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' 2) uznać za koszt, uzyską~ia przychodów odpisy , za zużycie

i określić przedmioty orazzasaQY' dokonywania odpisów
'l . tworzenia
funduszóW amortyzacyjnych,
' .
.
,
.
3) uznawać za· koszty uzyskania przychodów niektóre rodzaje wydatków określonych wart. 12,
") przenosić niektóre rodzaje dochodów do niższej skali
opodatkowania ustalonej w art. 18 ust. 1,
5) określić inne osoby . niż wymi~nione 'w' art. 18 ust. 4, '
których nie uważa się za pracowników najemnych.

Art. 22.

dochodów

. .' lach podatkowych dó roku 1972
przepisów dotychc~asowych.

osiągniętych

w la-

włącznie następuje według

Tracą

339, 340 ,1 ,341 '

!

moc:

1) dekret z dnia 26 pażdziernika 1950 r. o ' podatkudoclio- ": '
dowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26 zpożniejszymi

~

Art. 21. Opodatkowanie

Poz.
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zmianami),
"

.

' . '"

t.~

2) dekret z dnra 25 pafdziernika 1948 r. o podatku dochodowym (Dz. tJ. Nr 52, poz. 414) w części nie- uchylonej
dekretem wymienionyn;t w pkt 'l.
. .

Art. 23. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1973 r.
~
Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłońsk~
Sekretarz ,Rady Państwa: L. Stasiak
'

340
USTAWA
Z dńia

16 ,grudnia 1972 r.

o zmianie ustawy o prawIe bankowym.
osoby, na rzecz .których wYpłata ma nastąpići 'osobami wskazanymi przez wkładcę mogą być jego mał
żonek, dzieci, rodzice, dz~adk.owie, wnuki l' rodzeń. : '
stwo".
'-

Art., l. W ustawie z dnia 13 kwietnia 1960 r.o ' prawie
bankowYm (Dz, U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121, z 1964 r. Nr 8,
poz. 50 (z 1966 r.Nr 24, poz. 151) , wprowadza się n,astępu
ją<;ą zmianę:

'

wart. 39 usl. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) kwoty ' ogółem do zł ;, 200.000 ~ . jeżeli ' wkł:adca
'wskazał na piśmie właściwemu dla jego ostatniego
miejsca zamieszkania oddziałowi banku osobę lub

Art. 2. . Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Przewodniczący Rady Państwa: H. Jabłoński ,
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak

"
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USTA WA
. z dnia 16 !P'udnia 1972
o zaopafrzenIu emerytalnym

żołnierzy

Rozdzia!t.
_Przepisy ogólne.
Art. ' 1• . Zołnierzom zawodowym zwolnjonym ze służby
wojskowej przysługuje z funduszów państwowych 'zaopatrzenie emerytalne z tytułu wysługi lat lub w razię inwalidztwa,
e ich rodzinom - Vi razie śmierci żywiciela. '

r.

zawodowych l }ch rodzin.
d) przysposobienie zawodowe,
e) 'p rawo do wójskowej kwatery stałej,
f) prawo do pomocy w budownictwie mieszkaniowym ze
środków własnych,

g)

prawo do umieszczęnia w domu emeryta, wojskowe'..;
go lub w' domu rencisty ;

Art. 3. 1. ' Użyte w ustawie określenia:
·Art 2. Z tytułu zaopatrzenia emerytalnego przysługują
l) emerytura ~ oznacza · emeryt1,1rę , wojskową,
na zasadach określonych w ustawie: ,
2) emeryt - oznacza emeryta wojskowego,
l) , świadczenia .pieniężne: ,
3) renta inwalidzka - oznacza wojskową rentę inwalidzką:
'~ .
a) emerytura wojskowa, wojskowa renta inwalidzka lub
'4) rencista - oznacza rencis~ę wojskowego,
wojskowa renta rodzinna,
5) renta rodzinna - oznacza wojskową rentę rodzinną,
b) dodatki do emerytury łub renty,
6) renta ~ oznacza wojskową rentę inwalidzką i wojskową '
e) zasiłek pogrzebowy,
rentę rodzin,ną.
d) zwrot kosztów przeniesieniaj
2. Emeryten;i wojskowym jest żołnierz zwolniony z ża
2) inne świadcźenia I uprawnienia:
, wodowej służby wojskowej, który ma ustalone prawo do
. a) świadcze'n'ia lecznicze . i'połoinicze,
emerytury wojskowej.
b) zaopatrzenie w protezy, . przedmioty ortopedyczne
' 3. Rencistą wojskowym , jest żołnierz zwolniony
zawol środki pomoc;nicze,
dowej służby wojsko~ej, który J;D.a ustalone prawo do woje) zapewnienie pracy,
skowej renty inwalidzkiej. '
'

i,

z

\
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5) .równorzędne z okresami zatrudnienia,
Art. 4. 1. Podstaw,ę wymiaru emerytury łub renty stanowi miesięczne uposażenie zasi;ldnicze wraz z dodatkami o cha6) żaliczalne do okresów zatrudnienia.
rakter~e stały~,należne żołnier~owi stosQwnie do przepisów
2. Okresy wymięfiione w ust, l pkt 2~ zaliCza się do
o uposażeniu' żołnierzy na ostatnio zajmowanym stanowisku
wysługi
emerytalnej według przepisów o pówszechnym zao,
służbowym.
'
' pattzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin oraz we. , 2. Jeżeli i,ołnierz był urlopowany ze względów 'służbo
dług innych przepisów szczególnych.
•
wychlub z innych ważnych , przycżyn, podstawę wymiaru
Do wysługi emerytalnej nie zalicza się okresów odemerytury lub renty stanowi upósaż~nie okreslóne w ust. 1
bywania kary pozbawienia wolności (w tym również kary
należne mu na ost.atniozajrriowanym w wojsku stanowisku
aresztu wojskowego) i kary służby W oddziale karnym oraz
służbowym, obliczone według st,awek obowiązujących w dniu
okresów tymczas owego aresztowania, chyba że żołnierz zozwolnienia z zawodowej służby wojskowej. '
stał
uniewinniony albo postępowanie karne zostało umorzone.
3. Je żeli żołnierz ' był wyznaczohy do ' pełnienia służby
~ za granicą, podstawę wymiaru emerytury ' lub renty stanowi:,
, Art. 8. 1. Do wysługi emerytalnej zalicza się w wymia/
rze dwukrotnym:
'
.
,
1) uposażenie ,określone w ust. 1, które przysługiwałoby
mu na stanowisku zajmowanym ostatnio w kraju, albo
1) okresy służby pełnionej w czasie wojny na froncie:
2) obliczone stosownie do przepisów o uposażeniu żołnierzy
a) w Ludowym Wojsku Polskim,
uposażenie według posiadanego stolmia wojskowego
b) w. Wojsku Polskim, w polskich formaGjach wojskoi. według stanowiska służbowego typowego dla stopnia
wych za granicą; w Armii Związku Socjalistycznych
wojskowego 'p rzewidzianego w etacie dla stanowiska,
Rept!blik Radzieckich i w innych armiachsojuszni-które ż o łnierz zajmował za granicą, jeżeli jest ono wyż
czych w czasie wojny 1939-1945 r.,
sze od uposai.enia określonego w pkt 1, oraz dodatki
c)
w oddziałach, które prowadziły walkę i hitlerowskim
o charakterze stałym , przysługujące na stanowisku wy.
okupantem,
działających Iia : obszarze Polski lub iIimienionym w pkt 1.
',
nych państw;
4. Minister Obrony Narodowej okre$la, które dodatki
2) okresy służby w jednostkach, które prowadziły walki
do uposażenia o charakterze stałym wchodzą w skład podz bandami, jeżeli służba bYJ6t pełniona w czasie tych
stawy wymiaru emerytury lub renty.
w~k,
•
" !
Art. 5. 1. Kwota emerytury lub renty wraz \z dodatka3) okresy służby w wojskowych oddziałach ludowych w
mi, nie licząc dodatkurodzinnegó'- i dodatku z tytułu zaliczeczasie wojny domowej Vf, Hiszpanii,
nia do l grupy inwalidów, nie może przekraczać 1000/0 pod4) okresy służby wojskowej:
stawy wymiaru. Nie dotyczy to kwot najniższych emęrytur
a) personelu latającego ha samolotach odrzutowych,
1 rent.
b) skoczków spadochronowych, '
2. .Rada Ministrów może ustalać kwoty najniższych emec) załóg okrętów podwodnych,
rytur i ' rent, ' jak również podwyższać emerytury i r,e nty lub
d) nurków i płetwonurków.
podstawę ' ich wymiaru oraz dodatki do emerytur i rent.

3:

-

Rozdział 2.

Emerytura wojskowa.

,2. Do wysługi emerytalnej zalicza się rówmez w ' wymiarze dwukrotnym lub półtorakrotnym okresy służby wojskowej pełnionej w innych niż wy mienione W ust. 1 pkt 4
rodzajach wojsk lub specjalnościach wojskowych, ,które

Art. 6. Emerytura wojskowa przysługuje żołnierzowi
o~~eśla Minister O~rony N~rodowej. ' .
.
.
3. Okresy słuzby pełmonej w czasIe wOjny na , fronCie,
zw.olnionemu z zawodowej służby wojskowej, który w dniu _
'zWolnienia z tej służ oy posiada 15 lat wysługi emerytalnej,
w ~pecja!nościach, o ~tórych mow~ w ust.. 1 p~t 4 i w u,SL 2,
w tym co najmniej 10 lat służby w Ludowym Wojsku Pol- zahcza Się do wysługl emerytalnej odpowIedmo w wymiarze
skim w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. , ,
trzy lub czterokrotnym.
,
4. Minister Obrony Narodowej określa zasady i sposób
Art. 7. 1. ...-zołnierzowi," który posiada 10 lat służby , w
zaliczania do Wysługi emerytalnej , okresów służby, o któ, Ludowym Wojsku Polskim, zaIic;za się do wysługi emerytalrych mowa w ust. 1-3.
,
nej okresy:
." 1) czynnej służby wojskowej pełnionej:
a) w Wojsku Polskim od , dnia 1 listopada 1918 r.,
b) w p~lskichformacjach wojskowych t a granicą w czasie od ' dnia l września 1939 r. do dnia 13 lu~ego
1946 r.,
.
I
c) w Armii Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich,
d) w ' innych armiach sojuszniczych w , czasie , wojny
1939-1945 r.i '
2) służby w oddziafach, które prowadziły walkę z ' hitlerowskim okupantem, działających na obszarze Polski lub innych państw,
3) służby w wojskowych oddziałach l~dowych w czasie
wojny domowej w Hiszpa~iii '"
/
4) zatrudnienia wykonywanego przed powołaniem do ' służ
by wojśkowej,

Art. 9. 1. Na równi ze służbą w Ludowym Wojsku Polskim traktuje się służbę w Milicji Obywatelskiej lub w organa ch bezpieczeństwa public:inego w okresie od, dnia 22 lipca '
194.4 r., pełnioną przed powołaniem do śłużby wojskowej.
2. Przy zaliczaniu do wysługi emerytalnej okresów 'fymienionyc,h w ust. l stosuje się art. 8.
'
.
Art. 10. 1. Emerytura po 15 latach wysługi . emerytalnej wynosi 40010 podstawy wymiaru i' wzrasta za każdy następny rok' wysługi o 3010 tej podstawy" aż d~ osiągnięcia .
85010 podstawy wymiaru, co sta.nówi pełną emeryturę wojskową·

w

2, Emerytura oficerów
stopIiiach generałów (admirawynosi 85010 podstawy wymiaru~
3, Przy końcowym obliczeniu . wYsługi emerytalnej .nie
uWzgl ę dnia się części roku do szp.ściu miesięcy, a okres przekraczający sześć mi e s ięcy przy wysłudze powyżej 15 lat liczy
się za pełny rok.
łów)
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Art. 11. 1. Emerytura żołnierza zwplnioneg~,' z zawodo2) premie w stosunku mleslęcznym w_ wysokości pobierawej służby wojskowej wskutek skazania pra.womocnym wynej na ostatnió zajmowanym s!anowisku w wojsku.
rokiem sądu na karę pozbawienia wolności (w ,tym równieł
,,: Rada Ministrów określa w _drodze rozporządzeni a:
na karę aresztu wojskowego) albo wskutek ukarania .karll
)
rodzaje oraz wysokość żarobków / i dochodów; które' nie
' dyscyplinarną usunięcia z zawodowej sł~żby wojskowej wypowodują zmniejszenia emerytury stosOwnie do ust. 1, .
nosi 50% kwoty obliczonej stosownie do art. lO.
'
\
2) zasady i śposób obliczania zmniejszania 'emerytury w
2. Mi';ister Obrony Narodowej . albo organ wojskowy
razie uzyskiwania przez emerytów zarobków lub doprzez niego upoważniony może w przypadkach .uzasadnio- '
chodów.
.
nych wiekiem żołnierza lub innymi szczególnymi, okoliczno5,. Minister Obrony Narodowej 'określa sposób obliczania
ściami przyznać żołnierzowi zwolnionemu z zawodowej służ
by wojskowej z przyczyn określonych w Ust. 1 emeryturę wysokości uposażenia, o którym mowa -In ust. 3, oraz dpdatki
w wymiarze , wyższym, ' nie przekraczającym jednak przewi- do" uposażenia, świadczenia w naturze i premie, ' które
uwzględńia sięprzy':.1ym obliczaniu.
' ,
'
dzianego wart. 10.
"
,

Art. 12. , 1. Emeryturę w wysokości określonej VI art. lO
lub wart. 11 wypłaca się emerytowi, który spełnia jeden
z następujących waruńk9w:
'
l) ukończył 55 lat życia (kobieta - 50 lat),
_ 2) , posiada 30 lat wysługi emerytalnej,
3) j ~~t inwalidą.'
2. łeżeli 'emeryt nie ' spełnia żadnego z warunków okreŚlonych w ,art. . 1, emeryturę wypłaca siEf w wysokości 25°/0,
kwoty obliczonej stosownie .do art. 19 lub art. 11.
3.

