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skalę podatku o.d wynagrodzeń odpowiednio do wysokości 
składki na cele emerytalne. 

Art. 4. 1. SkładkG na cele emerytalne pobierają zakłady 
pracy potrącając- ją przy wyplacie wynagrodzenIa i prze
kazują łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne w ter
minIe i na zasadach określonych dla tej składkI.. 

2. Do składki na cele emerytalne mają zastosowanie 
przepisy o zobowiązaniach podatkowych dotyczące składki 
na ubezpieczenia społeczne. 

3. Spory w sprawach składki na cele emerytalne roz
strzygają rady nadzorcze -oddziałów i Rada Nadzorcza Za
kładu UbezpiecZeń Społecznych w trybie przepisów o postę
powaniu w zakresie odwolaI} do rad nadzorczych oddzialó-N 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Art. 5. 1. Dysponentem funduszu emerytainego jest Za
kład Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Nadwyżki funduszu emerytalnego Zaklad Ubezpie
czeń Społecznych lokuje w budżecie Państwa lub w banku 
w ' formie oprocentowanych lokat zwrotnych. 

Art. 6. Nadzór i - kontrolę nad działalnością Zakładu 
Ubezpieczeń Spolecznych w zakresie fundusżLi emerytalnego 
sprawują Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń- Społecznych 
i rady nadzorcze oddziałów Zakładu. 

Art. 7. Minister Finansów w porozumieniu z Przewodni
czącym Komitetu Pracy i Płac oraz Prezesem Zakładu Ubez
pieczeń Społecznych określa zasady gospoda~owania fundu
szem emerytalnym. 

Art. S.W ustawie karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 
1960 r. (Dz. U. Nr 21, po~ . 123 z późniejszymi zmianami) 
wprowadza się następującą zmianę: 
wart. 93 § 1 otrzymuje brzmienie: 

,, § ' L Przepisy rozdziału niniejszego dotyczące podat
ków - stosuje się odpowiednio do zaliczek ' na po
datek j przedpłat na poczet zaliczek o~az do ry
czałtów i należności za karty podatkowe, a także 

. do składki na cele 'emerytalne." 

Art. ~. Ustawa wchodzI w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od' dnia 1 stycznia 1968 r. 

. Przewodn i czący Rady Państwa: E. Ochab 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 
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. USTAWA 

z dnia 23- stycznia 1968 r. 

o ś~iadczeniach pieniężnych przysługujących w razie wYI>adków przy pracy. 

Rozdział 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. $wiadczenia . pieniężne określone w ustawie 
przysługuJą pracownikowi uspołecznionego · zakładu pracy, 
który uległ wypadkowi przy pracy, a rodzinie pracownika 

~ (rencisty) - w razie >jego śmierci z powodu wypadku przy 
.P!acy. 

2. $wiadczenia· określone w ustawienie . przysługują, 
jeżeli wyłączną przyczyną wypadku przy pracy ' było udo
wodnione przez zakład pracy naruszeni€ przez praćownika 
przeplsow bezpieczeństwa i higieny pracy, spowodowane 
iażącym niedbalstwem lub umyślnie. 

. 3. Rada Ministrów określi w , drodze rozporządzenia, 
jakie przyczyny wypadków, o których mowa w ust. 2, nie 
stanowią , podstawy <!o prźyzl11łnia świadczeń pieniężnych 
przewidzianych w ustawie . W przypadkach takich przysłu

gują świadczenia określone w przepisach: 
1) o ubezpieczeniu na wypadek choroby, -
2) o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni

ków i ich rodzin, 
3) o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin, 
4) o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników ' 'kolejowych 

i ich rodzin 
na warunkach w nich pr.zewidzianych. 

Art. 2. 1. Za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy, 
zwany dalej "wypadkiem", uważa się nagłe zdarzenie wy
wołane prźyczyną zewnętrzną, kt<?rezaszło w . związku .' 
z pracą: 
if podczas lub w związku z wykonywaniem zwykłych 

czynnoś<;:i albo poleceń osób, którym pracownik pod
legał z .tytułu zatrudnienia, 

2) podczas lub w ' związku z wykonywani~m czynności 
w interesie zakładu pracy, nawet bez polecenia, 

3) przy przechowywaniu, czyszczeniu, naprawie i prze no
szęniu narzędzi w miejscu .wykonywania pracy, cho
ciazby dostarczonych przez samego pracownika. 

