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POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ 

Warszawa, dnia7paz"dziernika 1972 r. Nr4ZC 

--------~--~----------------------~------------------------------------
TRUSCi 
Poz.: 

D B K R B T y~ 

269 ~ z dnia 5 pafdziernlka 1972 r. o ,uposażeniu os6bzajmujących klerownic.zestanolVislta panstwowe J , , :ro9 ' 
270 - z dnia 5 pa:źdzlernika 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym os6b zajmujących klerówiiicze stano'Viska. poli-

tyczne l państwowe oraz członk6w.ich 'ro(izln • '- 410 ' 

ROZPORZĄDZENIE 

271 - Ministra Rolnictwa z dnia 19 ' września' 1972 r. w sprawie określenia wykroczet\, za kt6re funkcjonariusze 
niekt6rych organów podlegających nadzorowi Ministra Rolnictwa upoważnieni są do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego, oraz zasad '1 sposob)1wydawanla 1m upoważnień • 412 

269 

DEKRET 

oz dnia 5 października 1972 r. 

o uposafenlu osób zajmujących kierownicze s.tanowlska państwowe. 

Artykuł 1. 

1. Ustala się 
wiska państwowe 
tabeli stanowisk: 

dla osób ,zajmujących kierownkze stano
pięć grup upos{tenia wedhig nastę~ującej 

, , . 

' grupa A - Przewodniczący Rady Państwa, Prezes Rady Mi
nistrów, 

grupa B -MarszaŁek Sejmy, zastępcy . Przewodniczącego 
' Rady Państwa; ' wicep~ezesi Rady Ministrów, 
Przewodni,czący Komisji'Planowania przy Radzie 
Ministrów, . 

grupa C - członkowIe i SekrelarzRady Państwa, wicemat
s:uałkowie Sejmu, minIstrowie, Prezes Najwyższej 
Izby Kontroli, Prezes Polskiej Akademii Nauk, 
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Prokurator 
Generalny PRL, zastępcy Przewodniczącego Ko-, 
misji Planowania przy Radzie Minjstrów, Szef 
Urzędu ,Rady Ministrow, " 

grupa D.....; Szef Kancelarii Rady Państwa, Szef Kancelarii 
( Sejmu, podsekretarze stanu (wiceministrowie}, 

wiceprezesi Najwyższej Izby -Kontroli, prezesi 
Sądu Najwyższego, \zastępcy Prokuratora Gene
ra!neg.o PRL, kierownicy urzędów centralnych, ' 
przewodniczący prezydiów wojewódzkich rad na
rodowych oraz prezydiów. rad narodowych miast 
wyłączonych z wojewódżtw, ' 

grupa E '- zaątępcy" kierowników urzędów centralnych, dy
rektorzy generalni w ministerstwach i urzędach 
centralnych. 

3. Rada Ministrów po uzyskaniu zgody Rady Państwa 
ustala dla osób wymienionych wart. 1 zasady obliczania 
i wysokość uposażenia miesięcznego, a także jego podział 
ha uposażęnie zasadnicze r do'datek funkcyjny. 

4. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwoWe 
nie mogą pobierać żadnych innych wynagrodzeń z tytułu sta
łych zajęć dodatkowych. 

5. Prezes Rady Ministrów może ustalić dla osób, o któ
rych mowa wart. 1, uposażenie ryczałtowe z tytułu stałej 
dodatkowej pracy w charakterze nauczyciela akademickiego 
w szkole wyższej albo pracownika naukowego w instytucie 
naukowym lub naukowo-badawczym, jeśli osoby te posiada
ją tytuł profesora zWYCzajriego lub profesora nadzwyczaj-

. nego. 
6. W razie zbiegu prawa do uposażenia na podstawie ni

ni-ejszego dekretu oraz do .uposażenia na .. podstawie odręb
nych przepisów, przysługuje prawo do jednego uposażenia 
według wyboru zainteresowanego. 

Artykuł 3. 

