
. Dzlenńlk Ustaw Nr . 42 

: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 
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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-
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trzeniu emerytalnym pracowrików i ich rodzin, w tym co 
najmniej S lat ,n.ę kierownidzym stanowis~u określonym w 

, art. 1. 

Artykuł 6. 

, 1. Emerytura z tytułu pracy na k ierowniczym stanowisku 
określonym: .w art. 1 wynosi m,i esięcznie sOOfo pod~tawy wy
miaru. / 

2. Emerytura wzrasta za każdy pełny rok pracy na kie
rownieiych stanowiskach określonych wart. 1 o: 

1) 3% podstawy wymiaru ' - za okFes pracy do 5 lat, 
2) 2010' podstawy wymiaru - za okres pracy _ponad S do 

10 lat, " 
3) 1% p~dstawy wymiaru-za okres pracy ponad 10 lat. 

3. Wysokość emerytur,y dla osób, o których mowawart. S 
ust. 4, wynosi 95% kwoty ' stanowiącej podstawę jej wymiaru 
pomniejszonej o podatek od wynagrodzeń i , składkę na cele 

, emerytalne. 

Artykuł 7. 

"Kwota emerytury wraz z dodatkiem za. odznaczenie pań
stwowe nie może pr~ekraczać 95% kwoty stanowiącej pod

~stawę jej wymiaru, pomniejszonej o podatek od wynagrodzeń 
i składkę na cele emerytalne. , 

, ' , 

Artykuł 8. 

1. Jeżeli osoba uprawniona do emerytury z tytułu pracy 
na kierowniczym stanowisku określonym wart. 1 jest zatrud-
niona: , ' 

1) wypłaca się , emeryturę w wysokości różnicy pomiędzy 
wynagrodzeniem stanowiącym podstawę jej ,wymiaru 
a wynagrodzenrem osiąganym po jej przyznaniu, 

2) wstrzyrriuJe się wypłatę emerytury" jeżeli wynagrodzenie 
osiągane po jej przyznaniu przekracza wynagrodzenie, 
stanowIące podstawę jej wymiaru. 

2. Za wynagrodzenie w rozumieniu ",st. 1 uważa się wy
nagrodzenie pomniejszone o podatek od wynagrodzeń i skład
kę na cele emerytalne. 

Ro z d z i a 'I 3. 

Renta rodzinna. 

Artykuł 9. 

1. Członkom rodziny pozostałym po osobie zmarłej, któ
ra zajmowała ,kierownicze stanowisko określone wart. 1, 
przysługuje renta, jeżeli osoba ta: 

1) miała~ prawo do emerytury określonej w dekrede albo 
2) zmarła w okresie pracy na stanowisku określonym w 

, art. 1. 

2. Członkami rodziny uprawnionymi do renty są dzieci , 
wnuki, rodzeństwo, małżonek i rodzice osoby,' o której mowa 
w ust. 1, jeżeli spełniq,ją warunki wymagane do uzyskania 
renty rodii,nnej określone w przepisach o powsze,chnym zao
patrzeniu emery~alnym pracowników i ich rodzin. 

Artykuł 10. 

Wszystkim uprawnionym członkom rodziny przysługuje 

Jedna łąc:łna kwota renty rodzinnej. 

Artykuł 11. 

Renta rodzinna wynosi miesięcznie: 
1) dla 1 członka rodziny - 55%, 
2) dla 2 członków rodziny - 6~0f0. 

3) dla 3 / j w ięcej członków rodz iny 
emerytury zmarłego żyw,iciela (art. 6). 

Artykuł 12. 

Jeżeli członek rodziny uprawniony do renty rodzinnej osią
ga 'wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub dochody z innych 
źródeł, prawo ,do renty ulega , zawieszeniu na zasadach okre
ślonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu emerytal
nympracowników i ich rodzin. 

' Rozdział 4. 

Dodatki do 'emerytury I renty. 

Artykuł 13. 
, 

1. Do emerytury renty określonych w niniejszym de-
krecie przysługują dodatki: 

l) rodzinne dla: 
a) dzieci, wnuków i rodzeństwa, 
b) żony, 

2) z tytułu odznaczeń państwowych, 

3) z tytułu zatczenia do I grupy inwalidów. 