2. Za wypadek przy pracy Iw r~zumieniu ustawy uwa
źa się również wypadek, jakiep1u' uległ pracownik w dro
dze między zakładem pracy a n1iejscem wykonywania czyn
ności zleconych mu przez zakład ' pre,cy w czasie pozosta
wania w dyspozycji zakładu, jeżeli przewożony był środka

mi lokomocji tego iakładu lub będącymi w jego dyspozycji. 
3. Przewodniczący Komitetu Pracy i ' Plac ustali w dm

dzerozporządzenia, jakie inne wypadki pracowników nale
ży uważać za zrównane z -wypadkiu<li określonymi w ust. 1. 

R o z d z i a ł 2. 

Renła inwalidzka. 

Art. 3. Renta inwalidzka' przysługuje pracownikowi. któ
ry stal się inwalidą wskutek wypadku i żostał zaliczony 
do jednej z grup inwalidów. 

Art. 4. 1. Renta inwalidzka .dla pracownika nie wykonu
jącego zatrudnie~ia lub nie posiadającego dochodu z innych 
źródeł wynosi miesięcznie: 

1) dla pracownika zaliczonego do I grupy inwalidów 
100% zarobku, . 

2) dla pracownika zaliczonego do !! grupy inwalidów 
90% zarol)ku, 

3) dla pracownika zaliczonego do III grupy inwalidów 
65% zarobku. 
2. Pracownikowi zaliczonemu do .I grupy inwalidów 

przysługuje ponadto dodatek do renty Vi wysokości 300 zł 

miesięcznie. " ' 
3. Za zarobek, od którego oblicza ~ię rentę inwalidzką. 

uważa się przeciętny miesięczny zarobek pracownika, usta
lopy w sposób określony w, przepisach o powszechnym za
opatrzeniu emerytainym pracowników i ich rodzin - po 
potrąceniu podatku od wynagrodzeń oraz składki na cela 
emerytalne. -

4. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzeni a 

naj niższą podstawę 'wymiaru r.en~ inwalidzkich i rodzi,nnych, 
Jak też przypadki, w których dO obliczenia tej podstawy 
przyjmuje się kwoty ryczałtowe oraz ich wysokość. 



/' : A<fł;5. t: Pwco,wnikbwizaliq:one-ruu, dO l grupy iuwali
.dów. ,Qsią;g;aJilceffiu zil( ebekz , tytuŁu za~rudni.enia lub. clpcfló-d 
7t. innych zr0d€ł., przysługuje renta inw~Hd*a W wysokości 
.?kreslonejwad. 4 ust: l ' pkt 1., jednakze bezdedatku., o któ-
{}lD} Illowa, wart. 4 ust. ,2. ",c '. , " ",' 

. .2: Pracowńiko'wi zaUcz6nemudo II lub III grupy inwa
lidó:\v, oS.iągająceinu zarobek z tytułu zatrudnienia ltlb do
chód z lnliychzródeł, prżyshiguje renta inwalidzka olqeślo~ 
na w art. 4· usf. 1 pkt 2 lub j; j.edpakie w takiej, wysokości, 
ai:y renta ' wraz z za{obkiem lub dochodem nie~ przękrilczal-a, 
1000/0 zarobku obliczonego w sposób określony wart. 4 
ust. 3. ' ' . . ' 

3 .. Reofa imv,alidzka dla osqb określonych w ust. 2 nie 
nl'{)i~je.cthak być \ l1H:sza o,dre,nt'y J~walidzkie] pfZ)'sługują
cęJCii t,ytliiu {vyPaf.lkll'\v zat~lidn.:ieńiil:, przewidzianej 'w prze
fłi's~tn, o 'k'tÓrych;;iinowa ' .J' 'tlrt .' (ust. 3 pk.tZ-'::-4;' Cifa' osoby 
osiitgająćer'z~robcic .z tytUY{l za:t~~(lhienia lith dod}ód ' z in-

nf~h/r~~d~ " ~;i~;str~~ '; ~kf~Śli ' ~' . drodze . ~ozp.orządzenia 
t;zczegółowe zasady zmniejszania rent inwalidzkich w myśl 
Ulit. 2. 

Rpzdział 3. 

. Renla rodzinna. 

Art. 6. Renta rodzinna po pracowniku (renciście), który 
2.marł wskutek wypadku, przysługuje OSOb-')111 s·peiniającYl)l 
w.arunki wymagane , do 'uzyskania renty rodzinnej na ' pod-
5tawie przepisów, o których mowa wart. 1 ust. 3. pkt 2-,t 

Art. 7. 1.. Renta rodzinna wynosi miesię,cznie następują~ 

ey procent k.woty renty, jaka w _chwili śmierci przyslugiwaJa 
l11b przysługiwąlaby pracownikowi (renciście) zaliczon-emi.l 

, aU- n grupy inwalidów (art. -4 'ust; l pkt 2), jezeli do· renty 
J'.(~.dzinnej jest uprawniona: . . 

