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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z dnia 3 pafdziernika 1975 r. 

w sprawie podstawy wymiaru renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, świadczeń dla pracowni
ków, którzy ulegll wypadkom w szczególnych okollcznośclach, oraz świadczeń dla osób nie będących pracownikamI. 

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 
12 czerwca 1975 r. o świadczeniach z tytułu wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 20, poz. 105) 
oraz art. 231 Kodeksu pracy (Dz. U. z 1974 r. Nr 24, 
poz. 141) po porozumieniu z Centralną Radą Związków 
Zawodowych zarządza się, co następuje: 

§ 1. Podstawa wymiaru renty inwalidzkiej usta,lona na 
zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 12 czerwca 
1975 r . o świadczeni ach z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 20, poz. !OS), zwanej 
dalej "ustawą", al bo w niniejszym ro.zporządzeniu nie może 
być niższa niż: 

1) półtorakrotne miesięczne wynagrodzenie ustalone 
w gospodarce uspoła,cznionej dla najniżej zarabia ją

cych, obowiązujące w dniu, w którym zd a rzył s i ę wy
padek lub VI którym ,nastąpiło stwierdzenie inwalidz
twa spowodowane,gą chorobą zawodową, 

2) odpowiednia część wynagrodzenia~ , o którym mowa 
w pkt l, jeżeli zatrudnie nie wyk onywane było w nie
pełnym wymia rze czasu pracy. 

§ 2. 1. Podstawę wymiaru' renty inwalidzkie j dla pra
cownika, który stał s ię inwalid ą wskutek wypadku przy 
pracy albo wskutek choroby zawodowej w okresie przy
gotowania zawodowego lub w czas ie wstępne·go stażu 

pracy, stanowi kwota od powiada j ąca półtora krotnemu wy
nagrodze niu miesięcznemu, jakie otrzymałby on be zpo
średnio po odbyciu przygo towania zawodowego lub po od
byciu staż u. 

2. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w us,t. 1, 
stwierdza kierownik zakładu Fa,cy w porozumieniu z radłl 
zakładową, a dla pracowników nie uspołecznionych zakła
dów pracy - zarząd główny właściwego związku zawo
dowego. 

§ 3. 1. Podstawę wymiaru renty InwaJidzkiej dla pra
cownika, który stał się inwaHdą wskutek wypadku przy 
pracy albo wskutek choroby zawodowej: 

1) przed ukończeniem 25 lat lub 

, 2) w okresie pięciu lat od podjęcia pierwszej pracy po 
ukończeniu nauki w szkole ponadpodstawowej lub 
wyższej albo 

3) w okresie podnoszenia kwa,liHkacji zawodowych W 

szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej, do 
której został skierowany, a11;>o na kursie zawodowym 
w ramach zakładoweg'o planu dokształcania i dosko
nalenia zawodowego, 

stanowi kwota odpowiadająca półtorakrotnemu przeciętne
mu wynagrodzeniu miesięc:tnemu osiąganemu prz~l pra
cownika w okresie ostatnich dwunastu miesięcy zatrudnie
nia przed dniem, w którym zdarzył się wypadek lub w któ
rym nastąpiło stwierdze nie inwalidztwa spowodowanego 
chorobą zawodową. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 2 I 3 nie stosuje się, jefell In
wa,lidztwo powstało po ukończeniu przez pracownik~ 

40 lat. 

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio przy usta
laniu podstawy wymiaru renty rodzinnej ' w rażieśmierc! 
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pracownika wskutek wypadku przy pracy lub choroby za
wodowej. 

