszej kolejności dla innych czIooków T'odziny rencisty (§ 70 ust. ' 4) po.za os,obą alimentowaną, a w następnej .dla rencisty, nie mniej jednak' niż 50 zł miesięczni'e.
.
2. Przepis ust. 1 stosuje się ,odlp'o.wiedni'o w razie potrącenia z ' emerytury luh renty innych na:eżności prawem prze. widzianych.
/
. § 72, t. Renciście pobierającemu rentę ro.dzinną, który
Z'ostał pozbawilony wolności na · okres dłuższy niż jeden ' miesiąc, przekazuje się pod adres em więzienia:
1) wokre,sie pierwszych trzech miesięcy pozbawien'ia wolności:

rentę w wys'okości pobiera'n ej bezpośrednio. przed
, pozbawieniem wolności: jeżeli 110 renty r'odzinnej
.
.
." ,
. uprawnio,n y jest tylk,o rencista pozbawiony wo.ln'o.ścl,
b) część tej renty przypadającą z podziału d,oko,n anego
. w myśl § 68. jeżeli ,d,o renty rodzinnej uprawni,o ne
.
są również inne os,o by;
.
2) w okresie dalszeg,o poozba_w(enia wolności:
a), 25%,. pelnej renty, Z zastrzeżeniem przepis~w o zawieszaniu IUI> zmniejszaniu renty w razie osiągania
d-ochodów powodującyc h zawieszenie lub zmniejsze, nie tej renty, jeżeli d·o. renty r'o dzinnej uprawniony
jest tylko rencista p-ozbawiony w'olności,
b) 30% ~ nie mniej jednak - niż 50 zł miesięcznie części renty (lit. a), która przypada renciście po.zbawi,onemu wo lności. z po.dzi-alu, d.o.konaneg'o w myśl
§ 68, jeżeli do · renty r-odzifrnej uprawnione są rów~_
nież inne oQsnby.
. 2, Przepis § 70 ust. 3 stosuj.e: się -odpowiecLnio.
§ 73. Db<latki d'oemerytury lub renty dla żony, d,ziecl,
wnuków ,i rodzeństw'a, przysługujące renc;;iściepoozbawioonemu
Woo.lności, przekazuje 'siE~ przez cały cZas pozbawienia wolno. ści bęzpo.średnio 'o.sobom, na które je przyzna~o: lub do rąk
osób sprawujących na,d nimi o.piekę.
§ 74, Renciście, który . o.dbył karę pozbawienia wolności, wY'P'łacasię za okres ostaLnich 3 miesię cy pozbawienia '
wolności część emerytury lub renty wstrzymaną w myśl
§ 70 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i \ § 72 ust. 1 pkt 2, Dotyczy .
to również rencisty, którernuudzieloono prze rwy w o.dbywaniu ka,ry luą który został wampkowo zwolnIony ,przed terminem z ?dbycia reszty kary.
' . ,
',
..
§ 75. 1. W ra.zie umorzenia postępowania ' karneg-o lub

a)

~

..-::- -.

'""..