6graniczeniaprzewidzianego

w ust. 2 nie stosuje się,

"

Art. 14. 1. Emerytowi, który' nie posiada pełnej emerytury wojskowej, a pozwolnieńiu z zawodowej służby, wojskowej pracował , zarobkowo w uspołecznionym zakładzie 'pracy w ' wymiarze czasu pracy nie niższym nit połowa , obo- '
wiązującego w danym zawodzie, delicza się na jego wniosek
okres tego zatrudnieIlia do Wysługi emerytalnej, jeżeli: '
l) ,do wysługi tej , zaliczono mu co najmniej 20 lat z tytułu
'- służby wojskowej oraz
2) ukończył 55 lat życia albo stal się inwalidą.
2. Jeżeli emeryt pracował w niepełnym wymiarze czasu '
pracy, pkresy· tego .zatrudnienia doliczasi'ę do ,wysługi ·emerytalnej po odpowiedniDł, przeliczeniu ich óa okre~y zatrllc;lnienia w pełnym wymiarze czasu pracy.

jeże li emeryt:
' ,1) jest zatrudni.ony na podstawie umowy o , pracę, mianowa,nia, powołania lub z wyboru albo na podstawie umowy
3. Ust ~lenie wysokóści emerytury z uwzglę dnieniem
. o pracę spółdzielczą, w wymiarze czasu pracy nie niż- '
szym ńiż połowa ' obowiązującego w danym · zawodzie, okresu zatrudnienia, o którym 'mowa w ust. l,' następuJe po,
zaprzestaniu pracy -,- przy· zastosowaniu zasad określonych .
albo
wart. 10 lub wart. 11. '
'
'
2) ' pełni funkcje obywatelskie lub społeczne albo funkcje
w dziedzinie obronności kraju.
4. W razie podjęcia przez emeryta ponownie pracy za4. Rada Ministrów określa : w drodZe ro~porządzenia:
robkowej w wymiarze czasu pracy nie niższym niż 'polowa
1) inne rodzaje prac zarobkowych niż wymienione 'w ust. 3 ' obowiązującego 'w danym zawodzie, przysługuje mu emerypkt l, w razie wykonywania których nie stosuje się tura w wysokośCi ustalonej" przed doliczeniem okresu zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1.
ograniczenia .emerytury przewidzianego w ust. 2,
2) funkcje obywatelskie i społeczne oraz funkcje w dziedzinie obronności kraju, w razie pełnienia których ' nie
Rozdział , ~~
stosuje się ograniczenia emerytury,
3) inne przypadki, w których nie stos'u je się tego ograniWojskowa renta inwalidzka.
czenia.

Art. 13. 1. Emerytowi osiągającemu zarobek z tytułu zaAit. 15. 1. , Wojskowa renta ' inwalidzka pr:z:ysługuje żoł
lrudnienia albo dochód' z innych żródeł, który wraz z . eme- nierzowi zwolniQnemu z zawodowej służby Wfrjskowej, który
ryturą przekracza kwotę. uposażeni p , jakjepobierałby pełniąc
stał się inwalidą z powodu stałego lub długotrwałegonaru
nadal z awodową. służbę wojskową, zmniejsza się emeryturę, szenia sprawnóści organizmu:
tak aby łącznie 'z osiągniętym' ~arobkiem lub dochodem nie
1) w czasie pełniefiia--czynnej służby , wojskowej albo.
przekraczała tej kwoty. ' Zmniejszenie to nie może przekra2) w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby wojskoczać 75% emerytury obliczonej stosownie do ' art. 10 lub ,
wej, jeżeli inwalidztwo jest-następstwem chorób powstaart. 11.
- '
łych .lub urazów doznanych w ' czasie pełnienia służby
2., c Przez emeryturę , o której mowa ·w ust 1; należy rowojskowej, albo '
zurn feć emeryturę wraz z dodatkiem ·z tytułu , odznaczenia
3) w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze ' służby wojskowej, jeżeli
orderem lub tytułem honorowym; ,
inwalidztwo jest następstwem wypadku pozostającego w
.
3. Przez uposażenie, O' kt'órym mowa w ust. 1, ~ależy
związku z pełnieniem "czynnej służby wojskowe-j albo
rozumieć:
choroby powstałej w związku ze szczególnymiw'ła$ci
wościami lllb warunkami służby wojskowej.
' l) obliczone ....według stawek obowiązujących w pierwszym
'"
.
dniu roku, w którym następuje zmniejszenie emerytury: "
2. Za pozostający 'w związku z pełnieniem czynnej
miesięczne ' 'uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami,
służby wojskowej uważa się wypadek, który nastąpił w oko", a) ja.kJe
stosownie do przepisów o uposażeniu żołnierzy 'licznościach określonych wart. 2 ustawy z dnia 16 grudnia '
prżysługiwałoby emerytoWi przy uwzględnieniu posia- ' 1972 r. o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących
danego w dniu zwolnienIa ze służby stopnia wojsk(). w razie wypadków' i chorób pozostających w związku ze wego i. posiadanej w tym aniu wysługi lat oraz~aJ- służbą wojskową (Dz. U. Nr 53, poz. 342), a okoliczności
, mowanego ostatnio w wojsku stanowiska służ bowego, te i przyczyny wypadku zostały stwierdzone, w trybie w ńie:j
b) równowartość śWiadczeń,. w naturzel
przewidzianym.
;

.
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3. ', Minister Obrony Narodowej ustala w porozumieniu
z Ministrąmi ZsJrowia i OpiekI Społecznej oraz Pracy, Płac
i Spraw Socjalnych wykaz chorób
określonych w ust l pkt 3.
,
,

Art. 18-:-- 1. ' O inwalidztw.ie żołnierzy i związku inwalidztwa ze słuibą wojskową ~lTzekają ', wojskowe komisje lekarskie.
2. Wojskowe komisje lekarskie przeprowadzają rÓwnież
badania kontrolne inwalidów.
3. Ministrowie Obrony Narodowej praz Pracy, , Płac
i Spraw Socjalnych określą w , drod'ze rozporządzenia zasady
i tryb orzekania o inwalidztwie żołnierzy oraz kierowania
inwalidów na badaniakontrofne i przeprowadzania tych

Art. 16. 1. Ustala się trzy grupy inwalidów:
'1) I grl!pa - obejmująca żołnierzy, którzy wskutek narusze'nia sprawności organiunu są niezdolni do zawodowej
służby wojskowej i do wykonywania jak!egokolwiek zatrudnienia oraz wymagają opieki innej osoby,
' 2) II grupa - obejmująca żołnier~y, którzy wskutek naru~
badań.
szenia sprawności organizmu są niezdohil do zawodowej
Art. 19. Rentę inwalidzką ' z tytułu inwalidztwa -nie posłużby wojskowej i do ' wykonywania jakiegokolwiek za- zostającego w związku ze shJżbą wdjskową przyznaje się
trudnienia, lecz nie wymagają opieki innej osoby,
emerytowi na jego wniosek zamiast emerytury, jeżeli stanie
3) III grupa ~ obejmująca żołnierzy, którzy wskutek narusię on inwalidą w innym czasie lub z innych przyczyn niż
szenia sprawności organizmu zostali uznani , za niezdol- , ókreślone wart. 15.
'
nych do zawodowej służby wojskowej, ale 'są zdolni do
wykonywailia zatrudnienia przy wykorzystaniu częścio
Art. 20. 1. Renta inwalidzka wynosi , w procentach pod-_
wej zdolności do pracy oraz posiadanych kwalifikacji
stawy wymiaru':
ogólnych i przygotowania zawodowego.
'
1) dla inwalidów; których inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskową, zaliczonych:
2. Do I lub II grupy inwalidów może być także' zaliczoa) , do I lub do II grupy
- looo/t,
ny żołnierz, który jest zdolny do wykonywania zatrudnienia,
b) do III grupy ,
,-65% i
jednakże tylko w specjalnie stwór~onych dla niego warunkach albo na specjalnym stano;w iskupracY.
2) dla inwalidów, których inwalidztwo nie pozostaje w ,
związku ze służbą wojskową, _
z aliczonych:
Art. 11.1. W zależności od przyczyny powstania inwaa) do I lub do II grupy
65% ,
lidztwa pozostaje ono lub nie pozostaje w związku 'ze służbą '
, ' 458/,.
1» do III grupy
woj~~ową.
.
2. - Rentę inwalidŻką określoną w ust. 1 pkt 1 lit. b)
2. Inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą wojskopkt 2 zwiększa się o Q,50f0 podstawy wymiaru za każdy
wą, jeżeli powstało wskutek:
rok wysługi emerytalnej z tytułu służby wojskowej. Zwięk
1) zranienia, kontuzji lub innych obrażeń doznanych w szenie to nie może ' przekraczać 10% podstawy wymiaru.
f walce z wrogiem,
3, Renta inwalidzka oficerów w stopniach generałów
2) zachorowania na froncie lub W związku z przebywaniem
(admirałów) wynosi nie mniej niż 85% podstawy wymiaru.
, na froncie,
'
Art. 21. Renciście pobierającemu rentę Inwalidzką z ty3) , wypadku pozostającego w związku z pełnieniem ' czynnej
tułu inwalidztwa !lI grupy, ktÓry osiąga ' zarobek z tytułu
,
służby wojskowej, '
/
zatrudnienia albo dochód z imlych żródeł, zmniejsza sfę po4) chorób zakażnych panujących w miejscu shłżbowego pobieraną rentę na zasadaCh określonych wart. 13.
.
bytu ,żołnierza, _
5) 'chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściRozdział 4.
wośCiami lub warunkami służby wojskowej,
Wojskowa renta rodzinna.
6) istotnego pogorszenia stanów ' chorobowych w związku
ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby
Art. 22. 1. Wojskowa renta rodzinna przysługuje uprawwojskowej.
niemym członkom rodziny:
3. Minister Obrony Narodowej ustala w porozumieniu
1) żołnierza zmarłego:
z MinistraIJli Zdrowia l Opieki Społecznej oraz Pracy, Płac ,
a) w czasie pełnienia zawodowej słuiby wojskowej
i Spraw Socjalnych wykaz chorób określonych w ust. 2 pkt 6. ,
albo
4. Inwalidztwo nie pozostaje w związku ze służbą wojb) w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby wojskoskową, jeżeli:
wej, jeżeli śmierć nastąpi/a wskutek chorób powsta1) powstało z innych przyczyn niż określone w ust. 2,
łych lub urażów doznanych w czasie pełnienia służby
wojskowej, alb,O ,
"
2) jest następstwem wypadku -lub chorohy, których wyłączną przyczyną było 'udowodnione przez jednostkę wojc) w ciągu :3 lat po zwo,Jnieniu ze służby- wojskowej, jeskową umyślne lub ra'iąco niedbałe działanie albo zanieżeli śmierć nastąpiła wskutek wypadku pozóstającego
chanie żołnierza naruszają~e obowiązujące przepisy
w związku z pełnienięm czynnej służby wojskowej
lub rózkazy, jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki
albo choroby powstałej w ZWią7,ku ze szczególnymi
odpowiadające tym przepisom i sprawowali we właściwy
właściwościami lub warunkami służby wojskowej;
sposób nadzór nad ich przestrzeganiem, a żołl)ierz posia2) zmarłego emeryta, lub ,rencistYi
dał potrzebne umiejętności do .wykonyyvania określonych
3) żołnierza zaginionego w czasie pełnienia zawodowej służczynności i był należycie przeszkolony w zakresie znaby wojskowej.
jomości tych przepisów,
2. Za członków rodziny zmarłego emeryta lub rencisty
3) jest następstwem wypadku, którego wyłączną przyczyną ' uważa się również członków rod7iny , żołnierza zmarłego po
było zachowanie się żołnierza spowodowane nadużyciem
~wolnieniu ze służby, jeżeli w 'dniu śmierci spełniał on waalkoholu,
"
'
runki wymagane do uzysk\Jnia emerytury łub renty inw~
'4) zranienie, ko'n tuzja, obniżenie I;Jb choroba zostały §ipo-· lidzkiej, chn,ii!żby jego prawo do zaopatrzenia nie zostało
wodowdne przez żołnierża rozmyślme.
jeszcze ustalone~ "
/

.

,

'

r

"
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3. Rentę rodzinną ~lla rodziny żołnierza zaginionego wymierza si,ę w wysokości i na zasadach przewidzianych dla
rodziny po żołnierzu zmarłym.