1.) jedna osoba -.-;. .60% , ' 

:ą dwie osoby - 750/.fl, 
3) , -trzy 'Juh wi-ęcęJ osób "'-,-. 85% . : 

" 2 .. OsobieupIawnionej do renty rOdzinnej i za.li czonej 
do l grup;y i)1walidó.w przys ługllj.e ponadt o dodatek do tej 
renty w "'\vysókości20'O żł mieSIęcznie. ',' ,', 

Art. 8. 1. Osobie pobiewjącej teJitf, :rodzinną , po pracow~ 
niku (reI;lciście) zmarłym\l'skutek wypadku zawiesza się 

prawo do renty na czas osiągania zarobku z tytlllll zatrud
n ienia lub dochodu z ioflRych z:r&leł Ba zasadach określonych 
w. przepis,a.ch o powszechnym zaopatrzeniu em(nyta~nym 

pracowni.kó,w i ich rod'zin. 
2. \Vdowie po pracowniku · (renciście ). który zmarł 

wskutek wypadku, jaki , miał miej$ce w czasie wykonywa
nia pracy góiniczej' lub pracy r ównorzędnej z pracą gór
niczą, osiągającej zarobek z tytułu zatrudnienli.l łub doehód 
z innych zród'eł , nie z'awiesza się prawa do ren ·.y rodzi.nnej, 
jeże li \vdowa ta spelnia warHnkt wymagane ' do uzyskania 
r enty rodzinnej napoclsta\Yle przepisów o powszechnym :t;ą
opatrzeniu emefytalnym praco-wników. t ich rodzin . . 

3. Wdowie po pra.cowni,k II (r er.J.ciście ), który ZJ11a,t ł _ 
wskutek' wypadku, o któryminowa w ust. 2, nie spel.niajq
cej warunl<:ów wym,aga,nych do uzyskaJlia renty rodzii1nej 
na podstawie przepisów o powszechnym. Zilopatrzęntu eme
ryl-aJnym .pracowników i' , ich . rodzin-, a osiągającej zarobek 
z +ytułu zątrudnienia lub ~elochód z ,jrr.nych żródet , ' wyp:laca 
się.~rentę ' rodzinnq zmni'ejszonq-:o 1.')1110. 

R.9 z (.l:zi a,.ł 4,. , 

Uoo.atJd. do, zCI,6iłków ~ t yf,\,!ł !ł.. €7:a~wej riiezd.()1n~i d;Q p-ra,c:y. 

Art. 9. 1. Pracownikowi, który uległ \vypadkowi i pobie
ród. w: ok,r,ęsj~ leczenia w szpHalulub sanatorium zasiłek. 
z ubezpiE!czellia .; spqlec:znegg>. prZ'Y!iłllg~łje za ten okres d,o
dłlt:ekdo z,<;lsHku· w wyso.kości 10% , podstawy wymhar'\.l tego, 
2.asilku. !Dodatek ten nie przysługuje, jtlżeli pracownik za, 

/ 

ten. . @kre!;i 9trzyroliłje zasid-ek z ubrezpieczenijl s1>Pmzneg~ 
ró\yny wynagrOdzeniu za pracą, PQ{ł0trącenilil, pOJdatku. o,et 
wyna~Ioclzeń i składki na ceLe emerytalne. 