§ 5. 1. Osobom, które uległy wypadkowi w okolicz
nościach określonych w ust. 2, przysługuje: 

1) renta inwalidzka - w razie zaliczenia do jedne j 
z grup inwalidów, 

2) jednorazowe odszkodowanie 
do I lub II grupy inwalidów. 

w razie zaliczenia 

2. Do wypadków uzasadniających przyznanie świad

czeń określonych w usL 1 za,licza się wypadki: 

1) przy ratowaniu innych o'bywateli od grożącego ich 
życiu niebezpieczeństwa, 

2) przy chronieniu własności społecznej przed grożącą 
jej szkodą, 

3) przy udzielaniu przedstawicielowi organu państwowe
go pomocy przy spełn i aniu czynnośoi urzędowycł;l, 

4) przy ściganiu lub ujęciu osób p odej rzanych o popeł
nienie przestę'pstwa lub przy chronieniu innych oby- . 
wateli przed napaścią, 

5) przy wykonywaniu funkcji radne'go lub członka ko
misji rady narodowej albo przy wykonywaniu przez 
sołtysa czynności związanych z tym stanowiskiem, 

6) przy wykonywaniu funkcji ławnika ludowego w są
dzie , członka kolegium do spraw wykroczeń lub . czł'on

ka organu rozpatrującego spor y ze stosunku pracy 
albo z ubezpieczenia społe.cznego , 

1) przy wykonywaniu świadczeń osobistych na cele spo
łeczne lub uczestniczeniu w akcjach społecznych, je
żeli przepisy szcze'gólne przewidują świadczenia w ra
zie wypadk u w takich okolicznościach, 

8) w czasie zajęć szkolnych, zajęć w sz'kole wyższej lub 
zajęć na studiach doktoranckich a lbo w czasie odby
wania praktyki przewidzianej organizacją studiów lub 
nauki, 

9) przy llracy w Ochotnkzych Hufcach Pracy na podsta
wie innej niż umowa o pr acę, 

10) przy pracy wykonywanej w ramach terapii zajędowej 
w zakładzie społe,ćznym służby zdrowia. 

3. Swiadczenia określone w ust. 1 przysługują rÓwnież 
osobie, która uległa wypadkowi w związku z pracą w wa
runk ach pozbawienia lu b ograniczenia wolności. 

4. Przepis ust. 1 ma zastosowanie również do osób, 
k tóre zapRdły na chorobę zawodową w związku z wyko
nywaniem zęjęć lub pracy, o których mowa w ust. 2 pkt 
8 i 9 oraz w ·lIst. 3. 

§ 6. Członkom rodziny osób, które zmarły wskutek 
wypadków określonych w § 5 ust. 2 i 3 lub wskutek cho
rób zawodowych określonych w § 5 ust. 4, przysługuje ren
ta rodzinna oraz jednorazowe odszkodo wanie. 

§ 7. 1. Osobom skierowanym w ramach współpracy 
międzynarodowej do pracy za grani,cą w obcym zakła

dzie pracy przysługuje renta inwalidzka, jeżeli zostały za
liczone do jednej z grup inwalidów w związku z wypad-

,kiem przy tej pracy lub w związku z chorobą zawo
dową. 

2. Członkom rodziny osoby zmarłej wskutek wypadku 
przy pracy lub wskute'k choroby zawodowej w związku 

z wykonywaniem za grani cą pracy, o której. mowa w ust. l, 
przysługuje renta rodzinna. 

3. Podstawę wymiaru rent, o których mowa w ust. 1 
i 2, ustala się na zasadac h przewidzianych IN przepisach 
o powszechnym zaopatrzeniu emerytaln ym pracownik ów 
i ich rodzin dla osób, któr~ były zatrudn ione za granicą. 

Przepisy § 2 3 niniejszego rozporządzenia st,)suje się 

odpowiednio. 

4. Renta, o której mowa w ust. 1 i 2, nie przysłu

guje jednak, gdy z tytułu tego wypadku lub choroby osoba 
zainteresowana .otrzymuje świadczenia o charakterze ren
towym z insty tucji zagranicznej. 

§ 8. 1. Osobom uprawnionym w myśl § 5:-7 do renty 
inwalidzkiej lub rodzinnej przysługują : 

1) doda tki rodzinne i dodatek z tytułu zaliczenia do 
I grupy inwalidów, 

2) nieodpłatne świadczenia lecznicze i położnicze , zaopa
trzenie w przedmioty ortopedyczne i ś rodk i pom ocni
cze omz prawo do przysposobienia zawodowego i do 
pobytu w domu rencistów - na zasadach okre ś l onych 

przepisami o powszechnym za,opa trzeniu e merytal nym 
pracowników i ich rodzin, 

3) świadczenia określone wart. 22 ustawy, j eżeli upraw
n iona do renty jest osoba objęta przepisami o zaopćl - , 

tr zeniu emerytalnym pracowni ków kolejowych i ich 
rodzin. 