Art. 23. Członkami rodziny uprawnionymi do renty r(l-dzinnej są:
1) . małżónek,
2) dzieci: własne,
przysposobione, dru.g iego małżonka (pa,
I

sierbowie), obce
'

wzięte ąa

utrzymanie i 'w ychowanie,

3) - wnuki,
-ł)

rodzeństwo,

5) rodzice, również ojczym i macocha oraz osoby przyspo- sabiające.

Poz. 34f

.

py przed ukończeniem 18 lat i;ycia ~Ibo w czasie
czania do szkoły pried ukończeniem 24 lat.

uczęsz

2. Dzieci obce, wnuki i rodzeństwo' ma'ją prawo do renty rodzinnej, jeżeli:
.
1) spełniają warunki określone w ust. 1; '
2) zostały wzięte na wychowanie i utrzymanie co 'najmniej
na jąden rok pr~ed śmiercią żołnierzp (emeryta, renc\,"
styl, chyba że ,śmierć była następstwem wypadku; .
3) nie mają prawa do renty po rodzicach,a gdy rodzice ,, żyją, jeżeli:
-.
'
_a) . nie mogą zapewlllc im utrzymania ,albo
b) żołnierz (emeryt, rencisia) był us.tanowiony przez sąd '
opiekunem tych dzieci, wnuków lub rodzeństwa.-

Art. 24. 1. Wdowa ma prawo'-do renty rodzinnej, jeżeli:
3. Prawo do r.enty rodzinnej przysługuje osobie wymie) wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub ro"
nionej w ust. 1 lub ust. 2 ·także mimo zawarcia zwfązku mał
.' dzeństwa, uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym
żeńskiego, jeżeli osoba ta uc~ęszcza do ' ąZkoły, a związek
żołnierzl,l (emerycie; renciście), w wie~w do 18 lat, a }e,małżeński został zawarty z osobą, która w chwili jego zażeli uczęszczają , one do szkoły ...,.. w wieku do 20 lat,
warcia uczęszczała również do szkoły.
albo
4 . . W razie uczęszczania do szkoły wyższej przedłuża się
2) stiiła · się inwalidką przed śmierdą żołnierza (emeryta,
.
prawo
.do renty do ukończenia 25 lat życia, Jeżeli ukoijczenie
r~ncisty) lub w ciągu 5 lat po jego śmierci ' albo przed
.
24
lat
życia przypada na ostatni lub przedostatni rok stu~
. ustaniem prawa do renty rodzinnej . z tytułu wychowydiów.
.
wania ·dzieci;wnuków lub rodzeństwa,albo
3) 'ukończyła 50 lat życia przed śmiercią żołIiierza (emeArt. 27. Rodzice mają prawo do renty rod~innej, jeżeli
ryta, rencisty) lub w ciągu 5 lat po jego śmiercL-albo ' w dniu śmierci żołnierza (~meryta, rencisty) pozostawali na
.. 'PJzed ustanierp prawa-do renty rodzinnej z tytułu wyjego utrzymaniu i spełniają warunki określone wart. 24 usL 1
chowywania dziel=i, wnuków lub rodzeństwa albo z tytulub ust. 2 pkt l.
łu inwalidztwa.
.
Art. 28. , L Renta rodzinna wynosi w procentach pod2. Wdowiec ma prąwo do renty rodzinnej, jeż~li:
stawy wY,m iaru:
1) spełnia warunki określone w ust. 1 pkt · 1 lub 2 albo
1) dla . rodzin żółnierzy, - emerytów_
rencistów, . . których
ukończył 65 ·lat życia przed śmiercią żony lub w czasie,
śmierć pozostaje w związku ze służbą wojskową: /
. o którym mowa w ust. l pkt 3, oraz
a) dla jednego członka rodziny
60%, :
2) pozostawał na utrzymaniu żony w dniu jej śmierci.,
b) dla dwóch
członków rodziny.
75%,
.
.
3. Małżo\1ek ,rozwiedziony albo w dniu śmierci żołnierza
85%;
c) dla trzech i więcej członków rodziny
'(emeryta, rencisty) nie pozostcljący z nim we wspólności mał
2) dla rodzin żołnierzy, emerytów . i rencistów, ' których
żeńskiej ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnia warunśmierć pie pozostaje . w związku ze służbą wojskową:
ki określone w ust. l lub 2 i , jeżeli w dniu . śmierci żołnierza
(emeryta, rencisty) . miał prawo do alimentów z jego strony
a) dla jednego członka rodziny
. 40%,
ustalone wyrokiem lub ugodą sądową.
b) dla dwóch członków rodziny
50%,
4. Osoba, ktÓra zawarła 'związek małżeński z emerytem
. c) dla trzech i więcej członków rodziny- 60%.
(rencistą), ma, prawo do renty rodzinnej, jeżeli spełnia wa2. Rentę rodzinną zwiększa się o 0,5% podstawy wyruriki ąkreślone w ust. l, a ponadto:
miaru za każdy rok wysługi emerytalnej żołnierza (emeryta,
1) małżenstwo trwało co najmniej 3 lata lub~
rencisty) z tytułu służby wojskowej.'Zwięksżeriie to nie' mo2) śmierć emeryta (rencisty) nastąpiła wskutek wypadku
że przekracżać 10% podstawy wymiaru.

.

,

~~ .

3) z małżeństwa tego lub ze związku istniejącego przed zai'

warciem

małżeństwa urodziło się

dziecko.

. Art. 25. 1. Wdowa, która nie spełnia warunków okre. ślonych w art. 24 ust. I, ma prawo do renty rodzinnej przez
. okres jednego roku od dnia śmierci męża, jeżeli pozostawała
n.a utrzymaniu męża w dniu jego śmierci.
2. Ok,re$, o którym mowa w ust. l, przedłuża się na CŻiiS
uczestniczenia 'wdowy w zorganizowanym szkoleniu mającym
na Celu uzyskaniekwalilikacjido wykonywania pracy zarobkoweJ, nie dłużej jednak niż do 5 lat od dnia śmierci
męża.
.'
'
\

pasierbowie
Art. 2~ 1. ' Dzieci wtasne, prżysposobione
mają prawo do renty rodzinnej, jeżeli:
'1) ' są stanu wolne.g o,
~) . nie przekroczyły 18 'lat życia, a w razie uczęszczania ' do
aU-oły- 24 lat, . albo stały się inwalidami I lub IL gru-

/

3. Je.żeli uprawnioną do renty rodzinnej jest jedna lub
więcej

sierot

zupełnych,

przypadającą

na nie

część

renty

zwiększa się o 10% poąstawy wymiaru.
I

.

Art: 29. '1. Smi~rć żołnierza

pozostaje W związku ze
służbą :wojskową, jeżeli żołnierz poległ w walCe z wrogiem
albo zmarł z przyczyn wymienionych wa.rt. 17 ust. 2, a śmierć
emeryta i rencisty, jeżeli nastąpiła wskutek tych przyczyn.
Przepis art. 17 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
2. Związek śinierci żołnierza, emeryta i ,rencisty zę służ
,ustala wojskowa komisja lekarska.

. bą wojsko~wą

3. Ministrowie Obrony Narodowej . oraz Pracy, Płac
Spraw Socjalnych określą w drodze rozporządzenia tryb _
ustalania związku śmierci żołnierzy, emerytów ' i x:encistów
ze ' służbą wojskową.
. Art. 30. 1. Wszystkim upra~nionym członkom rodziny
jedna łączP-arenta rodzinna.
j

przysługuje
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. 2. W pr.zypadkach uzasadńionych sz€zególnymi okolicz-

2. W razie odznaczenia jednego z członKÓW rodziny
. uprawnionych dorenty ,.rodzinnej, przysługujący lnu' dodatek
ków rodziny ' uprawnIonych do renty.
.
oblicza ' się od kwoty renty, jaka przysługiwaJaby, gdyby
uprawnioną do tej renty była jedna osoba.
Art. 31. 1. Prawo, 'dopobierania renty rodzinnej po
żołnierzu (emerycie, renciście), którego śmierć nie pozostaje
3. Z · tytułu odznaczenia orderami
tytułami honoro~
w związkJ.l . ze. ~łużbą :W"ojskową, ulega żaWieszenlu, na zasawymi przysługuje tylko jeden dodatek.
'dach' określonych w przepisach o powszechnym zaopatrzeniu
Art. 35. 1. Emerytom, którzy są inwalidami, przysługu
emerytalnym . pracowników i ich rodzin, na czas osiągania
je dodatek w wysokości . 150/0 podstawy wymiaru emerytuty,
zarobku z tytułu zatrudnienia lub dochodów .z innych żródeł.
jeżeli stali się inwalidami w czasie lub z przyczyn określo
2. W razie zaw.arda przez wdowę ! (wdowca) uprawnionych w 'art. 15 ' i nie. osiągają zarobku z ,tytułu zatrudnienia
, ną do renty rodzinnej związku małżeńskiego, prawo do polub dochodu z innych źródeł w wysokości przekraczającej
bierania renty rodzinnej ulegJl zawieszeniu na czas trwania
minimalne, wynagrodzenie za pracę najniżej zarabiających
małżeństwa. Przepis ten nie ma zastosowania, jeżeli drugi
pracowników.
.
małżonek również pobiera jakąkolwiek emeryturę lub rentę,
. 2 . ...WysokoŚć emerytury wraz 'z dodatkiem, o którym
a do reńty ~odzinnej po żołnierzu (emerycie, repciśsie) nie '
ma uprawnionych innych osób.
mowa w ust. 1, nie mo~e' przekraczać '85% podstawy wy.~
miar u emerytUi'y. .3. Prawo do pobierania re"nty rodzinnej dla dzieci, wnuków i 'rodzoeństwa .u lega 'zawieszeniu na czas korzystania
Art. 36; Osobie uprawnionej do emerytury lub renty,
przez nie ze świadczei! z funduszów publicznych w formie
za1ić~onej do I grupy inwalidów, przysługuje dodatek w wyi w 'rozmIarze określonych w przepjsach o powszechnym zaosokości 400 zł miesięcznie.
patrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin.
4. W razie zawieszenia prawa do pobierania renty tylko
niektórym członkom rOdziny, pozostałym ' ustafasię i wypła
Rozdział 6.
ca rentę rodzinną w wysokości odpowiadającej ich liczbie.
nościami renta -rodzinna może być podzielona między człon-

Rozdział
I

Dodatki do emerytury I rent.
, 1)

Art. 32. Do emerytury i renty przysługują dodatki:
rodżinny dla:
a) dzi~ci, wnuków i rodzeństwa,
b)

żony;

2) z tytułlt odznaczenia orderem lub tytułem honorowym,
3) dla emerytów będących inwalidami;
4) ~ tytułu zaliczenia do I grupy inwalidów.
Art. 33. 1. Dodatek rodzinny dla dzieci, wnuków i I ro_
dzeństwaprzysługuje, jeżeli spełniają one warunki wymagane do .Jlzyskania renty ,rodzinnej, z wyjątkiem w'a runku przewidzianego wart. 26 ust. 2' pkt 2.
2. Dodatek rodzinny dla żony ' przysługuie do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli . żona:
. 1) pozostaje na utrzymaniu 'emeryta (rencisty) oraz
2) spełnia jeden z następujących warunków:
a) wychowuje co najmniej jedno dziecko,.. na które
przysługuje dodatek do emerytury lub renty, w wieku do 18 lat, a jeżeli uczęszcza ono dó szkoły w wieku -do 20 lat, albo
.
b) ukończyła 50 lat lub
c) jest inwalidką.

)

Inne ' świadczenia plenięż~.

5.
Art.

37. - 1.

Zasiłek

pogrzebowy

śmierci:

przysługuje w

razie

l

1) emeryta, rencisty i osoby pobierającej rentę rodzinną,

2) małżonka i rodziców emeryta (rencisty), jeż~1i w chwili
śmierci pozostawali na jego y trzymaniu,
3) dzieci, wnuków i rodzeństwa emeryta (reIici~ty), dla
których przysługiwał dodatek . rodzinny do emerytury
(renty).

.2. Zasiłek pogrzebowyprzysłu\łuje 'róWnież w nizie
śmierci osoby, która nie miała jeszcze ustalonegb prawa do
emerytury lub renty, ale w dniu śmierci spełniała wszystkie
warunki wymagane do nabycia tego prawa.
. Art. 38. 1.

Zasiłek

pogrzebowy

przysługuje

w . wyso-

kości:

l) trzykrotnej miesięcznej em~rytUI.y albo renty inwalidzkiej lub rodzinnej wraz zdodatkąmi, nie . licząc dodatku
rodzinnego- w razie śmierci osoby pobierającej jedno
z tych świadczeń,
2) dwukrotnej miesięcznej emerytury lub renty )nwalidzkiej wraz z dodatkami, bez dodatku rodzinnego, nie
mniej jedp.a:k niż 100°/. podstawy wymiaru emerytury ,
lub renty - w razie śmierci członka rodziny emeryta
(rencisty) .