je'g.o 'l!akończe~fa prawomocnym wyroki.em ' uniewinniającym
albo, w razie wydania wyr,oku uniewinniająceg,o wskutek
wznowienia postę powania lub rewizji nadzwyczajnej, renciściewypłaca się za cały okres pozbawienia wolności część
emerytury lub renty wstrzymane..j w myśl § 70 ust. 1 pkt 2.
ust. 2 pkt 2 i §' 72 ust. 1 pkt 2.
;
.
2.. W razie śmierci rencisty pr zed prawomocnym zakoń
czeniem postępowania kar nego część emerytury lub renty. '
,() której mowa w ust. 1, wypłaca s i ę ,członkom r,odziny na
zasadach określonych wart. · 79 ustawy -o p.z.e. Spełnienie
przewid.zianeg'o. wart. 79 ustawy D p,z,e. warunku poz'osta-,
waniana utr.zy1naniu o.cenia się według stanu, jaki -istniał
bezppśrednio przed po.,zbawie:niem wo.lności.
§ 76. Przepisy §§ 70-75 stosuje się również d-o ospb.
którym wczas ie pozbawienia wo.lności przyzńano emery·
tll\fę ,lub rentę alho przywrócono. jej wypłatę.
R oD z d z i a ł 14.
Koszty postępowanIa.
\
§ 77. L WeZwane do. staWiennictwa osoby:
1) ubiegające się 00 świadczeni,a ~ mają prawo do 'lwrotu.
ko.sztów przejazdu,
2) po.bierające świadczenia' lub sk ladające ' . zeznania w
.lwiątku ,z załatwianiem spaw świ,adczeń dla r.nnych
osób - mają prawo do 'lW~otu: '
al ko.sztów przejazdu,
b) utraconego za.robk-u lub strawneg-o,
c) kosztów nocl.,egu. _
2, Uprawnienia ' okreśJ.nn,e w- ust. 1 pkt 1 lub 2 przysłu
gują również'os,obie towarzyszącej wezwanemu, jeżeli stan
jeg:o zdr'owia wymaga o.pieki ipnej osoby .
§ 78. Zwr'nt kosztów przejoazdu obejmuje:
1) cenę biletu kolejowego II kla'sy po,ciągu ' os'obo.wego"
a jeżeli niema połąc z enia k-olejowego - cenę biletu I
autobils-owego lub na ' przejaZd statkiem,
2) cenę biletu miejskim śr,odkiem k omunik,a cji (tramwaje, trolejbusy, autobusy) lub kos.zt przejazdu· takSÓWką; jeżeli stan zdr'owia -os,oby wEhwa.n-ej · wymagał użyci.a tego śr'o.dka komunikacji, .
3) kos zt przejazdu innymi środkami k,omunikacji, jeżeli". zachodzi koniecmość ich użycia - w wysokości ustalonej , .
na po.dst-awie -obowiązujących taryf (cenni~ów).·
...•
§ 79. 1. Zwwt utracoo.nego. zar,obku następuje .nia podstawie ' z·aświadczenia zakładu pracy stwie.rdzająceg,o fakt utraty zarobku OT,az jego wYS,ok,QoŚć.JeŻeli oO,g,oba wezwana utradła tylko. część żaroo.bku dz'i enneg'o, /zw,raca s'ię tylko część
zarobku. Wys'oko Ść . zwrotu nie może priekraczać kwoty
50 zł za dzień pracy i nie może być niższa niż strawne (ust. 2).
2. Straw,n e wypłaoa się, jeżeli nie przysługuje zwrot
utraconego zar'o.bku i jeżeli pobyt w miejscowości, dO której wezwano, trwał łącwie z podróżą w .obie stro.ny dłużej
niż 12 'g'nd.zin. Wysok'ość strawnego. wyn,osi 18 zł ,]:a pierwszą
dnbę, za kar/dą zaś następną rozpoczętą - dobę doo 12 g,odzLn
, '9 zł, a p onad 12 g'odzin - 18 zł.
§ 80. "iN razie ko.nieczności noclegu osoby wezwanej w
miejscowuści, d.o. której ją wezwanoo, zwraca się faktyczne
. knszty noclegu GO wysok,ości . najniższej ceny za nocleg w
ho.telu w danej miejscowości, a w razi,e braku rachunku za
nocleg - vi wysokości 9 zł.

R.o z d ,z i a ł 15.
Przepisy końcowe ..
.-------..
§ 81. Do po.stępowania w ' sprawach świadczeń .określo
nych w iozpo.rządzeniumają odp'owi~dnie zastos'owalIlie również przepisy kodeksu postępo.w1m:ia . administracyjnego ' dotyczące:'
' .
. . '
1) .zasad -o gólnych postępowania (art. 4-7, 10-11),
2) wyłączenia prac.ownika QIaZ,organu (ari. 21-24), .
3) . .d',oręczeń(art. 3ą, 39, 42 i 4~)" ,.
4) wezwań (art. 46-51), . , 5) terminów (art. 53).
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6)

wszczęcia postępowania

.
.
Ministra Pracy i Opieki Społecunej z dnia
24 listopada 1956 r. w sprawie podziału renty :rodzinnej
między uprawnionych człooków rodziny (Dz. U. Nr 59,
. poz. 282),
3) T'ozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej
z dnia 28 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów właściwych d,o ustalenia prawa i wypłacania świad
czeń w związku z zatrudnieniem za granicą (Dz. U. Nr 59,
poz. 285),
'
4) §§ 176 i 9-11 T'o'zporządzenia Przewodniczącegoo Komitetu Pracy i Płac z dnia 21 kwietnia 1966 r. w sprawie
wypłaty rent ,osobom pozbawionym wolnościora.z świad
czeń dla osób, które uległy .wypadkowi przy .pracy w
czasie pozbawieni,a wolności (Oz: U: Nr 15, poz. 93),
5) zarządzenie Ministra Pracy · i Opieki Społecznej z dnia '
24 ' listopada 1959 r. w sprawie właściwości organów,
ustalania prawa do świadczeń i wypłaty świadczeń przewidzianych w przepisach 'O zaopa'trzeniu emerytalnym:
'górników i ich rodzin (Monitor Polski Nr 99, poz. 532).