2. Osobom nie zaliczonym do żadne j z grup inwa
lidów przysługuje prawo do świadczeń , o których mowa 
w ust. l pkt 2, w zakresie niezbędnym do lecze nia na 
stępstw wypadku lub choroby zawod owej . 

§ 9. 1. Swi,adczenia, o których mowa w § 5:-7 oraz 
w § 8 ust. 1 pkt 1, przysługują na warunkac h i w wyso
kości określonych w ustawie. 

2. Jeżeli wypadkowi, o którym mowa w § 5, uległ a 
osoba nie będąca pracownikiem, za podstawę wy miaru 
renty przyjmuje się kwotę odpowiada j ącą półtorakrotnemu 

najniższemu wynagrodzeniu w gospodarce uspołecznionej 

obowiązującemu w dniu, w którym zdarzył s i ę wypadek 
lub w którym nas tąpiło st wierdzenie inwalidztwa spowo
dowane'go chorobą zawodową. 

§ 10. Swiadcze~ia, o których mowa w § 5-8, przysłu
gują od Zakładu Ubezpie czeń Społecznych, a o',>obom obję
tym przepisami o zaopa trzeniu emerytaln ym pracowników 
kolejowych i ich rodzin - od wła,ś ciwych dla spraw rent 
jednos tek organ,izacyjnych kolei. 

§ 11. W uzasadnionych przypadkach Pre.zes Zak ładu 
Ubezp i eczeń Społecznych może przyznać uprawnie nie do 
świadczeń osobie, która uległa wypadkowi w związku 
z wykonywaniem czynności na rzec z uspołeczni onego za
kładu pracy na podstawie innej n i ż umowa o pracę albo 
w związku z wykonywaniem zadań zleconych przez orga
nizac je polityczne lub sp ołeczne, oraz członkom rodziny 
powstałym po takiej os·obie. 

§ 12. Przepisy art. 48 i 49 ustawy stosuje się odpo
wiednio w sprawach o świadczenia z tytułu wypadków 

chorób zawodowych, o których mowa w § 5:-8. 

§ 13. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
5 grudnia 1974 r. w sprawie ustalania okoliczności i przy-



Dziennik Ustaw Nr 33 - 419 - Poz. 179 i 180 

czy n wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 47, poz. 287) wpro
wadza s ię następujące zmiany: 

1) w § 16 doctaje się ust. 4-8 w brzmieniu: 

,,4. Po zatwierdzeniu protokołu p'owypad'kowego może 
być wszcżęte ponowne postępowanie dotyczące 
ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, jeżeli 

Zakład Ube·zpieczeń Społecznych zawia domi kie
rownika jednostki nadrzędnej n ad zakładem pracy, 
że według jego oceny ustalenia tego protokołu są 
oczywiście bezpodstawne. 

5. Zawiadomienie o bezpodstawności ustaleń proto
, kołu powypadkowego może nastąpić nie póżniej 

. niż przed wydaniem prz.ez ko,misję lekarską do 
spraw inwalidztwa i zatrudn ienia orzeczenia 
w sprawie uszczerbku na zdrowiu lub inwalidztwa, 
jeg.o związku z wypadkiem lub związku śmierci 

z wypadkiem. 

6. Wszczęcie ponownego postępowania następuje 
w ciągu 3 dni od dnia nadejścia zawiadomienia 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

7. Przy ponownym usta len iu o k o ll cz n 0 ści i przyczyn 
wypadku stosu je się odpowiednIo zosady i ter
miny przewidziane rozporządzeniem. 

8. Przepisów ust. 4-7 nie stosuje si ę, jeżeli ok O'licz
ności i przyczyny wypadku zostały ustalone przez 
komisję rozjemczą albo przez sąd pracy i ubez pie
czeń społecznych albo jeżeli ustalenia te są przed
miotem postępowania przed tymi organami." , 

2) w § 19 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

,,3. Po zatwierdzeniu protokołu powypadkowego może 
być wszczęte ponowne postępowanie do tyczące 

ustalenia okoliczności i przyczyn wypad'ku, j e żeli 
Zakład Ubezpieczeń Społeczny ch za wiGdoml pre
zesa właściwej organizacji samorządowej że we
dług jego oceny ustalenia tego pr otoko ł u są uczy
wiście bezpodstawne. 