'" 1. Osobom odwolanym ze stanowisk określonych wart: r 
przys,ługuje prawo do dotychczasowego uposażenia netto w 
następującym okreSie czasu: . ' 

1) osobie pobierającej uposażeą.ie według grupy A - w 
okresie dwóch ta t, 

2) osobie pobierającej uposażenie wedlug grupy B, C lub 
D - w' okresie jednego roku, 

3) osobie pobierającej uposażeniewecNug grupy E ~ w 
okres'ie 6 miesięcy. .. . 

, 2. Prezes Rady Ministrów może przyznać uposażenie 
~.- określone wniniejszymdekr,ecie innym osobom, na stanow\
f "skach państwow1'ch uznanych za równoq:ędne. 
~l -

2. Prezes Rady Ministr6w w uzasadnionych wypadkach 
może .przedłużyć osobom wymienionym VI ust. 1 pkt 2 l 3 
prawo ' do pobierania dotychczasowego uposażenia netto na 
okres do 2 lat. 
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Arfykuł 2': 

1. Uposażenie osób, o kt6rych mowa wart. 1, składa się 
uposażenia zasadnk~ego i dodatku funkcyjnego. 

2. Dódatek funkcyjny nia podlega opodatkowaniu. 

" 

3. VII razie podjęcia przez osobęodwołąną z kierow:ni
czego stanowIska określonego ,wart. 1 ust. 1, które zajmowa
ła przez okres~ nie krótszy niż 5 lat, pracy niżej płatnej, Pre
zes .Rady Ministrów moze przyznać naokr.es 2 lat dodatek 
wyrównawczy pomięcizy wynagrodzeniem otrzymywanym 
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:w nowym miejscu pracy a uposaieniem pobieranym na ostat~ 
nio zajmowanym kierowniczym stanowisku państwowym. 

Artykuł 4. 

Osoby objęte przepisami dekretu mają prawo do zasiłku 
todzinnego na ogólnych zasadach. 

Artykuł 5. 

. Zasady okreś"lone niniejszym dekrefem mają -zastosowa
nIe do uposażenia osób ,zajmujących klerowni'cze stanowiska 

Poz. 269 i 270.- , 

polityczne w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz 
. w stronnictwach politycznych. Decyzje w tych sprawach po
dejmują władze naczelne Polskiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej i stronnictw politycznych w . ramach posiadanych fun- ) 
duszów własnych. . 

Artykuł 6 . . 

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński. 

SekrętarzRady Państwa: L. Stasiak 

270 
\ 

DEKRET 

z d,ilia 5 października 1972 r. 
. . J 

o zaopatrzeniu emerytalnym osób zajmujących kierownicze stanowiska poIitycme J państwowe oraz członków ich rodzin. - . r 

Rozdział l. 

Postanowienia og(llne. 

Artykuł 1; 

Dekret- normuje ' zaopatrzenie emerytalne osób zajrilują~ 

cych stanowiska: Pier'wsżegoSekretarza Komit'etu Centralne
go Polskiej Zjednqczonej Pą.rtii Robotniczej, Przewodniczące-

Artykuł 3. 

Podstawę wymiaru emerytury z tytułu pracy na kierow
niczym stanowisku określonym wart. 1 stanowi miesięczne 
uposażenie obejmujące uposażenie zasadnicze wraz z dodat
kiem funkcyjnym, pobierane na ty~ stanowisku. 

Artykuł 4 . 

ł 

. go Rady Państwa, Pręzesa Rady Ministrów, Marszaika Sejmu, 
członków Biura . Politycznego Komitetu Centralnego Polskiej ' 1. Podstawę do świadczeń oiq~ślonych w de-krecieusta- . r 

Zjed~ocżonejPartIj Robotniczej, z-astępców Przewodniczącego - la Prezes Rady Ministrów. . -. . A 