. 3. Dod'atek rodzinny . przysługuje w wysokości dodatku
2. W razie śmierci oso,b y, która . nie ' miała ustalonego
rodzinnego przewidzianego w przepisach o uposażeniu żoł~
prawa do emerytury .lub renty, zasiłek pogrzebowy .wynosi
nierzy.
trzykrotną kwotę' miesięcznej emerytury lub . renty, jaka
Art. 34. 1. Osobie uprawnJonej do emerytury lub renprzysługiwałaby jej wraz z dodatkami, nie licząc dodatku roty, odznaczonej przez władze 'Polski Ludowej orderem Budzinnego .
. . downiczych Polski Ludowej, Odrod~eniaPolski, Virtuti Mili3. W razie śmierci osoby pobierającej rentę rodzinną
tari,Krzyża Gnlllwaldu lub Sztandaru ' Pracy albo tytułem
wypłacaną dla dwóch lub więcej osób, zasiłek pogrze.bowy
honorowym wymienionym w przepisach o powszechnym zaoóblicza się od. kwoty renty, jaka przysługIwałaby" gdyby
_ patrzeniu emerytalnym pracowników i ich rod,z in,a także oduprawnioną , do tej renty była tylko Jedna osoba.
znaczonej w okresie od dnia l września 1939 r. do dnia
4. Jeżeli emerytura (renta inwalidzka) podlęga ograni~
13 lutego' 1946 r. 'o rderem Virtuti Militari za zasługi w czaczeniu lub zmniejszeniu, zasiłek pogrzebowy · oblicza , się od '
sie wojny 1939-1945 r. - przysługuje dodatek w wysokości
25% wypłacanej emerytury lub renty bez uwzględnienia in-o emerytury (renty inwalidzkiej) w wysokości ustalonej przed
zastosowaniem tego ograniczenia lub zmniejszenia•.~
nych dodatków.
,

\. .
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Art. 39. I.Zasiłelt pogrzebowY przys1uguje osobie, która pokf}~ła koszty pogrzebu.
'
2. VI rażie pokrycia kosztów pogrzebu przez małżonka,
dzieai, wnuków, rodzeństwo, rodziców albo przez inną oso' bę, która prowadziła ze ' z~aiłym wspólne gos'p odarstwo domowe, ' zasiłeJt pogrzebowy przysługuje w wysokości określo-

~_'_

_ '
Poz. 341

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.• .,_

5. 2ołnierz, . który doznał uszkodzenia zdrowia w związ
ku ze służbą wojskową, ma prawo do bezpłatnej pomocy
leczniczej zakładów społecznych służby zdrowia oraz do zao- '
patrzenia VI protezy, ' przedmioty ortppedyczne, i środki 'p omocnicze dla leczenia nastE:pstw tego uszkodzenia, chociażby
nie miał prawa do renty inwalidzkiej. ,

. 6. ,Minister Obrony Narodowej ,może w drodze rozporzą
dzenia
przyznać prawo d9 bezpłatnej wpjskowej pomocy
. ,3. W razie pokrycia kosztów pogrzebu przez inne osoby
leczniczej osobom wymienfonym w , ust. -4, a także nieuprawniż , określone w ,ust. 2, zasiłek.' pogrzebowy przysługuje W "
wysokości faktycznie poniesionych kosztów, najwyżej ' jed- . nionym do renty ' rodzinnej wdowom- po żołnierzach i renci- , ' '-:
stach, jeżeli pozostają one w stanie wolnym i wychowują
nak w wysokości określonej wart. 38.
dziecko zmarłego. które nie uk.ończyło 18 lat.
4. . W razie zbiegu prawa do zasiłku , pogrzebowego prze7. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej ustala w dro- ,
' widzianego w niniejszej ustawie z prawem do takiego zasiłku
r z tytułu zatrudnienia, przysługuje zasiłek wy.ższy, a jeżeli dze rozporządzenia szczegółowy zakres i tryb udzielania
;uprawniony . pobrał zasiłek niższy - " odpowiedni~ wyrów-, świadczeń określonych w ust. ,4 i 5.
~w~_

,

~

nanie.
5. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w razie niezgłos~enia ' wniosku o przyznanie go. w ciągu roku od dnia
śmierci osoby, po której zasiłek przysługuje.
Art. 40. W - razie

śmierci żołnierz..a,

emeryta Jub rencisty
oraz innym członkom jego rodziny
pobierającym rentę rodzinną i VI dniu jego ' śmierci wspólnie
z nim zamieszkałym zwrot kosztów przejazdu j przewozu
urządzenia domowego do 'dowolnie obranej miejscowości
kraju na. zasadach obowiązujących przy 'p rzeniesieniach służ
bowych żołnierzy zawodowych.
przysług,uje małżonkowi

Art. 42. 1. Inwalidom, o 'kt6rych mowa w art. 15. za-,
pewni a ' się pracęodp.owiadającą ich · sprawności fizycznej
,i kwalifikacjoIlł zawodowym.
/
2. Właściwy organ prezydium rady narodowej na wnio'sek inwalidy kieruje 'gó do pracy~ Zakład pracy, do którego
inwalida został skierowany, jest obowiązany zatrudnić go sto'- ,-,
,ownie do sprawności fizycznej i kwalifikacji zawodowych.

3'. Rozwiązanie z inwalidą umowy o pracę przez zakład
pracy może nastąpić' tylko po uzyskaniu pisemnej zgody
, organ\.l, o którym mowa w ust. 2:
, l) ,bez wypowiedzenia - z przyczyn okreśi~nych w przepisach d9tycZących rozwiązyw.ilnia umów o pracę bez
wypowiedzenia, .
Rozdział 7.
2) ' za wypowięazeniem - tylko z ważnych przyczyn;- a w
szczególności 'gdy inwalida całkowicie lub w znacznym
Inne świadczenia l uprawnienia.
, stopniu utracił zdolnoŚć do ·wykonywania powierzonej
mu pracy lub dopuszcza się naruszenia dys,"ypliny prac'y '
Art. .41, t. Osobom upx;awnionym do zaopatrzenia emealbo gdy następuje likwidacja zakładu · pracy.
rytalnego I członkom ich rodzin przysługuje b'ezpłatna woj;
skowa pomoc lecznicza a~bo b~zpłatne , świadczenia lecznicże
4. Zgoda organu, o którym mowa w ust. 2, nie jest wy~
' i położnfcze zakładów społecznych służby zdrowia.
magana do rozwiązania umowy o gra,cę z pracownikiem na
2. Bezpłatna wojskowa pomoc " lecznicza na zasadach stanowisku kierowniczym, jeżeli umowę' z nim z'awarłainsty
przE'widzianych dla żołnierzy zawodowych i członków ich , tucja nadrzędna nad zakładem pracy.
rodzin przysługuje:
.
5.. Zakład pracy może również rozwiązać umowę o pracę ,
1) emerytom ' wojskowym I członkom ich Todzin,
bez Rotrzeby uzyskania zgody właściwego organu prezydium
2) rencis(om,' których inwalidztwo · pozostaj'e w związku ze
rady narodowej, jeżeli inwalida spełnia warunki do uzyskasłużbą wojskową, i członkom ich rodzin,
nia emerytury w myśr przepisów o powszechnym zaopatrzę
31' .uprawnionym do ' renty ,rodllnnej członkom rodzin żoł niu emerytalIlym pracowników i ich' rodzin lub do uzyskania
.,:
nierzy zmarłych, którzy spełniali , warunki wymagane do pełnej emerytury wojskowej.
uzyskania emerytury ' wojskowej albo których śmierć po6. W zakresie zachowania ciągłości pracy i zaliczania
zostaJ.e w związku ze służbą wojskową,
inwalidom skierowanym do pracy okresu czynnej służby woj4) oieuprawnionym , do renty rodzinnej wdowom po żoł skowej do okresu zatrudnienia stosuje się przepisy art. 62
nierzach zmarłych, o których mowa w pkt 3, jeżeli po- ustawy z dnia 30 .c zerwca 1970 r. o służbie wojskowej żoł- - '
zostaj4 w stapie wo'l oym i wychowują dziecko żoł.nierza,
nierzy zawodowych (Dz. U: Nr 16, poz. 134).
kt(>re nie ukończyło 18 lat.
' Art. 43. t. Inwalida może być na swój wniosek podda3. Członkowie rodzin emerytów i rencistów, o których
ny specjalnemu leczeniu, przeszkoleniu lub usprawnieniu VI
mowa w usl 2 pkt 1 I 2, zachowują prawo ·do , bezpłatnej
ośrodkl,i rehabilitacji w ,celu całkowitego lub 'częściowego
. wojskowej pomocy , le'czniczeJ również po 'śmierci emeryta
przywrócenia zdolności do pracy albo w celu zapobieżimia
lub ,rencisty, jeżeli ' są ' uprawnIeni do renty , rodzinnej al~o
pogorszeniu sfanu zdrowia.
'
spełniają warunki określone w ust. 2 pkt A.
,
2. Inwalidom, którzy' w ciągu , 12 miesięcy od dnia zwol4. Prawo do bezpłatnych świadczeń leczniczych i położ
,
nienia z zawodowej służby wojskowej zgłosili wniosek o podniczych zakładów społecznych służby zdrowia óraz do zaopadanie ich leczeniu, przeszkoleniu lub usprawnieniu w ośrod
trzenia w protezy, przedmioty ortopedyczne, środki pomocku rehabilitacji i w · ciągu 3 miesięcy od dnia zakończenia
nicze, leki lśrod~i opatrunkowe przy.sługuje:
tego leczeriia,przeszkofenia lub usprawniEmia podjęli pracę,
l) rencistom, których Inwalidztwo nie, pozostaje w związku zalicza się okres czynnej służby ,wojskowej 'oraz okres leczeze służbl(wo}skoWII ł członkom ich rodzfn,
nia, przeszkolenia i usprawnienia do czasu tatrudnienia ~
2) ' uprawnionym do renty rodzinnej członkom rodzin zmar- zakresie wszelkich uprawnień związanych ' z tym zatrudniełych żołnierzy i !enciSlÓw nie wymienionych w ust. 2
niem.

w
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cArt 44. W zakresie zatrudniania inwalidów oraz specjał-,
nego leqenia, przeszkolenia i usprawnienia stos\lje się odpowiednio obowiązujące w tym zakr,e sie przepisy wykonawcze
do ustawy z dnia , 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniuemerytalnympracownikówi ich rodzin (Dz. U. Nr '3;
' poz. ,6 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114).
, .Art. 45. Prawo do osobnej kwatery stałej osób uprawnionych do "zaopatrzenia emerytalnego . określają przepisy
o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych.,
Art. 46. Emerytom braz rencistom, których inwalidztwo
pozostaje w związku Ze służbą wojskową, zapewnia się pomoc w budownictwie mieszkaniowym ze ' środków własnych
na zasadach przewidziarl-ych dla żołnierzy · zawodowych.
Art. 47 . . 1. Osoby uprawnione do' zaopatrzenia emerytalnego mogą być na swój wniosek umieszczone w domu
emeryta wojskowego albo w domu rencisty lub w innym
zakładzie pomocy społeczn e j .
2. Minister Obrony Narodowe] określa zasady umieszczania osób· uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego w
'domu emeryta wojskowego oraz pokrywania kosztów utrzy''- mania w tych domach.
.
' 3. Do pokrywania kosztów utrzymania , osób umi eszczonych w domu renCisty lub w innym zakładz,ie pomocy społecznej albo w zamkni ę tym zakładzie- społecznym służby zdrowra lub w zakładzie , szkolenia inwalidów sto$uje sk przepisy
o poWszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin.
. Art. :48. 1. . Jeżeli żołnierz, który nabył prawo do emę
, rytury i do renty inwalidzkiej, pobiera rentę inwalidzką,
, prżysługują mu również św i adczenia niepieniężne ,i uprawnienia przysługujące żołnierzom pobierającym emeryturę,
a jeżeli pobiera em e rytur'ę - świadczenia nie pieniężne
i uprawnienia przysługuj ą ce rencistom.
, 2. Świadc~eni.a niepieniężne i uprawnienia przewidziane
w ustawie przysługują również osobom pobierającym emeryturę lub rentę napodst!,\wie innych przępisów, jeżeli ustalono im prawo do emerytury lub renty przewidzianej w niniejszej ustawie.
"
Rozdział

8.

Ustalanie prawa do zaopatrzenia.

Art. 51. Prawo do świadczeń pieniężnych uzależnionych
od inwalidztwa oraz , ich wysokość ulega ponownemu ustaleniu, jężeli zaintereso"{any zostanie zaliczony do innej grupy
inwf\l,i dów ąlbo, nastąpią zmiany vi zak'resię ' ustalenia związku fIłw~iidztwaze !\łużbą wojsKową; '
'
Art. ,52. 1. W celu 'ustaleriia , okoliczności mających
mi prawo do świadczeń lub ich wysok QŚ ć oraz na
wypłatę lub wstrzymanie wypłaty świadczeń pi e niężnych
wojsk?,Wy organemerytahjy może: '
1) wzywać i przesłuchiwać zainteresowanych, . świadków
i biegłych oraz zwracać sięąo sądów z wnioskami o przesłuchanie tych osób,
2) żąd a ć od osób , zgłaszających wnioskr o świadcz e nia
prz e dkładania
dowodów uzasadniających prawo do
swiadczen,
3) , żądać od osób uprawnionych ' do świadcz e ń przedkłada
nia dowodów . uzasadniających dalsze istnienie prawa d9
świadczeń oraz zawiadamiania ' o okolicznościach okr eślonych w 'dec yzji w sprawie przyznania zaopatrzenia;
m'ających wpływ naprawo do ,świ a dcżeń, iCh wysokość
lub na wstrzymanie wypłaty świadczeń;
- 4), kiero;;ać osoby wymienione w ' pkt 2 ' i 3 do komisji lekarskich,
.
,
wpływ

5)

badać

z

,urzędu,

czy warunki

~o świadC'leń

nadal

istni e ją.