4. Przepisy § 16 ust. 5-8 stosuje się odpowIednio". 

§ 14. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem l s tycz
nia 1976 r. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jal oszewicI 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 3 pażdziernika 1975 r. 

",r sprawie szczegółowego zakresu działania Komendanta Głównego Straży Pożarnych. 

Na pod stawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 czerwca 
1975 ' r. o ochronie przeciwpożarowe j (Dz. U. Nr 20, poz. 
106) za rządza się , co następuje: 

§ l. Kome nda nt Główny Straży Pożarnych ' jako cen
tra lny organ administracji państwowej wykonuje zadania 
o kreślone w usta wie z dnia 12 czerwca 1975 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 20, poz. 106) . 

§ 2. Do zakresu działania Komendanta Głównego Stra
ży Pożarnych, zwanego dalej "komendantem", należy: 

1) projektowanie kierunków rozwoju ochrony przedwpo
ża rowej zgodnie z potrzebami życia gospodarczego 
i społecznego, 

2) opi,niowanie projektów przepisów o ochronie prze
ciwpoża rowej wydawanych przez ministrów (kierow
ników urzędów centralnych). 

3) opiniowa nie pro jek tów przepisów dotyczących organi
zacji ochrony przeciwpożarowej ustalanej przez wła
ściwych ministrów (kierowników urzędów central
nych), centralne związki spółdzielni oraz zarządy 

, gł ó wne orga.p.izacji społeczn y ch , 

4) ana·lizowanie stanu ochrony przeciwpożarowej oraz 
in icjow anie przeds ięwzięć zmierzających do zmniejsze
nia zagrożenia pożarowego, 

5) ustalanie wymag ań technicznych, jakim powinny od
powiad a ć sprzę t i urządzenia przeciwpożarowe oraz 
środk i gaśnicze, organizowan ie wdrażania i upowszech
niania lechniki pożarniczej w gospodarce narodowej , 
in icj owanie ki e runków - p o st ę pu te·chnicznego, ekono
micznego r org anizacyjneg o. w dziedzinie ochrony prze
ciwpożarowej, 

6) ustalanie norm wyposażenia w sprzęt pod oddziałów 

i oddziałów taktycznych straży pożarnych oraz szkół 

i ośrodków szkol enia pożarniczego, ustalanie potrzeb 
i rozdzielnictwo sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych 
ora: środków gaśniczych, 

7) projektowanie organizacji, zasad szkolenia i doskona
lenia pożarniczego, wychowania fizycznego i sportu 
w strażach pożarnych oraz organizowanie szkolenia 
oficerów i chorążych pożarnictwa, 

8) określa.nie wymagań w zakresie przygotowania zawo
dowego osób wykonujących funkcje rzeczoznawców 
do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, ustalanie 
zasad i trybu stwierdzania posiadanego przygotowania 
zawodowego do sprawowania tych funkcji oraz nad
zoru nad ich wykonywaniem, 

9) opiniowanie, stawianie wniosków i podejmowanie de
cyzj'i w sprawach osobowych, zgodnie z prze pisami 
o służbi e funkcjonariuszy pożarnictwa, oraz okreś l ani.e 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w jednostkach 
ochr·ony przeciwpożarowej, 

10) okreś l anie zasad działalności operacyjno-technicznej, 
a w szczególnoś·ci: przygotowania jednos tek ochrony 

. przeciwpożarowej ' do działań r atowniczych, prowa
dzenia działań ratowniczych, ich analizy oraz opera
cyjnego zabezpieczenia miast, miejscowości, zakładów 
pracy i obszarów leśnych,. 

11) dysponowanie silami i środkami jednostek ochrony 
przeci wpożarowej, 

12) sprawowanie kontroli działalności komendantów wo
jewódzkich str a ży pożarnych w zakres ie wykonywania 
z a d a ń operacyjno-technicznych i udzie lanie im pomocy, 