2. Ogranicz~tl wynik.ają.cych z .prze.pi$<u art. 1 ust. 2 nl.-$ 
s.tosuJe się do doda.tków okreś~on)lch w ust. 1. 

Art. io. 1.P'racQ;wnikGw1, który wleglwyp.adk.o,wi:i zo,", 
stał w jegon'astę.pstw~e za!.iczony, go I lltb U gi'.llpy inwali
dów, l"Izys1ug .u.ję za okres le-czeni,a wyró,wn.-mie ód zakładu 
pracy w 'wysokości' róznicy między z.asiłki.em pO,bi eranym 
z ubezpieczel1i.a s-pol.ccznego wraz z dodatki~m, o któ'rym 
mowa wart. 9, a zarobkiem, jaki- p0biera,ł przed wy pad ki€nli. 
po p.otr~eniu pDdatku od wyna.g;rodzeń oraz , sĘla.dki flil c€l.e 
enl€rytaJne·. Jeżeli natomiast pra,CQ\vnik , zost ał' .zalicwl1y ~!() . ' 
III grupyi.l1walidów, przysługuje mil. wyrównanie wwyso· 
kości róz'llicy między txmząsUkieril . , '{raz z . docLatkiem 
a ' kivotą' śtant'Hviądł 8'Ob/ o zarobkll; 'jaki ' póhler'ał 'przeci ·w'i~.' 
padkiem,po potrącenii.l podatkl.! od wyna'g,ro'dzen 9'iazslhaĆl~ 
ki na cel e elnerytall1e. . 

2. Zakład pracy o.bowiązatly / jest. wypłacić . wyrówna
nie określone w ust. 1 w ciągu 14. dni od przedłozenia przez 
pracownika decyzji op,rzyznaniu mu renty inwalidzkiej . . ;. 

Rozd ział 5 . 

J·ednorazoWe. o,dszkodowańie z tftułu trwałego / uszczerbku 
-na zdrowiu lub śmierci pracownika. 

Art. 11; , l. Pracownikowi, ' który wskutek' wypadku .do
znał. trwałego uszczerbku na zdrowiu w stopniu powodują
cym niezdolność do zarobkowania co najmniej w 80%, przy
sIug'il1e. od: wt,ł>ad1:1 pra;cy: j.e-cl1iJ-.0'l'.iilzowe o'dszkodowanie w 
kwocie 40 ,000 zł. W razie mńiejszego uszczerbku' na zdro
wiu przysługuje stosuDJkOW-0 niższe odszkodowanie w za
lezności od stopnia ni e.:t;cl,qli10ści dQ zarobkowania. 

, , 

2. W razie wypadku, który spowodował śmierć pracow
nika. przy.sl119:uje- p;0,JZCJs:1:ale} po l!lW rodzinie '· jedrnorazowe 
edszkod(j),wanie. w b'iocie 20" O~l.O. zł, niez'aLe'l-nieQd zasLlklil 
pG,grzehoweg& iodpriCIV . \YY~la<i:·an-y cllJ. ni; p(iHils1awie ód~;ęł}
nycb, I?tżei!Disói\~.J.ezeli' Icid?inaob€-Jmuje wj,~cej' n~ż' ,Jw.i~, 
osobY .. upra\vnicihe do renly!'ÓAzi.nnej, .. ' kYfo tę , . b')(fe~\(,)lli.ąj 

· w: zdaniu. p,o.prz~dzQ.jqcym zwiększa się, 0 ,5,000 zł- Ua kciźdego 
d'ijlszego ~lPlawnionęQo. " ' . . . 

3. Ra·da Ministrów może poElwyzsza-ć kwoty, określo.n~. ' 
w ust. l i. 2, jąk rÓ,wn.i-e:4 upoważnić wła.sciwych m;iJ1:is~r'Ów
do przyznawania w szczeg.ó·lru-e u.zaSi\d,niolły,eh p:liz.yp.a<lka.ch. 
od,szkodowań ' wyższych niż określone w ust. 1 i. 2.. . 

4 . . Racja Ministró\v określi grupy. pracowników zatr~d~ 
ni.oo)'ch v., warunkach szczególn.ego zą ,groien ia oraz kwoly" 
odszkodowań' l?"zys.b,j ,gl~j.4cych im. w przypadkach, Q. któ~. 
rych mową w ust. 1 i. 2. 

R oz.el zi a 16. 

SWiadczEmia . wyrównawc;;~e. 

A,rL 12~ 1. . PracowD.il~owi, który wskul,ek w,:ypa,dką qQ
znal trwalego u$zczerbku na zdrowiu \II s Lopniu pocią9,ają
cym za sobą utratę z([oln.oŚci do zarohko\ovć\nia co. najlUJ;l i ej,. 
w 25%, a .nie został zaliczony . do zadnej z grup . inwalidów, . 
pEzysłu.guje przez okres · h-zech . lat. od ;zaklac!tl ,pracy zi:l lTUd • . 
n ia:jące-g,o pra·cownika. '. W cz'asie: . wypa(t~-\.l .. śwtąd;c;z:e!1ie .. wy
równawcze w wysokoscir'ÓŻt1):icy IItięd,zy 90"vo .. prz-eciętpe.go 
zaro.b)<q, ... przed wyp,ądkiem . ił .. prze.ciętnym zmobkięm \lzy
skiwąnym , p.o wypa,c~ku , ~ .n-ie :więcej jednak uii 15~fo- ~ą" 
whklll prze~ . wypadkiel~, jezelh 
1) pracownik ten wykonuje zatrudnienie z 

. m4esi-ęcznym z,arobki em n-izszym niż 80010 
skiwanego przed' wypadkiem, 

pr:zeci.ę tn ym 
zarobku uzy-

2) obnizen:ie się zanobk-u posiąda .charakt.er , trwały i jest 
ocz'ywtste ; ze dozr:lapy uszcze.rbek rJa zdr.owiu jest wy
łąc:t;'I'lq przyc-ąl1q tegD obniieaia. 