(art. 58 § 4, art. 59 § l, art. 60

i 61),
7) protokołów i adnotącJi (art. 62--67),
8) udostępnienia akt (art. 6S i 69),
9) dowodów ' (aJt.70-74 i 76-80), .
10) sprostowani,a ' oraz wyjaśnienia decyzji (art. 103, 104
i art. 105 § 1 i2),
11) udziału prokuratora (art. 143-150).
§ 82. Przepisy niniejszego r;ozporządzenia nie naruszają
trybu postępowania w sprawach świadczeń .j wypłaty świack
czeń dla osób zamieśzkałych za granicą, usta.J.o,neg,o w dra-'
dze porozumień międzynarodowych.
.
§ 83. Prezes ZUS może przekazać oddziałoóm ZUS niektóre czynno.ści należące do właściwości Biura Rent ZagralIlicznych ZUS, inspektoratom zaś~ lub punktom informacyjnym ZUS niektóre czynn'ości z zakresu wydawania decyzji
w spmwie świadczeń i wypłaty świ'adczeń, należące do
właściwości 'Oddziałów ZUS.
§ 84. Tra·cą moc:
1) IO'zporządzeinie ' Ministra Pracy i Opieki Społeczne}
z dnia 24 listopada 1959 r. w sprawie postępowania przy
ustalaniu prawa do świadczeń. i zasad ,v'ypłar!:yświad
czeń przewid:zianych w 'przepisach 'O PQwszećhnym za'op;oHrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz
o zaopatrzeniu inwa:idów Wojennych i wojsk,owych oraz
ich rodzin (Dz. U. Nr 65, poz. 393),

2)

rozporządzenie

§ 85. Rozporządzenie wchodzi w życie zdnieml styczlIlia 1969 r., z tym że przepisy §§ 70-76 ,oraz 84 pkt 4 wchodzą w życie z .d niem 1 marca 1969 r.
Przewodniczący

Komitetu Pracy i

Płac:

A. BUlSki
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OSWIADCZENIE

RZĄDOWE

z dnia 11 listopada 1968 r.
dotyczące '.przystąpienia

Hiszpanii ł Jamajki do Konwencji w sprawie zapobiegania ł karania zbrodni ludobójstwa,
uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r.

Podaje się nirtiejszYlll-do wiadomości, że zgodnie z arXI Konwencji w spra,w ie zapobiegania i karania
zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 1948 r. (Dz. U.
z 1952 r. Nr 2, poz. 9), zostały złożone Sekretarzowi Generalhemu Organizacji Ni:uodów Zjednoczonych dokumenty
przystąpienia do powyższej konwencji dnia 13 września
1968 r. pr:uez Hiszpanię dnia 23 września 1968 r. przez . Ja-

'Dokument przystąpienia Hisz.palIlii zawiera zastrzeżenie
co do stosowania artykułu IX- konwencji dotyczącego ju·
rysdykcji Międzynarodoweg·o Trybunału Sprawiedliwości.

majkę.

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Winiewicz

tykułem '

Zgodnie z artykułem XIII konwencji wejdzie ona w ży- ..
cie w stosunku do Hiszpanii dnia 12 grudnia 1968 r., a w stosunku do Jamajkid?ia 22 grudnia 1968 r.

/'
"
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 18 listopada 1968r.

dotyczące przystąpienia Luksemburga do I(onwencji uzupełniającej Konwencję Warszawską o ujednostajnieniu
niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę Inną niż
przewOlnik umowny, sporządzonej w Guadalajara -dnia 18 września 1961 r.

Podaje się niniejszym do- WIadomości, że zgodnie z artykułem XIV ustęp 2 Konwencji uzupełniającej Konwencję
Warszawską o ujednostajnieniu niektórychprawid~ł doty.-

nycbMeksyku dnia 23 sierpnia , 19{j8 r. dokument
pie.nia Luksemburga do ,powyższej konwencji.

czących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewożnik umo-wny, sporządzo

Powyższa konwencja wejdzie wżycie w stosunku do'
Luksemburga dnia 21 listopada 1968 r • .

nej ,w Guadalajara dnia' 18 Września 1961 r. (Dz. U. z 1965 r.
Nr 25, poz. 167), złoż o ny .został RządOWi Stanów Zjednoczo-

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. W,iniewicz

przystą·'