2. Osoby, o których mowa w ust. l, obowiązane są
uczynić zadość ządaniu wojskowego organu ' emerytalnego
przez , zgłoszenie się na wezwanie, złożenie zeznań, przedło
żenie wymaganych dowodów lub. poddanie się badaniom lekarskim.
Art. 53. 1. Prawo' do świ a dczeń wygasa:
1) gdy odpadnie którykolwiek z warunków wymaganych
do uzyskania świadczeń,
2). jeżeli osoba pobjerająca świadczenia uzależnione od in- .
waJidztwa, mimo skierowania na' badania . lekarskie nie
poddała się temu badaniu bez uzasadnionych przyczyn,
3) w razie śmierci osoby uprawnionej.
2. Prawo emeryta lub rencisty do zaopatrzenia emeTytalneg.o wygasa w razie powołania go . ponownie· do .. zawodowej śłużby wojskowej albo przyjęcia do " służby . w ' Milicji
Obywatelskiej. Po zwolnieniu z tej służby prawo do zaopatrz,enJa pow~,taje , ponownie.
3. Prawo do renty rodzinnej po żołnierzu zaginionym
wygasa z upływem terminu, w którym najwGześniej mogło
' nastąpić uznanie zołnierza za zmarłego.

,.
Art. 49. 1. Prawo 'd o zaopatrzenia _emerytalnego i. wysok ość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia
ustala wojskowy . organ emerytalny w formie decyzji.
4. W razie wygaśnięcia prawa do renty inwalidżkiej
,
. .
.
.
z powodu ustania inwalidztwa, prawo do tej renty powstaje
2. Postępewanie w sprawIe. U'!;tale,ma prawa do z~opa- , ponownie, jeżeli ponowne inwalidztwo powstało wskutek potrze,nia emerytalnego :wsz~zyna ~nę z urzędu lub na wmosek • gorszenia się stanu zdrowia w związku z kalectwem lub ch ozainteresowatlego.
.. robą, które uzasadniały 'poprzedniQ prawo do renty .
.' 3. Od decyzji wojskowego orgańu emerytalnego w spraAtt. 54. Prawa do świadczeń ' z tytUłu zaopatrzen,i a emewie świadcz~ń phmiężnych przysluguje zainteresowanemu
skarga do sądu ubezpieczeń społecznych w terminie ' określo rytaln.e go nie ńabywa, a · nabyte traci osoba, która wywołąła
przestępstwem umyślnym okolićzności uzasadniające powstaO
n ym w prawie o ustroju sądów ubezpieczeń społecznych.
nie prawa do świadczeń.
"
4. Jeżeli wydanie decyzji ulega . ~włoce z pow'odu nie"
Art. 55. Organy administracji państwowej i zakłady 'prh- •
,możności usŁalenia ' wysokości świadczeń pieniężnych lub in'I).ych okolicznosci, przyznaje się osobie uprawnionej stosow- cy są obowiązane udzielać wojskowym organom emerytalne zalkzki.
nympomocy i informacji w ' sprawach świadczeń przęwidzia
Art. 50. Jeżeli po uprawomocnieniu się decyzji w spra- nych w ,lIstawie oraz wydawać bezpłatnie na ich żądanie lub
na wniosek os.ó b zainteresowanych wszelkie dokumenty ,po, wie świadczeń pieniężnych zostaną . ujawnione nowe dowody
trzebne
do ustalenia. prawa do .
świadczeń
lub ich wysokości.
. .
.
lub okolicznośCi mające wpływ na prawo do świadczeń lub
~

na ich wysokość, które ist.niały przed ustaleniem prawa do
świadczeń, następuje ponowne ustalenie prawa do świadczeń
, lub ich wysokości.

Art. 56. W spra w ach świadczeń "przewidzianych w ustawie osoby zaintereso wane i , wojskowe organy : emerytalne
są zwolnione od-wszelkich opIat.

"

l ..
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Obrony 'Narodowej określa w drodze
porozumieniu z Ministrem " Pracy,Płac
l Spraw Socjalnych przypadki, w ktorychpostępowanie w
sprawie ustalenia prawa do świadczeń wszczyna ' się z urzę.,
du," tryb postępowania, właściwośt ' wojskowych .organów
emerytalnych oraz środki dowodowe służące do ustalania
prawa do, świadczeń.
Art. 51.

Ministe~

rozporządzenia ' w

Rozdział

Poz. 34.1

596

9.

Wypłata świadczeń.

Art. 58. 1. Emeryturę, rentę i, dodatki wypłaca się:
l) za okres od dnia powstania prawa do zaopatrżenia" Jeżeli zostało ono ustalone z urzędu,
2) za okres od dnia , p,o wstania prawa do z,aopatrzenia, nie
' dłuższy jednak niż ' 3' miesiące . wstecz 'od dnia złożenia
wniosku, jeżeli prawo do zaopa trzenia zostało ustalone
na wniosek zainteresowanego.
2. Emerytury lub renty oraz dodatków nie wypłaca się
za okres, Za ktÓry żołnierz otrzymuje od organu wojskowego uposaienie w związku ze zwolnieniem z zawodowej słuzby wojskowej.
(

2. Właściwy do spraw rent organ , Zakładu Ubezpiec~eń
wstrzymuje wypłatę świadczeń pieniężnych, je~
żeli nie mogą być one "doręczone z przycźyn od niego nieza,Ieżnych.
'
'
Społecznych

Art. 62. L. Wstrzymanie

wypłaty świadczeń pi eniężnych

następuje:

"

l) od najbliższ·ego terminu płatności przypadającego po '
upływie miesiąca od dnia wydania przez ~ojskowy organ
emerytalny decyzji o wygaśnięciu prawa do zaopatrzenia '
z powodu ust~nia inwalidztwa,
2) od terminu płatności, w którym świadczenie nie zostało
doręczone z przyczyn niezależnys::h od organu wypłaea
jącego,

3) od najbliższego terminu płatnoSci- przypadającego po
dniu wydania ' decyzji przez wojskowy organ ,e merytalny - w innych przypadkach niż określone w pkt 1 i 2.
~. Jeżeli ' zajdą okoliczności uz,asadniające obniżenie wysokości świadczeń, stosuję się odpowiednio przepisy ust. l

pkt l lub 3.

3. Wypłatę , świadczeń wznawia się od dnia ustania priyczyn, które' ,spówódowały wstrzymanie wypłaty, Jednak' za
okres nie dłuższy niż 3 miesiące, wstecz od ' dnia zgłoszenia
3. Emerytury, renty ,i tdodatki wypłaca się ' z góry w ' wniosku o wznowienie. wypłaty.
okresach miesięcznych.
4. Jeżeli wstrzymanie wypłaty świadczeń nastąpiło wsku, 4. Zasiłek pogrzebowy i zwrot kosztów przeniesienia tek błędu wojskowegp organu emerytalnego, wypłatę wznawia się za czas od d!.!ia wstrzymania, jednak za okres .nie
wypłaoa ~iEt niezwłocznie po ich przyznaniu.
dłuższy niż 3 lata wstecz od dnia ' złożenia wni osku o wzno- .
5, Jeieli warunkiem przyznania świadczenia - jęst' prze'a- wienie wypłaty lub od dnia wydania z urzędu decyzji
łożenie 'przez osobę ~ zainte resowaną ' dowodu uzasadniającego '
o wznowieniu wypłaty.
prawo do tego świadczenia, wypłaca się je za okres nie dłuż~ ,
szyniż 3 miesiące wstecz od przedłożenia tego dowodu wojArt. 63. W razie zbiegu prawa do e'merytury i renty
skowemu organowi emerytalnemu.
przewidzianych
niniejszej ustawie albo prawa do tej emeArt. 5.9. Swiadczenia pieniężne wypłaca właściwy do rytury lub renty z prawem do emerytury lub do renty przespraw ,rent "organ Zakładu ' Ubezpieczeń Społeczn'ych na pod- widzianej w innych przepisach, wypłaca się jedno z tych
stawie decyzji wydanej przez, wojskowy organ emerytalny. świadczeń, a mianowicie świadczenie wyższe lub wyprane
prze'z zainteresowanego.
~
Art. 60. l. W razie ponownego ustalenia prawa do
Art. 64. 1. W razie śmierci osoby, która zgłosiła wnioświadczeń lub ich wysokości przyznane lub podwyższone
sek CI Świadczenia pieniężne, świadczenia należne fej do 'rlnia
świudczenia wypłuca się od dnia, w ktÓlym powstało prawo
śmierci wypłaca się małżonkowi i dzieciom, a w razie ich
do ,tych świadczeń lub, do ,i ch podwyższenia, , jednakże za
braku ~ kblejno: , wnukom, rodzicom, dziadkom i rodzeń
okres nie dłuższy:
st,wu.
Osoby te mają prawo do dalszego prowadzenia nie
l) niż 3 miesiące' wstecz od dnia złożenia wniosku o 'poukończonego
postępowania w celu ustalenia prawa do świad
nowne rozpoznanie sprawy lub od dnia wydania decyzji
czeń. Przepisy art. 30 stosuje się' odpowiednio.
z urzętłu,
.
'
2. Swiadczenia,o-których mowa 'w ust. 1, wypłaca się
2) niż , 3 lata wstecz od dnia złożenia wniosku lub wydania
decyzji z urzędu, jeżeli odmowa przyznania lub przyzna- na wniosek:
nie niższych świadcżeń były następstwem błędu wojskol) małżonka lub dzieci osoby; która zgłosiła wniosek
wego ~organu 'emerytalnego.
'
o świadczenia, zamiesz'i{ałych z nią w dniu jej śmierci, 2. Przepisy ust. 1 stośuje się równiej: w razie ponow2) , małżonka lub dzieci nie spełniających warunku okreś,lo
nego ustalenia prawa doświadczeń lub ich wysokości wskunego w pkt 1 albo innych członków rodziny (ust n, jetek rewizji nadzwyczajnej od prawomocnego wyroku sądu,
żeli pozostawali ' na utrzymaniu osoby, która zgłosiła
z tym że okres 3 miesięcy lub 3 lat liczy się od dnia ' wniewniosek o świadczenia, lub jeżeli osoba ta pozostawała
sienia po~ania o założenie rewizji.
na Ich utrzymaniu.
'

'w

,

,

,

Art. 61. 1. Wypłatę emerrtury, renty lub dodatków
,:wstrzymuje się, jeżeli:
l) prawo do tych, świadczeń wygasło 'albo okaże się, ż~ nie
istniało,

2) zajdą okoliczności ' powodujące zawieszenie prawa do
tych świadczeń,
3) osoba pobie.rająca świadczenia albo jej opie,k un lub kurator, mimo pouczenia lub żądania wojskowego organu
eme.rytalnego, nie przedłoży dowodów stwierdzających
dalsze istnienie prawa do świadczeń.

-

j

3. Prawo do świadczeń określonych w ust. 1 'w y gasa w
' razie ąfewystąpienia ~ nie w ciągu , roku od dnia śmierci
osoby, któTej świadczenia te przysługiwały.
Art. 65. l. Osoby; które

pobierały " świadczenia

pie-

niężne pomimo istnienia okoliczności powodujących wyga'ś
nięcie

prawa do świadczeń lub zawieszenie prawa .do ich pobierania; są pbowiązane , do zwrotu , pobranych kwot, jeżeli
były pouczolle przez wojskowy organ emerytalny o okolicznościach, które powodują wygaśnięcie lub zawieszenieprawa do świadczeń.
"

=
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2. Nie można żądać zwrotu nieprawnie pobranych kwot
za · okres dłuższy niż rok, jeżeli ' osoba; o której mowa w
ust. l, zawiadomiła zgodn'ie z' pouczeniem wojskowy organ
emerytalny lub właściwy do spraw rent organ Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o okolicznościach powodujących' ustanie
lub -żawieszenie prawa doświadczeń, a mimo to świadczenia
, były jej. nadal omyłkowo wypłacane.
3, Wojskowy organ emerytalny może odstąpić od 'żąda
nia zwrotu nieprawnie pobranych kYlot w całości lub w czę
ści, jeżeli zachodzą szcżególne okolicznDści.