I 

" 

Ę)ziennik ' Ustaw Nr 3 - .39 t'oz~8 
:..! '-:.~ 

2. Świadczenie określone w ust: l ' przysługuje ud ' za
. kładu pracy, który zatrudniał pracownika w czasie wypad
ku, równIeż w razie 'podjęcia przez pracownika zatrudnienia' 
w innym zakładzie pracy. 
. 3. Pracownik traci ' prawo do świadczenia . wyrównaw- . 

czego, jeżeli ,sam rozwiązarstosunek pracy w sposób powo
dujący utratę ciągłości pracy lub też rozwiązanie stosunku 
przez zakład pracy nastąpiło z jego, winy. 

4. Prawo do świadczenia wyrównawczego nie przysłu
guje, jeżeli zakład pracy wykaże, iż obniżenie zarobku .,pra
cownika nastąpiło na , skutek niewłaściwegowykonywania 
przezeil obowiązków. ' 

5. Przeciętne zarobki, o których mowa w ust. 1, obli
cza się w sposóh określony wart. 4 ust. 3. 

6. Rada Ministrów może określIĆ warunki i "zasady wy
placania na wIliosek pracownika jednorazowej kwoty pie
niężnej zamiast świadczenia wyrównawczego, o 'którym mo-
wa \V 'ust. 1. . ' .. 

Rozdział 7. 

Odszkodowanie za przedmioty zniszczone lub uszkodzone 
wskutek wypadku. 

Art. 13. Pracownik, który uległ 'wypadkowi, ' 51 ' w 'razie 
jego śmierci wskutek wypadku - członkowie ,pozostalej po 
nim rodziny mają prawo do odszkodowania od zakładu pra
cy za udowodnione szkody poniesione wskutek zniszczenia 
hlb uszkodzenia w związku z wypadkiem przedmiotów oso
bistego użytku. Wysokość odszkodowania ustala kierownik 
zakładu pracy w ' porozumieniu z radą zakładową· 

- R o z d zi a ł 8. 

Postępowanie w ' sprawach świadczeń. 
, 

Art. 14. 1. Prawo do świadczeń określonych w art. 3, 6 
. i 9 oraz ich wys'okość ustalają organy Zakładu Uhezpieczeń 
Społecznych, praco-i'ntkom, ~f1ś objętYI?prz~pisą!p.i o zaopa
trzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich ro
dźin ' - właściwe jednostki organizacyjne ~olei. 

2. Świadczenia określone wart. 10-13 wypłacają za- , 
kłady pracy. 

Art. 15. 1. Świadczenia określone w ustawie przyznaje 
się na podstawie ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy. 

2. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia za
sady i tryh ustalania okoliczności i przyczyn wypadków 
przy pracy oraz tryb postępowania odwoławczego w tych 
sprawach. . 

Art. 16.1. Świadczenia określone wart. 3, 6 i 10--:-13 
przyznaje się i wyplaca na wniosek uprawnionych do jego 
zgłoszenia, a świadczenia określone w art. 9 - z , utzędu . 

2. Od decyzji i orZeCZe!l w sprawach świadczerlokre
śIonych wart. 3, 6 i 9 przysługują takie środki prawne, ja
kie przysługują wsprawac9. re,nt , i zaopatrzeń ' oraz innych 
świadczeń z ubezpieczenia społecznego. 

3. W razie odmowy wypłaty ' przez zakład, pracy w ca:' 
łości lub w . części świadczeń ~kreślonych wart. 1()-'-"'13, za
interesowany ma prawo wystąpić do zakładowej (terenowej) 
komisjirożjemczej o rozpoznanie sporu. 