2. Dodatki, o których mowa w ust. 1, przysługują/na wa
runkach i w wysokości określonych w prz,episach 'o powsze,ch-, 
nym ,zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

R o z d z i a ł S. 

Zasiłek pogrzebowy. 

Artykuł 14. 

1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w ra,zie śmierci: 
l) osoby pobierającej emeryturę z tytułu pracy na ,kierow-

" niczym stanowisku określonym wart. 1, 
2) osoby pobierającej rentę rodzinną, 

3) dz ieci, wnuków, rodzeństwa, ' ma'łźonka i rodziców ąsoby" 
o której mowa w pkt!. ' 

2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje na warunkach i w 
wysok,Ości określ'onych w przepisach o powszechnym zaopa
trzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin . . 

R o z d ,z i a ł 6. 

Swiadezenla w naturze.· 

ArtykUł 15. 

Osoby pob i erające emeryturę na podstawie niniejszego 
dekretu oraz · członkowie ich' rodzin mają prawo do świad
czeń leczniczych i położniczych, do zaopatrzenia w protezy, 
aparaty ortopedyczne i środki pomocnicze, dosOOfo ulgi przy 
przejazdach ko lejami oraz do zajmowania nadal użytkowane
go mi'eszkani a w zakresie i na zasadach przysługujących im 
przed prz ejści em na emeryturę lub przed uzyskaniem renty 
rodzinnej. 

R o z d z i a ł 7. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Artykuł 16. 

Osobie, która zajmowała kierownicze' stanowisko okre
ślone wart. 1 przez okres co na jmniej S lat i nie' nabyła 

, prawa do zaopatrzenia emery talnego na pods tawie dekretu, 
przyshlguje na jej wn iosek emerytura na zasadach ogóinych, 
jeżeli osiągnęła wiek 60 lat (mężc.zyzna) i 55 lat (kobieta). . 



. ~ 

DzIennik Ustaw Nr 42 - 412 - Poz. 270 271' 
--~--------------~--------------~--~------------------------~-----

_ Artykuł 17. 

Do emerytury lub renty przyznanej na podstawie odręb
nych przep isów -przysługuje dodatek W wysokQści _ SOfo tej 
emerytury. lub renty za każdy rok pracy na stanowisku, 
0 - którym mówa wart. I. Emerytura lub renta wraz z tym 
dodatkiem nie może przekraczać kwot określonych ty-mi prze
pisami jako górna granica wymiaru tych świadczeń. 

Artykuł 18. 

, lasadyokreślone w niniejszym dekrecie mają , zastosowa- 
nie do ustalania emerytur osób zajmujących kier-ownicze sta
nowiska w stronnictwach politycznych. lakres ich stqsowa
lIlia ustala Prezes Rady Ministrów na wniosek władż naczel
nych stronnictw politycznych. 

Artykuł 19. 
" 

W sprawach nie unormowanych ntnteJszym dekretem 
stosuje się odpowiednio przepisy_ o powszechnym -zaopat-rze~ 
niu emerytalnym pracowników i ich rodzin. . 

~rtykuł 20. 

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia .:1 dotyczy 
osób, które po tym dni!l zaprzestały pracy na stanowiskach 
określonych wart. 1. 

Prze~odniczący Rady Państwa: H. Jabłoński 
Sekretarz Rady Państwa: L. -Stasiak 

271 .. ~ . , .. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 19 września 1972 r. _ 

W sprawie określ~nla wykroczeń, za które funkcjonariusze niektórych ąrganów podlegających nadzorowi Ministra 
Rolnictwa upoważnieni są do nakładania -grzywien w · drodze mandatu karnego, orclz zasad 1- sposobu wydawania 

Im upoważnień. 