Rady Państwa, wiceprezesów Rady Ministrów, Przewodniczą- . 1. Od ustaleń, o których m;wa w us:t, 1, nie przysługuje 
cego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, zastępców . odwołanie . . 
członków Biura Politycznego, sekretarzy Komitetu Centralne- 3. Swiadc.ź'enia pien iężne wypłaca Zakład ' Ube.zpieczeń ' 
gd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, czł6nkÓw . Sekre- Społecznych w Warszawie. " 
tariatu Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii' Ro
botnIczej, członków i Sekretarza Rady Państwa, wicemar
szałków Sejmu, ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Ęo.ntroli, 
Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Pierwszego Pre'zesa Sądu 
Najwyższego, Prokurat.ora Generalnego PRL, zastępców Prze

. w()dnicząceIJo Komi~ji Planowania 'przy Radzie . Ministrów, 
kierowników wydziałów Komitetu Centralnego Polskiej Zjed
noczoneJ Partii Robotniczej, Szefa Urzędu Rady Mi,rtistrów, 
Szefa Kancelarii Rady Państwa, Szefa. Kancelarii Sejmu, .pod
sekretarzy ' stanu .(wiceministrów), wiceprezesów Najwyższej 
Izby Kontroli, prezesów Sądu Najwyższego, zastępców Pro
kuratora Genęralnego PRL, ,k ierowników urzędów central
nych, pierwszych sekretarzy koniitetów wojewódzkich Pol
skiej Zjednoczonej Partii Rabotniczej, przewodniczących pre
zydiów wojewódzkich rad narodowych oraz rad narodowych 
łlliast ' wyłączonych z wojew.ództw,. zastępców kierowników 
urzędów certtralnyc4, dyrektorów gen'er'alnych w minister
stwach i urzędach centralnych oraz ' człQnków ich rodzin. 

Artykuł 2. 

Swiadczenia t:lrzewidziane w dekrecie obejmują:' 
:.t) świadczenia pieniężne : 

al emeryturę, 
b} rentę rodzinną, 
c} dodatki do emerytury .i renTY' 
d} zasiłek pogrzebowy, _ . 

~) świadczenia w naturze: ' . 
a} świadczenia określone w przepisach o powszechnym 

zaopatrzeniu emerytalnym, 
h) prawo do dotychczas zajmowanego mieszkania, 
c) prpwo do korzystania z ulgowej taryfy przy przejaz

dach kolejami. 

R o z d z i a ł 2. 

Emerytura. 

Artykuł 5 . 

_ 1. Emerytura przysługuje osobie po zaprz,estaniupracy 
na stanowiśku określonym wart. l, która: 
J) została odwołana ze stanowiska i ukończyła 55 lat (męż'- I 

czyzna) lub 50 lat (kobieta) oraz posiada co najmniej . • 
S-letni okres pracy na tym stanowisku albo 

2) zos-tała zwolniona na własną prośbę po ukończeniu 6Q lat~ ' 
(mężczyzna) lub 55 lat (kobie ta) oraz posiada co najmruej . - J 

'8-letniokres pracy na · tym stanowiśku. 

2. Emerytura pr.zysługuje również osobie, która pos'iada 
co najmniej 30-letni okres zatrudnienia, w tym co najmniej . 
8 lat na kierowniczym stanowisku określonym w' art. 1. 

3. Em.erytura przysługuje także osobie, która stała, się in
walidą I lub II grupy wczasie wykonywania pracy na sta-
nowisku określonym wart. 1. . 

4. Pierwszem\J Sekretarzowi Polskiej ZjednOCzonej Par~ 
tli Robotniczej, Przewodniczącemu Rady Państwa i . Pr€zeso~i 

. Rady Ministrów przysługuje w razi·e zaprzestania pełnienia 

fu~kcji prawo do emerytury na zasadach określonych w ni
niejszym dekrec'ie, niezależnie od warunków okr~śloń.ych 
w ust. 1-3. 

5. Prezes Rady Ministrów może w uzasadnionych wypad
kach przyznać osobie,' o której mowa wart. 1, emeryturę, 
jeieli nie spełnia 'Ona warunków określony,ch w ust. 1-3,' 
lecz ma 2s-letni okres zatrudnienia wymagany do zaopatrze
nia emerytalnego według prZepisów o powszechnym zaopa-