4. Zainteresowany ma prawo wyr,tąpić do jedn:ostki 
nadrzędnej nad zakładem pracy o rożpoznanie sporu, jeżeli: 

1) zakładowa (terenowa) komisja rozjemcza nie wydala 
orzeczenia z powodu nieosiągnięcia jednomyślności , lub 
też gdy nie była właściwa do rozpoznania sporu 'z uw a

,gi na pełnioną przez , pracownika funkcję albo 
2) zakład pracy nie jest objęty właściwością zakładowych 

(terenowych) komisji rozjemczych; . 

, Jednostkanadrz-ędna wydaje orzeczeme ' w poroźumie~ 
niu z zarządem okręgowym lub zarządem głównym odpo~. 
wieclniego związku za wodowego. 

5. Orzeczenie zakladowej (terenowej) komisji rozjem
czej wydane na podstawie ust. 3, ' jak również orzeczenie 
wydane na podstawie ust. 4 może być w ' terminie 30 dni 
od jego otrzymania zaskarżone przez każdą ze stron do 
okręgowego sądu ubezpieczeń społecznych. Od. wyrokuokrę
gowego sądu ubezpieczeń społecznych przysługują środki 

pra'.vne określone w przepisach prawa o sądach ubezpie-
czeń społecznych. . 

Art. 11. Rada. MinistrÓw określi w drodze rozporządze
nia: 

1) szczegółowy tryb postępowania przy usta'laniu praw~ 
. doświadczeń wyrównawczych, . zasady ich obliczania. 
wypłacania oraz wstrzymywania wypłaty tych świa,d- , 

czeń (art. 12), ś7:czególowe zasady dołw!lywaniaw y płą
ty jednorazowych odszkódowat'l (art. 11) oraz 'odszko
dowań za przedmioly zniszczone lub uszkodzone wsk~-
tek wypadku (art. 13), .. 

2) organy powołane do ustalania trwałego uszczerbk\ l ria 
zdrowiu (art. 11 i 12), tryb postępowania w l ych spra
wach oraz zasady współdziałarlia zakładów pracy z or
ganami ustalającymi . trwaly uszczerbek na zdrowiu. 

R o z d z i a ł . 9. 

Zwrot świadczeń wypłaconych przez Zakł,!-d Ubezpieczeń 
Społe,!;:znych. 

, Art. 18. 1. Uspołeczniony zakład pracy, którego pracow
nik uległ wypadkowi, obowiązany jest na podstawie decyzji 
oddziału Zakładu Ubezpieczell Społecznych zwrócić temu 
Zakładowi równowartość rent inwalidzkich, rodzinnych oraz 
zasiłków z tytułu czasowej niezdolności do , pracy, dodatków 
do nich oraz zasiłków pogrzebowych. 

2. Od decyzji określonej w ust. 1 przysługuje zakłado~, 

wi ·pracy w terminie 14-dni-owym od jejoirzymania odwo~ 
łanie do rady nadzorczej oddzialu Zakładu Ubezpieczeó Spo-
łer::znych.,., , . i , ) 

3. Rada nadzorcza wydaje orzeczenie, · w ,którym ., bqdź , 
utrzymuje zaskarżoną , decyzję, bądź , ją zmienia lub uchyla 
i wydaje nową decyzję. 

4. Decyzje, od których nie wniesiono w ,terminie odwo- , 
łania, oraz orzeczenia rad nadzorczych są prawomocne i nie 
przysługują od niCh żadne środki prawne. 

5. Należność określona w ust. 1 podlega pobraniu 
w trybie przewidzianym dla poboru składek na ubezpiecze
nia społeczne. 

Art. 19. 1. Rada Ministrów określi w drod'le rozporządze
nia: 

1) , przypadki, w .których Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
nie będzie dochodził roszczeń określonych wart. 18 
ust. 1 lub będzie ich, dochodził .jedynie w ograniczonym 
zakresie, . ' 

2) przypadki, w których może nastąpić . obniżenie przypi
, sanych do zwrotu kwot lub całkowite zwolnienie od 
obowiązku tego zwrotu. . 

2. Rada Ministrów okreŚli środki finanso""e, z których 
1 pokrywane będą należności, o których mowa w art. 18, jak 
też przypadki, w których pokrycie tych nalezilOŚci nastąpi ' 
i. fUncli.1SZÓW jednostki nadrzędnej. ' 

Rozdział 10. 

Przepisy przejściowe l końcowe. 

Art. 20. Renla okfeślona wart. 4, art. .5 ust. 3, art. 7 lub 8 
wraz z przyslugującymidodatkami, i wyjątkiem dodatków, 
o których mowa w ;·art.4 ust. 2i art. 7usL 2, oraz dodal-
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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 