4. Osoba, która ' korz~stała nieprawnie ze świadczeń na
podstawie nieprawdziwych !Zeznań lub dokumentów, jest
obowiązana. do zwrotu nieprawnie pobr,anych kwot.
. Art.66;. 1. Wojskowy organ emerytalny ma prawo po' trącić z należnych świadczeń pieniężnych przewidzianych w
ustawie:
"
,
l) zaliczki wypłacone na poczet świadczeń, a w razie zbiegu prawa do dwu lub więcej · świadczeń również świad
czenia wypłacone od dnia, w którym nastąpił zbieg prawa do tych świadczeń,
. 2f nieprawnie pobrane' świadczenia. '
2. Na 'pokrycie kwot wypłaconych z tytułów wymien~9nych w ust, 1 wojskowy organ emerytalny może:
. ' 1) potrącić całą należność ~ k~oty świcł&czeń przysługują
cych za okres od dnia powstania prawa do świadczeń do
dnia wydania ostatecznej decyzji o przyznaniu tych
świadczeń,
'
2) dokonywać z wypłacanych bieżąco kwot potrąceń w wysokości .nie przekraczającej 20% tych świadczeń.
Art. '67. Kwoty nieprawnie pobranych świadczeń pienięż
nych, kt9re . nie mogą być potrącone w trybie określonym
. w art. 66, podlegają ,ściągnięciu w trybie ,przepIsów opostę
. {iowaniu egzekucyjnym w administracji.
Art. 68. Świadczenia pieniężne przewidziane w ustawi~
ulec zajęCiu tylko:
.
l) 'na zasp'okojenie roszczeń alimentacyjnych ..;., w wysokości i na zasadach określonych w Kodeksie postępowa
nia. cywilnego,
2) ha zaspokojenie roszczeń z tytułu nie uiszczonych- opłat
za zajmowime osobne kwatery stałe '- w wysokości nie
przekraczającej 2ÓO!o emerytury lub renty.
'

mogą

Art. 69. Minister obr06 y Narodowej określa w drodze
w porozu.m~eJ1iu z ~mistrcm Pracy, Płac
i Spraw Socjalnych tryb "Yypłaty świadcz e ń, wstrzymywania
i wznawiania wypłaty świadczeń oraz zasady podziału renty
rodzinnęj między. uprawnionych członkÓw rodziny.

rozporządzenia

597

I'oz. · 3l1:

=
I

ustawy, z tym że ' wysługę emerytalną ustala się oraz ś'o/iadczenia należne za okres do dnia , wejścia
życie niniejszej
ustawy przyznaje się zgodnie z przepisami ustawy z dnia
-13 grudnia 1957 r.

w

3: . Za podstawę wymiaru emerytur l rent przyznanych
stosownie do ust. ' 1 i 2 tołnierzom zwolnionym ze służby
. wojskowej przed dniem l grudnia 1967 r. oraz członkom ro~ "
dzin pozostałym po żołnierzach zmarłych przed tym dniem
i po zmarłych emerytach i "rencistach, którzy zostali 'żwolnie
ni ze służby wojskowej przed tym dniem - przyjIiluje się
podstawę wymiaru określoną wart. 4,obiiczoną według stawek obowiązujących w dniu . l ,grudnia 1967 'r.
4. Emerytury i renty przyznane stosownie do ust.

' 1~3

obejmują:

,1) kwoty dodatku określonego . w uchwale nr 105 Rady Ministrów z dnia 16 marca 1963 ;r. 'IN sprawie przyznania
dodatku ~o rent (Monitor Polski Nr 25, poz. 125),
2) kwoty podwyższające renty, określone w zarządzeniu
Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 18 września 1963 r. w sprawie podwyższenia rent i dodatków do
rent (Monitor Polski Nr 73, poz. 367),
3) kwoty ekwiwalentu określonego:
a) w uchwale nr 187 Rady Ministrów z dnia 20 lipca
1965 .. r. w sprawIe wprowadzenIa przejściowego dodatku mieszkaniowego (Monitor Polski Nr 43, poz. 239),
b) w uchwal~ nr 188 Rady Ministrów z dnia 20 / lipca
1965 r. w sprawie przejściowego dodatku mie$zkanio- .
wego dlażołnie'Tzy zawodowych, funkcjonariuszów
Milicji Obywatelskiej i Służby Więziennej oraz dla
pracujących członków . ich rodzin pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie, domowym.
5. Wysokość emerytur i rent wraz z dodatkami, przy~
znanych na podstawie ust. 1 i 3, nie może być niższa od rent
wraz z dodatkami, przysługujących na podstawie ustawy
z -dnia 13.grudnia 1957 r.
Art. 71. 1. Wojskowe organy emery.talne wydają z urzę
du
ciągu 6 miesięcy od dnia · wejścia w życie niniejszej
ustawy decyzje w sprawie wyplatyemerytur osobom, którym na Rod6tawie art. 16 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r.
ograniczorJo wysokość renty za wysługę .lat, a do których
przy zastosowa~iu art. 12 ninJejszej ustawy ograniczenia tego
uie stosuje się.
2. . Jeżeli dla wydania decyzji, o której mowa w ust. l,
niezbędne jest przedłożenie odpowiedniego , dowodu przez
emeryta, wojskowy orgań ęmerytainy 'wzywa go do przedłożenia tego dowodu. ~
.

w

Art. 72. Do osób osiągających w dniu wejścia w . życie
- niiliejszejustawy zarobek z tytułu zatrudnienia lub dochćd
z innych żróQeł, do których nie miały zastosowania przepiPrzepisy przejściowe. '
sy art. 17 i 32usta~y z dnia 13 grudnia 1957 r., zasadyokre-,
Art. 70. 1. Osobom; -którym przyznano renty na podślone wart. 13 i 21 niniejszej ustawy stosuje się po upły
stawie ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r .. o zaopatrzeniu emewi~ {) miesięcy od dnia wejścia jej w życie.
rytalnym żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz, ich
Art. 73. Warunek przewidziany wart. 14 ust. 1 pkt l
rodzin (Dz. U. z 1963 r. Nr 55, poz. 299), zwanej dalej "ustanie
ma
zastosowania 00 żołnierzy zwolnionych z zawodowej
wą z dnia 13 grudnia 1957 r.", przyznaje się z urzędu, w ciągu
6 miesięcy od dnia wejścia 'IN życie niniejszej ustawy, - za- słUŻby wojskowej przed dniem wejścia w :Zycie ustawy.
miast tych rent i dodatków do tych rent, emerytury lub odArt• .74. Osobom pobierającym emeryturę -- lub rentę odpowiednie renty wraz z dodatkami, określone w niniejszej
znaczonym tytułem honorowym wymieniony)'Il w . art. 34 us~. l
ustawie.
albo zaliczonym do I grupy inwalidÓw dodatki z te,go tytułu
2. Do spraw osób, które nabyły prawo dozaopatl'zenia
przyżnaje się na ich wniosek. Jeżeli orzeczenie (') zaliczeniu
na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r., a którym
do I grllPY inwalidów zostało już przedłożone wojskowemu
zaopatrzenie to nie zostało przyznane przed dniem wejścia
organowi emerytalnemu, dodate.k z tego ~ytułu przyznaje sili
w ~ycie niniejszej ustawy, stosuje śię przepisy ńiniejszej
z urzędu.
Rozdział
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,ArL75. ' l. Prawo do emerytury wojskowej pr,zewidzia, De) . w niniejszej ustawie nabywają również żo!nierzezwol
nieni z zawodowej służby wojskowej prze9 dniem , l lipca
19-54 r., którzy w dniu zwolnienia ' z tej służby posiadali wy- .
.ługę lat określoną w ustawie z dnia 13 grudnia 1951 r. '

2. Emeryturę przyznaje się 'tołnierzom, o których mowa
w usŁ 1; na ich wniosek' i wypłaca od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, jednilk.że za ,okres nie, dłuższy niż 3 miesiące wstecz od <łnia złożenia wniosku. Za podstawę wymia,
rue~rytury przyjmuje się podstawę wymiaru określoną w
arŁ , 4, obliczoną według staweko,bowiązujących w dniu
.1 ,grudnia 1961 r.
'
,
,

Art. 79. 1. ' Zołnierzomorai członkom rodzin , pozostałym po żołnierzach zmarłych, jeżeli · osoby ' te wskutek
szczególnych okoliczności nie nabyJy prawa do zaopatrzenia
przewidżianegow ustawie; Minister Obrony ,Narodowej może przyznać wyjątkowo zaopatrzenie określając . wysokość
emerytury--Iub renty.
"
2. Wysokość świadczeń pieniężnych przyznanych na podstawie ust. 1 nie może przekraczać wysokości, w jakiej
przysługiwałyby, gdyby.. osoby te spełniały warunki przewidziane w ustawie.
3. Członkom rodzin ' pozostałym po osobach, którym
przyznano emeryturę wojskową lub wojskową rentę inwalidzką na podstawje ust, l, ' wojskowy 'organ emerytalny
przyznaje wojskową rentę rodzinną na ich wniosek, jezeą
spełniają warunki określońe w ustawie. "
(';

Art. 76. 1. Zgłoszone po wejściu w życie ' niniejszej
ustawy wnioski o rozpatrzenie spraw załatwionych odmownie prawomocnymi decyzja!lli na podstawie ustawy z dnia
Art. 80. Do 'zaopatrzenia emerytalnego żółnie~zy oraz it;h
13 grudnia 1957 r. nie podlegają rozpatrzeniu z wyjątkiem
' rodzin stosuje się odpowiednio przepisy o powszechnym zao~rZypa1ków okr~ślonych w ust., 2. ."
, ,"
,
patrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin dotyczące:
, 2. RozpatrzeniJJ p.a podstawie niniejszej ustawy podle1) wypłaty i zawieszania wypłaty świadczeń w czasie pogają wnioski zgłoszone przez ' osoby, które:
bytu za granicą osoby do nich uprawnionej,
"
1) nie odpowiadały . warunkom wymaganym do uiyskania
2) określenia przypadków i w " jakichuważa" się za spełnio
świadczeń na 'podstawie usfawy z dnia 13 ' grudnia 1957 r.,
ny . warunek pozostawania na utrzymaniu, wymagany do '
jeżeli osoby -te odpowiadają , warunkom do uzyskania
uzyskania . niel\tórych śWiadczeń. przewidzianych w
. świadczeń na podstawie niniejszej ustawy,
,
ustawie,
,',
'.
2) przedłożyły nowe, dowody maJące wpływ na prawo do
3). zmniejszania i wypłacania świadczeń pi.e.niężnych osoświadczeń lub ich wysokość. '
bom po~bawionym wolności.
Art. 81. 1. Uprawnieni.a Ministni Obrony Narodowej
Art. 77. Swiadczeniapieniężne przyznaIie na podstawie
·przewidziane
wart. 11 ust. 21 art. 19 przysługują Ministro~
art. 70, 11, 74/i 16 wypłaca się:
'"
wiSpraw
Wewnętrznych w stosunku do · żołnierzy pełniących
. .1) od dnia wejścia wżycie ustawy, leżeli wysokośĆ ich
służbę 'w podległych mu jednostkach i w stosunku dó człon- '
wojskowy organ emerytalny ustala z urzędu,
ków ich rbdzin.
'
2) od dnia wejścia w życie ustawy, jednakże za okres nie
,/",
2. Przepisy wykonawcze prz~widziane
ustćłwie Mini~
dłuższy niż 3 miesiące wstecz od dnia złożenia wniosku
ster Obrony Narodowej wydaje w porozumi.eniu z Ministrem
lub przedłożenia odpowiedniego , dokumęntu wojskoweSpraw Wewnętrznych. '
mu organowi emerytalnemu, przez zainte.resowanego, jeArt. 82. W art. 3 pkt- 2 ustawy z diJ.ia28 maja 1957 r.
żeli przyznanie lub ustalenie wysokóści świadczenia nie
może ' nastąpić bez złożenia wniosku lub przedłożenia ' o zaopatrzeniu emerytalnym górników -i ich 'wdzin (Qz. U.
z 1968 r. Nr 3, poz. 19) wyrazy "w art. W" 'zć;lstępuje się
.takiego dok,uIhentu.
. ,
wyrazami"w art. 9 - u~t. 2 i art. 10".
.. .
,/

w

Rozdział
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' Przepisy

końcowe.!

Art. 78. 1. Prawo , do zaopatrzenia na podstawie n,i niej-'a zej ustawy . nie przysługuje w razie zwolnienia żołnierza
, z zawodowej służby wojskowej wskutek:
· 1) skazania prawomocnym ;wyrokiem sądu na karę ' utraty
praw publicznych lub na karędegrad~cji,
. 2) utraty stopnia ' oficerskiego, stopnia chorążego lub stopnia podoficerskiego. ,
,
'
2. Zołnierzom, którzy nie nabywają prawa do zaopatrze,nia Jla podstawie niniejszej ustawy, oraz poz,ostałym po nich
_ ' członkom ' rodzin przysługuje prawo do zaopatrzenia · przewi.dzia~ego: , , l) ; v'f uS,tawie z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu in, walid6w wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. V.
Nr 3;poz. 11) lub
'

2) ,w u!!tawie z dnia 23 stycznia 1968r. o powszechnym
zaopatrzeniu ' emerytalnym pracowników i ich rodzin
(Dz. Vi Nr 3, poz. 6 i z 1972 r. Nr 16, poz. 114) albo
3) w, innych' ustawach szczególnych
warunki prZewidziane w tych ustawach.