Na podstawie art. 67 § 2 ustawy z dnia 20IJlaja 1971 r.
Kodeks postęp_cwania w sprawach o wykroczenia (Dz. - U. 
Nr 12, poi. 1-16) oraz w zw iązku z § 1 pkt 4 rozporządzen i a 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 1971 r. w spra:w ie 
nadania fU'nkcjonariuszom _ niektórych organów uprawnień 
do nakładarria_ grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. 
Nr 35, po~. 308) - zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Funkcjonariusze służby weterynaryjnej organó~ 
prezydiów rad narodowych, upoważnieni są ,.do nakładania 

grzywien w -drodze mandatu karnego za wykroczeniil okr~-
ślone w: -
.1) art. 110, 111 i 118 § 1-3 Kodeksu wykroczeń (Dż. U. 

z 1971 r, Nr 12, poz. 114), - . . 
2) art. 98 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

22 sierpn ia .1927 r. o zwalcz ćl_niu zarażliwych chorób zwie
q:ęcych (Dz. U. z 1927 r. Nr 77, poz. 673 I Nr 114, poz. 
975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932' r-. Nr 26, poz, 229, 
Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622. ' z ,1934 r. Nr 110, poz. 
976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49, poz. 373 
i z 1951 r. Nr ' I. poz. 4) za naruszenie przepisów art. . 20, 
21. 42, 62, 63 ust. 1 i 68 tego' rozporządzenia albo rozpo
rządzeń lub zarządzeń wyda nych na jego podsta wie, 

3) art. 52 pkt 1 usta wy z dnra 17 czerwca 1959 r. o hodowli, 
ochroqie zwierząt łownych i. prawie łowieckim (Dz. U. 
Nr 36, poz. 226), 

4) art. 32 pkt 7 ustawy z dnia 25. listopada 1970 r. o wa
runkach zdrowotnych żywności ' i żywie-nia(Dz. U. z 197Q r. 
Nr 29, pen. 245 i z 1971 r. Nr J2, poz. 115). 

1) art. 80 i 155 Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 r. NI< l2, 
Pelz. 114), ,,:.,;.~ 

2) art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o popiera~ '._ 
niu melioracji wodnych dla potrzeb rolnic.twa . (Dz. U. 
z 1963 r. Nr 42, poz. 237), 

3) art. 78 pkt 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r; - Prawo 
budowlane lDz. · U . . z 1961 r . . Nr 1, poz. 46 i z 196:5 r. 
Nr 13, poz. 91), - . 

4) art. 155 i 156: pkt 1 usta"'Y z, <;lnia 30 maj.a 1962 r . .....,. 
Prawo w odne' 1Dz. U.- Nr 34, poz. 158). 

§ 2. 1. Upoważnienia do nakładania grzywien w .drodze 
mandatu karnego funkcjo.nariuszom określonych vi § 1 służb 
organów prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad na
rodo-wych miast wyłączonych z .województw) oraz prezydiów 
powiatowych (miejskich, dzieln icowych) rad narodowych -> 

wydają kierownicy organów do spraw r.olnych tych prezy., • '":" 
diów. . ~ . 

2. Upoważnienie powinno zawierać: datę wydania i ter
min ważności, ozn.aczenie organu, który je wydał, powołan;e 
podstawy prawnej, ' imię" nazwisko i stanowisk0 służbowe 
upoważriione-go funkcjonariusza, numer legitymacji, określe
nie wykroczeń, za które funkcjonariusz . upóważniony jest do 
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz obsza- ':;,-' 
ru, na którym upoważnienie jest ważne. Upoważnrenie ~po- ,. ',' l 

winno być podpisane przez kierownika organu, który je wy- ;? 
dał, lub osobę przez niego upoważnioną i opatrzone pieczęcią . ~ 
urzędową organu. ... 

2. Funkcjonariusze służby gospodarki wodnej i meliora- § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosz~-
cji organów prezydiÓW rad narodowych upoważnieni są do nia. 
nakładania 'grZyWien w drodze mandatu karnego za ',wykro- Minister Rolnictwa: w z. A. Kaca/a-
czenia określone w: 

Reclakrla : Ur7ąd Radv Ministrów Blnró Pfllwne. W~rs7.awa. III. Ula1:dowskle 113. 
Administracja: Admlnlslrl!cja Wvel/Jwnlflw Uflęclll Radv Mlnlstr-6w, WII.fSZaWII 3~ 

ul Pow~lń~kl! - 69171 Iskrvtka porztowa nr 3\. 

,Tlor-wno 7 polecenia Pre7e~1I Radv Ministrów 
(' w 7.aklaclllrh Grllflr7nvrh "Tamka", ZlIk':'1d nr t. War,nawa. lit -Tllmka- 3. 
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