~ jeżeli spełniają

'-

Art. 83. W ustawie z dnia 6 czerwca 1958 r. ouposaże
niu żołnierzy (Dz. V , z 1958 r. Nr 36, poz. 165 i ,z 1961 r.
Nr 44, poz. 220) dodaje się art. 11a w brzmieniu:
"Art. l1a.
W razie śmierci żołnierza zawodowego przy~
sługuje jego rodzinie jednorazowa . odprawa
pieniężna w ' wysokości rówńej odprawie, jaka
przysługiwałaby temu żołnierzowi w razie zwol" nieniaz zawodowej służby w9jskowej. ,
2. Odprawa przysługuje małżonkowi, który w
dniu śmierci żołnierza pozostawał z nim we
,·· wspólności małżeńskiej, oraz dzieciom, wnukom,
rodzeństwu i rodzicom, jeżeli wrlniu śmierci
żoJnierzaspełniali warunki wymagane do ,uzyskania renty rQdzinnej, określone w przepisach
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawódo-.·
wych i ich rodZin."
"

1:

, Art. 84. W ustawie z dnia 31 styc::znia 1961 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych (Dz. V. Nr 6, poz. 38) wprowadza ,
się następujące zmiany:
'
/
)) : art.. 45 otrzymuje, brz.m ienie:
to •
"Art. 45. 1. ' Zołnierzowi zwólnionemu z 'zawodowej służ
by wojskowej, który nabył prawo do eme, rytury wojskowej lub do renty z tytułu in;/ walidztwapozostającego w związku ze s!uż
bą wojskową, przysługuje ' prawo do osobnej

/

,
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kwatery stałej na zasadach przewidzianych
dla żołnierzy zawodowych.
\
2. Prawo do osobnej kwatery stałej przysługu
je równie,ż członkom. rodzin uprawnionym
do renty rodzinnej:
1) po żołnierzach zawodowych, którzy speł
niali warunki wymagane. do uzyskania.
emerytury
wojskowej
albo ' których
śmierć pozostaje w . związku / ze służbą
wojskową,
.
.
2} po emerytach wojskowych,
3L po rencistach wojskowych, których inwaJidztwo pozostawało w związku ze.
slużbą wojskową.

Art. 85. W . ustawie z dnia 23 stycznia 1968 r, ' o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6 iz 1972 r. Nr 16, poz. 114) wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 9:
al dotychczasową
się pkt 4,

treść

bznacza

się

jako ust. 1 i
.

. skreśla

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
,,2. Za okresy równorzędne z, okresami zatrudnienia
uważa się równi-eż okresy zawodowej i nadter, minowej służby wojśkowej pełnionej ' w Wojsku
Polskim od dnia 1 listopada 1918 r. oraz okresy ,
służby W/ Milicji Obywatelskiej i w organach bezpieczeństwa publicznego. o.d dnia 22 lipca 1944 r.
Okresy te zalicza się do I kategorii zatrudnienia.
Przy ustalaniu 'tych okresów uwzględnia się obli.
czenie ich w wymiarze korzystniejszym przewidzianym w przepisach ó zaopatrzeniu emerytal~
ny.rn żołnierzy zawodowych i ich rodzin i w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Oby~atelskiej oraz ich rodzin.",

3. Wojskowy organ kwaterunkowy pI1.z ydziela
na wniosek osoby wymienionej
ust; 1
lub 2 osobną kwaterę stałą w miejscowości ./
wybranej pr:z.ez tę osobę, jeżeli dysponuje
w tej miejscowości lokala~i mieszkalnymi.
4. Prawo do osobnej kwatery stałej przysługu
je osobom wymienionym w ust. 2 w czasie
posjadania uprawnień do renty rodzinnej.
2) wart. 10 dodaje się ust 5 VI brzmieniu:
W - razie źawarcia związku małżeńskiego
,,5. Okresy służby wojskowej wymienione w ust..1 pkt 4,
przez wdowę po żołnierzu (emerycie, re'nci5 i 7/ pełnionej w czasie wo.jny , 1939-1945 nafronściel prawo to wygasa, chociażby nawet pocie oraz w czasie _walk z bandami, zalicza się do
zostali członkowie rodziny posiadali uprawokresów zatrudnienia w wymiarze dwukrotnym.",
nienia do renty rodzinnej.
3) wart. 48:
'
S, .Przyznanie pravla do zaopatrzeni 9 emerya)
w
ust.
1
po
wyrazach
"ichrodzin" dodaje się wyra,z y
talnego w trybie przewidzianym wart. 79
"aIboprzepiSów
ozaopatrzęniu
emerytalnym żołnieustawy ż dnia' 16 grudnia 1972 ro o zaoparzy
zawodowych
i
~ch
rodzin'~.
e.
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych
b) w ust. 2skreś!a się wyrazy "wojennych i wojskoi ich rodzin (Dz. U. Nr 53,poz. 341) osowych".
bom, które nie zajmują osobnej kwatery
stałej, ' nie
powoduje przydzielenia takiej
Art. 86. W ustawie ź dnia 23 stycznia , 1968 r.ozaopakwatery." i
'
trzenlu inwalidów wojennych i ,.,wojskówychoraz ich rodzin
(Dz. U. Nr " 3, poz. 11) wprowadza się następujące zm~any:
2) , w art. 46 ust. 1 wyraz "żołnierzy" zastępuje się wyra'zem ',,0Sób"i
1.) wart. 4 pkt 4 skreśla się wyrazy "kształceni W szkołach
i na kursac:h wojskowych"i
i 3) wart. 47:
2) art. 7 otrzymuje brzmienie:
a) ust. l otr,zymtlje brzmienie:

w

,,1. Osobom innym niż wymienione wart. 45 za~
miast zajmowanej dot}'.chczas osobnej kwatery
.stałejprzysluguje lokal zastępczy:i,
b) dodaje 'się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Na wniosek osoby wymienionej w ust. 1, która
zajmuje osobną kwaterę stałą, wojskowy organ
kwaterunkowy jest obowiązany wskazać mfejscowOści, w który~h dysponuje mieszkaniami ' lub posiada możjiwosci uzyskanIa przydziału mieszkania,
i przydzielić lub uzyskać przydzia ł ~ mieszkania w
Jednej z tych miejscowości wybranych przez zain.teresowanego." i
4) art 48 otrzymuje brzmienie:
, "Art. 48. Wojskowe organy kwaterunkowe i organy do

spraw lokalowych ,prezydiów r.ad narodowych
są obowiązane udzielić pomocy oso.born wymienionym wart. 45 i 47 w llzyskaniu mieszkania
s. półdzielczego w miejscowości wybranej przez
te osoby."i
~
5) wart. 52 skreśta. się wyrazy "a w szczególności człon

kom rodzin pozostalynl po. żołnierzu zawodowym zmarłym w zwią'lk u ze służbą wojskową, jeżeli żołnierz ten
przed śmiercią nie otrzymał przysługującej mu kwatery;"
.

"Art.

7~ ,

1. W zależności od przyczyi1ypowstania in~ ~
walidztwa pozostaje onoJub nie pozostaje w
związk:u ' ze służbą wojskową.
2. Inwalidztwo pozostaje w związku ze służbą·
wojskową, jeżeli powstało wskutek:
l) zranienia, kontuzji lub innych o.brażeń
doznanych 'w walce z wrogiem,
' 2) zachorowania na froncie lub w ~wiążku
z przebywaniem na froncie,
3) wypadku pozostającego w związku zpeł
nieniem czynnej służby wojskowej,
4) chorób '-zakaźnych panujących w miejscu
slużbpwego, pobytu żołnierza,
5) chorÓb powstałych w związku zeszczególnymi włc;ściwościami lub warunkami
służby wojskowej,
6) istotnego pogorszenia stanów chorobowych w związku ze ()zczeg61nymi' właści
wościami lub warunkami służby , wojsko~
wej.
3. Minister Obrony Narodowej lIstala w porozumieniu ~ Ministrami Zdrowia i Opieki
Społecznej oraz Pracy, Płac i Spraw Socjal- '
nych wykazy chorób określonych w ust. 2
pkt 5 i 6.
'
.
,
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4. Za _ p~zostający

w związku z pełnieniem
czynnej. służby wojskowej uważa się wypadek,który nastąpił w okolicznościach okre_ ślonych wart. 2 ustawy z dnia 16 grudnia
1972 r. o świadczeńiach odszkodowawczych
przysługujących. w razie wypadków i chorób
pozostającycp w związku ze służbą wojskową (Dz. {j. Nr- 53, poz. 342), a okoliczności te ' ,
1 przyczyny wypadku zostały stwierdzone w
-trybie w , niej przewidzianym.

,5. I~waIidztwo nie pozostaje w związku ze służ
bą wojskową, jeżeli:

l)

powstało z innych przyczyn
ne w ust. -2,
·
'/

niż określo-

2) Jeśt następstwem wypadku lub choroby,

'których wyłączną przyczyną'- było udowodnione przez jednostkę wojskową
umyślne Lub rażąco ,niedbałe działanie
albo zaniechanie żołnierza naruszające
obowiązujące przepisy lub roz~azy, Jeżefi
jego prz,ełożeni zapewnili ,warunki odpowiadające tym przepisom i sprawowali
we właściwy sposób nadzór nad ich przestrzegańiem, a żołnierz posi.adał potrzebne umiejętnośCi do wykonywa,nia określonych czynności i był należycie przeszkolony ' w zakresie znajomości tych
przepisów,
3) jest n~stępst~em wypadku, którego wy- .
łączną I przyczyną , było zachowanie się
żołnierza SI>owodowane nadużyciem alkoholu,
'
4) zranienie, ,kontuzja, obrażenie lub choroba zostały spowodowane przez żołnierza
rozmyślnie. ,

/

6. Smierć żołnier7,a pozostaje w związku ze
służbą wojskową, jeżeli ' żołnierz poległ ' w
wałce z wrogiem albo zmarł z przyczyn wymienionych w ust. 2~ a śmierć ,inwalidy, jeżeli nastąpiła wskutek tych przyczyn. Prze- ,
pis~ust. 5 stosuje się- odpo~tednio.
'
7.

8.

Związek zranień,

kontuzji i innych obrażeń
lub ćhorób ze ' służbą wojskową "oraz zwią
zek śmierci żołnierza ze służbą wojskową
usta.la wojskowa komisja lekarska. Wojsj5owa komisja lekarska ustala również zwią
zek śmierci ze służbą wojskową żołnierza
zwolnionego ze służby, jeżeli śmierć nastą
piła w ,woJskowym_ zakładzie- leczniczym.

?:wiązek

inwalidztwa ze

słUŻbą , wojskową,

związek śmierci ,ze służbą wojskową żołnie- '

rza' zwolnionego ze służby, który zmarł pb,za wojskowym !zakładem leczniczym, oraz
zwiąiek śmie'rei inwalidy ze służbą wojsko~
wą ostala komisja Jekarskado spraw inwalidztwa i zatrudnienia w oparciu o orzęcze
nie wojskowef komisji lekarskiej ustalające
związek ze slużb.ą wojskową zranień, kQntuzji i innych obrażeń lub chorób.";

' ,3) w art. 9 ust.· 2<):>0 wyrazach "niż' określone w ust. l"
dodaje

się

Poz.
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wyrazy "lub

podstawę

~) wart. 10:

a) ust. ,1 otrzymuje brzmienie:

ich wymiaru";

~41

"L Renta inwalidzka ,przysługuję żołnierzowi, k tóry
stał ' się

inwalidtt:

1) w czasie odbywania czynnej służby wojsko-

wej lub ,
2) w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służby

wojskowej, jeżeli inwalidztwo jest następ
stwem chorób powstałych lub uf-azów doznanychw czasie odbywania czynnej służby '
wojskowej, albo '
3) ' w ciągu 3 lat po zwolni,e niu ze służby, wojskowej, jeżeą inwalidztwo jest następstwem wypadku pozostającego w związku 7: pełnieniem
czynnej' służby wojs~owej albo choroby po-'
wstałej w związku ze szczególnymi właściwo
śCiami, lub warunkami śłużby wojskowej ,",
.
b) ust. 4 Qttzymuje brzmienie:
, "
,,4. W razie ustania prawa do renty inwalidzkiej
z powodu braku inwalidztwa, prawo do tej renty
powst.aje pono,w nie, jeżeli ponow!le inwalidztwo
powstaJo wsku,tek pogorszenia się stanu zdró~ia , '
w związku z kalectwem lub chQrobą, które uza"'
sadniały poprzednio prawo do renty.",
c) ust. 5 skreśla się;

..
;-

5) art. 11 otrzymuje brzmienie:

_

"Art. 11. 1. Wysokość renty dla Inwalidów, których '
inwalidztwo' powstało wskutek 'wypadku
lub choroby uprawniającej do świadczeń
przewidzianych w
ust.awi-e
z dnia
16 grudnia l~n , r. o świadczenia'ch
odszkodowawczych ' przysługujących w,
razie wypadków i chorób >pozostających
" w związku ze służbą wojskową (Dz. , U:
Nr ' 53, poz. 342), wynosimiesięeznie:
, 1) dla inwalidy zaliczonego do I lub
II grupy - 100010 podstawy wymiaru
renty,
2) dla inwalidy zaJiczcinegó- do III gru·
py - 65010 podstawy wymiaru renty.
2. Przy ustalaniu "podstawy 'Wymiaru ' renty
określonej w ust.
1 stosuje się , prze;'
pisy art. 8 ust: 1-5, z tym że zarobki
wymienione w ust. 1 i 2 , tego artykułu
zmniejsza się o kwoty podatku od wynagrodzeń i składki na fundusz emerytalńY.
3. Kwota renty okręślonej w ust. 1 wraz ,"
z, dodatkami, z wyjątkiem dodatków ro- ;/ ~
dzinnych oraz dodatku z tytułu zaliczenia do I grupy inwa lidów, ' nie może prze,kraczać podstawy wymiaru zmniejszonej
o k woŁy podatku od wynagrodz e ń i skład,- ki na funrlusz emeryta lny w przypadkach, o których .mowa w "art. 8 ust. 1 i 2.
Nie dotyczy to kwot naj niższych rent
(art, 9 usL 1).
4. L:olni el'zowi zaliczonemu ,do_ II. lub III ,grupy inwalidów, osiągnjącemu zarobek z tytułu zatrudnienia iub dochód z innych
żródeł, zmniejsza się rentę - określoną ' w '
ust. l o taką kwotę; o jaką zarobeklub
dochód łącznie z rent.ą przekraczają wysokość pOQsta~y , wymiaru renty , (ust. 2).
Renta ta nie może być jednak..,.riiżsia niż
renta' inwalidzka przysługująca na podstawie art. 12 ust. 1 i 2~
,
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żeli nie osi.ągają zarobku z tytułu zatrud ·
,nienia 'lub dochodu z .innych źródeł powo·
dującego. zilwieszenie prawa do renty, cho·
ciażby warunki wymagane do przyznania
tej renlypowstaly po \lpływie 5 lat od dnia
śmierci Ż o Jnie,rza. J e dnakże wclo'Vie po żql
nierzu , re nta przysł u gllj~, je ż eli nie zawarli!
powtórn ie związku małżeńskiego.
3. , Rentę inwalidzką lub .... rodZinną przyznaje
się
na wniosek- osób wymienionych \1
ust. 1 i 2, chociażby nawe~:
,l) nie zgłaszały poprzednio wniosku ,o przy
znanie renty,
2) wniosek ' o prz'yznanie renty został zala,
twiony odmownie lub nie został poddiJ '
ny rozpatrzeniu,
.
3) osoby te otrzymały odprawę przewidzj a·
ną ' wart. 50 lub 54 dekretu, z dnia
14 sierpnia 1954 r. o zaop atrzeniu inwa~
lidów wojennych i wojskowy<;h oruz ich
rodzin (Dz. U. z 1956 r. Nr 59,. poz. 28(i),
w brzmieniu obowiązującym do dnia
1 lipca 1958 ,r.";

określi

w drodze rozpo·
zasady zmniejsza·
ust. 4.",

szczegółowe

nia renty w

myśl

6) wart. 16:
a) ust. 1 otrzymuję brzmienie:
- ,,1. ' Renta rodzinna przysługuje uprawnionym człon
" kom rodziny po żołnierzu, który:
1) , w chwili śmierci pobierał rentę inwal,idzką
. określ oną ~ ustawie albo
2f nie pobierał renty, lecz zmarł:
a) w czasie odbywania czynnej służby wojskowe j lub
.

7)
8)
9)

10)

b) w ciągu 18 miesięcy po zwolnieniu ze służ 
by wojskowej, jeżeli śmierć nastąpiła wsku- ·
tek chorób powstałych lub urazów dozn'anych w czasie ' odbywania czynne'j służby
wojskowej, albo
e) w ciągu 3 lat po zwolnieniu ze służby wojskowe j; jeżeli " śmierć nastąpiła wskutek
w y padku pozo s tającego w związku z peł- _
nieni em ' czynnej służby , wojskowej albo
"
choroby powstałef w związku , ze, szczególnymi właściwościami lub warunkami' służby
w ojskowej;
.3) zaginął w czasie pełnienia służby wojskowej.",
b) dodaje się ust.} w br~mieniu:
,,3. Rent~ rodzinną dla rodziny żołnierza zaginionego
wymierza się w wysokości i na zasadach przewidzianych dla rodziny po Żołnierzu zmarłym. Prawo .do tej renty wygasa z uplywem terminu, w
którym naj w cześniej mogło nastąpić uznanie żołnie~za z'a ' zm arłego. "j
,
w art. 18 skreśla się ust. 3;
art. 40 skreśla sięj
wart. 41 ust. 1 otrzy muje brzmienie:
,,1. Zgłoszone po we jściu....;życie ' ustawy wnioski o rozpatrz~ nie spraw, które zostały załatwione odmownie
prawomocnymi decyzjami na podstawie de~retu albo
których rozpa tr zenia odmówfono na podstawie
art. 40 ustawy w brzmieniu obowiązującyui do dnia
31 grudnia 1972 r. - nie pOQl~ają rozpatrzeniu,
z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 2 i 3
oraz -wart. 41a."; ' .
po art. 41 dodaje się art.41a w brżmieniu:
"Art. 41a. 1. Renta , inwęlidzka ze zwi ększeniem przewidzianym wart. 12 ust. 3 przysługuje żoł
nierzom, którzy zostali zaliczeni do jednej
' z grup inwalidów wskutek zranienia, kontuz'ji lub ' innych obrażeń doznanych w
związku ze ' służbą wojskową w Wojsku
Polskim w okresie od ' dnia l września
, 1939 r. do dnia 30 czerwca 1954 r. albo w
związku ze służbą w polskich formacjach
wojskowych za granicą, w armiach sojusz"
niczych lub w oddziałach, które prowadziły
walkę z hitlerowskim okupantem w czasie
wojny 1939-,1945 r :, chociażby nawet inwalidztwo to powstało po upływie 18" miesięcy od dnia 'lwolnienia ze służby.
'
2. Renta rodzinna ze zwiększeniem przewi- ,
dzianym wart. 19 ust. 3 przysługuje człon
kom rodzin żołnierzy zmarłych w czasie ,
i okolicznościach określonych w ust. l, je-

11)

a~t.

64

skreśla się; .

12) art. ' 66 otrzymuje brzmienie:
"Art. 66. l.W sprawach nie unoJmowanych w mmejszej ustawie ' stosuje się odpowiednio prze"
pisy art. 29, 34, 68, 69,7~83, 87-·89, 91,
92, 113, 11,6, ,117, 119-121 i 124 usfawi'
z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym
zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników
i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6).
2. Do zaopatrzenia przewidzianego w niniejszej ustawie stosuje się również przepisy,
o powszechnym zaopatrzeniu' emerytalnym
dotyczące wypłaty i zawieszania świadczeń
w czasie pobytu za granicą osoby uprawnionej do tych świadczeń."
Art. 87. W ustawie z dnia' 30 czerwca 197Ó r. o służbie'
wojskowej żołriierzy źawodówych (Dz. U. Nr 16, poz. 134)
wprowadza się następujące zmiany:
1) wart. 10 dodaje' się ust. 4 w brzmieniu:
,,4. Funkcjonariuszy zwolnioriycb ze sł~żby w M'i licji
Obywatelskiej w razie powołania do za.wodowej służ
by wojskowej stosownie do ust. 1 l 2 mianuje się
na stopnie wojskowe równorzędne z posiadanymi
przez nich stopniami milicyjnymi.";
2) wart. '46 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
,,5. Swiadczenia, o których JIlowa wart. 45, mogą być
przyznane również osobom uprawnionym do zaopa~ ,
trzenia emerytalnego żołnierzy
i ich rodzin." l
.
3) wart. 51:
a) dodaje się usl 2 w brzmieniu:
,,2. Zołnierza, który nabył pr awo do zaopatrzenia
emerytalnego z tytułu wysługi lai, można zwolnić
z zawodowej , służby wojskqwej za jego zgodą,
chociażby nie osiągnął wiEiku określonego w
,
w ust. 1 pkt 1.",
b) , d()lychczasowe ust. 2 l 3 otrzymują kolejną numerację 3 i 4;
4) wart. 55 po wyrazach "wart. 51 ust. 1 pkt l, 4 i 5" do- ,
daje się wyrazy IIi ust. 2"1
"

,-

,/
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li} wart. 57 :
a) W ust. 1 dodaje się n~" końcu zdanie:
"Należności te nie przysługują żołnierzowi, który bezpośrednio po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej został pr~yjęty do służby w Milicji Obywatel~kiej.",
,
,
,
'
b) w ust. 2po wyrazach "art.sl . ust.. [ pk,tJ-.....·s:' d()daje się wyrę.zy "lub ust.
6) wart. 62: ..
a) w ust: l wyrazy, "w. ciągu 6 miesięcy" zastępuje się
wyrazami "W ciągu jednego roku",
b) ust. .3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Jeżeli żołnierz nie moze . podjąć zatrudnienia lub
złoży€: wniosku o skierowanie do pracy w termi-

i'i

Dach określonych w ' usL l ze względu na dlOrobę powodującą niezdolność do pracy lub inwalidztwo-, zachowuje on uprawnienia określone VI
ust. 1 w razie podjęcia zatrudnieńialub złożenia
wniosku w ciągu 3 miesięcy od dni'austania niezdolności do pracy 'Iub inwalidztwa."
Art 8S.Traci moc ustawa z. dnia 13 grudąfa' 1957 r.
o zaopatrzeniu emerytalnym ' żołnierzy zawodowych i nad~
terminowych oraz ich r()gzin (Dz ..
zl~63 r. Nr SS, poz. 299).

u;

Art. 89. ,Ustawa wchodzi wżycie z dniem' l , styq:nia
1973 r.
Przewodniczący Rady Pań~twa: H . • Jabłonski
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak
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USTAWA
r
z dnia 16 grudnia 1972 1: ..

. 1

o świadczeniach odszkodowawczych przyslugujących ·w , razie wypadków
pozostających w zwiąl.ku ze służbą wojskową·
Rozdział

1.

Przepisy .ogólne. \
Art. 1. ' Swiadczenia ' odszkodowawcze określone .'IN ustawie przysługują żołnierzowi, który doznał. trwałego uszczerbku na zdrqwiu wsktitek wypadku pozostającego w związku
ż pełnieniem czynnej ,'Jłuż!ły wojskowej albo wskutek choroby , powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub
warunkami służby . wojSkowej; a także rodzinie żołnierza,
który zmarł wskut~k takiego wypad,ku lub choroby.
Art. 2. ' 1. Za wypadek pozostający w związku z pełnie
ńiem czynnej służby wojskowej uwaŻa się nagłe zdarzenie
wywołane przyczyną zewnętrzną, które zaszło podczas lub
w związku:
.

..,,. .

l) z wykonywaniem

obowiązków służbowych

albo

polec;eń

pr. zełożo~ych.

2) z wykonywaniem

3J

czynności w interesie służby, nawet
bez polecenia prze/,ożonych,
z wykonywani'em funKcji lub--zadań zleconych przez dzia, łające ' w wojsku organizacje polityczne, zawodQwe lub
społeczne,
.

4) z ratowaniem ludzi lub kil" mienia z grożącego niebez'-t

pieczenstwa , albo' ralowaniem mienia -społecznego przed
zniszczeniem lubzagarnięćiem,
5) z udzielaniem przedstawicielowi orgalllipaństwowego
pomocy przy speł:hianiuprzez niego czyriności -,urzędo"
wyeh,
6) z udziałem , · w pościgu lub ujęCiu osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa albo ocnroną innych obywateli
przednapaści<i; .

, .7) z udziałem w czynach społecznych . organizowa-nych za
zgodą przełożonego,

8) z ·odbywaniem bezpośredniej drogi 'do mleJsca i z miej-

sca wykonywafi,!a

;zynności określonych

2. Min,ister ' Obropy Narodowej

określa

w pkt 1-7.
tryb

ustalania

AAoIicznośćf. i przyczyn wypadków, o' których mowa w ust. 1.

chorąb

Art. 3. Wykaz . chorób, z tytułuktórycb przysługują
. świadczenia określone w ustawie" ustala , Minister ObrOny
Narodowej w porozumieniu z Ministrami Zdrowia i Opieki
Społecznej oraz
. . Pracy, Płąc~. i Spraw Socjalnych.. .
-

Art. 4~ ' Swiadczenia określone " w . ustawie ' nie , przysłu
gują:

l) w razie wypadku lub choroby, których wyłączną przyczyną było udowodnione przez jednostkę wojskową ~
umyślne lub rażąco niedbałe diiałanie albo zaniechanie .
żołnierza naruszające obowiązujące przepisy 'lub rozkazy,
jeżeli jego przełożeni zapewnili warunki odpowiadające
, tym przepisom i sprawowali we właśCiwy sposób nadząr
nad ich , przestrzeganiem, a żołnierz , posiadał potrzebne
umiejętności
do wykonywania określonych czynnoscl
i był należycie przeszkolony w zakresie znajomości tych .
, przepisów,
2) w razie wypadku, którego wyłączną przyczyną było z~~"
chowanie się żołnierza spowodowane nadużyciem alkoholu,
3) 'jeżeli uszczerbek "na zdrowiu lub śmierć ż()łnierza żasta
Iy spowodowane przez niego rozmyślnie.
Rozdział

2.

Jednorazowe odszkodowariie

pieniężne.

Art. ' 5. 1. . Zołnierzowi, który doznal trwałego uszczerbką .
na zdrowiu wskutek wypadku określonego wart. 2 albotrwa~ _.
lego 'uszczerbku nazcirowiu co najmniej w200f0 wskutek
choroby określonej na podstawie art. '3, , przysługuje jednorazowe 'odszkodowanie pieniężne.
2. Podstawę obliczenia wysokości 'Odszkodowania sta- .
powi: .
l) w stosunku do żołnierza zawodowego - kwota dwunastomiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym przyjmowanego za podstawę
wymianl emerytury lub renty stosownie do przepis.ó w
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy z{lwod'o wych i, ich
rodzin,

