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USTAW A 

%' dnia 14 grudnia 1982 r • 

. o zaopatrzeoiuemerytaloym ' pracowników l kit rodzin. 

DZIAł. I 

Priepłsv ogólne. 

Rozdział ;1 

Zakres podmiotowy ustawy. 

Art. 1. Swiadczenia na warunkach i w wysokości 
określonych w ustawie przysługują Z tytułu , ; zatrudnienia 
nd obszarze Państwa Polskiego: 

l), pracownikqwi - w razie uzyskania uprawnień eme
rytalnych lub w razie powstania inwalidztwa - oraz 
członkom jego rodziny. 

,2) członkom rodziny pozostałym po pracowniku . albo 
po osobie uprawnionej do emerytury lub renty prze
widZianej w ustawie. 

Art. 2 . . 5w,iadczenia określone w ustawie przysługują 
również niektórym osobom nie będącym pracownikami: 

1) adwokatom. oiobom wykonującym pracę nakładczą. 

uczniom szkól punadpoostawowych. studentom s7;kół 

wyższych · i uczesJnikom studiów doktoranckich o' az~ 
osobom . pobierającym stypendia sportowe. z uwzg l .. ;d
nieniem zasad przewidzianych w przepisach działu III 
rozdziału 3 ustawy. 

2) osobom. które ,Z tyt!lłu działalności zawodowej obję te 
są odrębnymi przepisami o' ubetpieczeni u społeczn \' m, 
jeżeli - bez uwzględnienia okresów tej działalnośCi -
spełniają warunki do świadczeń określoo ych W ust a-
wie. z, uwzględnieniem art. 3 ust. 3. . 

J) członkom rodziny osób. o których ~owa w pkt I i 2, 
oraz czlonkom rodZiny pozostałym po tych OSObd Cll. 

Art. 3, 1. Odrębne przepisy określają: 

l) plawo do świadczeri w razie inwalidztwa lub . Śmiercl 
pracownika spowodowanych wypadkiem przy. pr dc y. 
wypadkiem w drodze do pracy lub ' z pracy albo ChO

robą zawodową. 

2) prawo do świadczeń - w razie uzyskania uprawI' ie t\ 
emerytalnych łub w razie powsta nia inwa lidztwa 
<Iła niektórych grup pracowników zatrudnionych V( 

górnictwie i na kolei oraz dla cźłouków ich .rodzi n. 

2, Swiadczeniana warunkach i w wysokości okres ł()oo 

nych w ustawie prąsł !Jgują jednak: 

'''- F, 1 
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l) pracownikóm l członkom icb rodzin uprawnionym do 
renty inwalidzkiej lub renty rc;xlzinnej na podstawi. 
przepisów, o których ' mowa w ust. t pkt 1. jeżeli 
świadczenia określone w ustawie sił dla nich ko
rzystniejsze, 

2) członkom rodziny pozostałym po osobach uprawnio
nych ' do 'renty inwaHdzkiej na podstawie przepisów, 
o który(ib mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli osoby te zmarły 
z innych przyczyn niż wypadek przy pracy, wypadek 
w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawo
dowa, nawet chociażby osoby te nie miały okresu 
zatrudnienia wymaganego do przyznania po nich ren
ty rodzinnej stosownie do przepisów niniejszej ustawy, 

3) pracownikom objętym odrębnYmi przepisami, o któ
rych mowa w ust. 1 pkt 2, oraz członkom ich rodzin, 
jeteli nie ,spełniają warunków wymaganych do uzy
skania emerytury lub renty na podstawie, tych odręb
nych przepisów albo jeżeli świadczenia na podstawie 
niniejszej ustawy są dla tych osób korzystniejsze. 

3. Swiadczenia na warunkach i w wysokości określo
nych w ustawie pr7ysługują również żołnierzom zawodo
wym, funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej i Służby 
Więziennej oraz członkom ich rodzin. jeżeli nie spełniają 
oni warunków do emerytury lub renty określonych w 
przepisach o zaopatrzeniu emerytal{1ym tycb osób albo · 
jeżeli świadczenia określone w niniejszej ustawie są dla 
tych osób korzystniejsze. 

Art. 4. Przepisów ustawy nie stosuje się . do obywatell 
państw obcych, kt6rych pobyt w ~olsce nie ma ' charak
teru stałego oraz którzy są zatrudnieni w obcych przed
stawicielstwach dyplomatycznych, urzędach Konsularnych. 
misjach, misjach specjalnych lub międzynarodowych insty
tucjach, chyba Że umowy międzynarodowe , stanowią 

/ inaczej. ' . , 

Art. 5. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 
,1) pracownik - oso.bę pozostającą w stosunku pracy 

w myśl Kodeksu procy, 
2) zatrudnienie - wykonywanie pracy w ramach sto

sunku pracy. 
3) renta - ' rentę inwalidzką f rentę rodzin~, 
4) emeryt - osobę moJącą ustalone prawo do emery

tury, ' 

5) rencista - osobę moJącą ustalone prawo do renty. 
6) najniższe wynagrodzenie - llajnlźsze wynagrodzeni. 

pracowników J!i!dnostek gospodarki uspołecznionej za 
pełny miesięczny wymiar czasuprac:y. 

Rozdział 2 

Zakres łwladczeA. 

Art. 6. Swiadaenia ÓkreŚJon. " ustawie obejmujił 
jWiadczenia pieniężne łłwiadczenfaw' natune. 

Art. 7.Swiadczenia pieniężne obejmują: 

, J) emeryturę, 

21 rentę inwalidzką, 

3) " r~nlę rodzinną. 

41 dodatki do emel y tur i rent 
51' ' :Lósilekpu9rz~lJowy. I 

Art. 8. 1. Swiadczenla w naturze ollejmuj,ą: 

l) świadczenia lecznicze. położnicze i rehabilitacyjne. 

2) zaopatrzenie w leki, przedmioty ortopedyczne, pro
tezy, środki opatrunkowe l pomocnicze, 

3) pobyt w domu pomocy społecznej. 

2. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej, w drodze 
rozporządzenia, określa szczegółowe zasady i tryb udzie
lania 'świadczeń, o których mowa w ust. 1. 

Rozdział 3 

Okresy zatrudnienia. 

Art. 9. Za okresy zatrudnienia na obszarze Państwa 
Polskiego uważa 'się okresy zatrudnienia wykonyWanego 
na terenach-wchodzących w skład Polskiej RzeczypospoIi- , 
tej Ludowej oraz zatrudnienia na terenach wćhodzących 
w skła(l Państwa Polskiego przed ustaleniem jego obec· 
nych granic. 

Art. 10. 1. ' Przy ustalaniu świadczeń określonych w 
ustawie uwzględnia się rówDleż okresy zatrudnienia oby
wateli polskich za granicą w polskich przedstawicielstwach 
dyplomatycznych 1 urzędach konsularnych, w~ stałych 
przedstawicielstwach przy Organizacji Narodów Zjedno
czonych i innych misjach lub misjach specjalnych, ił także 
w mnych polskICh placówkach, instytucjach lub prżed
siębiorstwach, do których zostali delegowani lub skiero
wanh dotyczy to również członków rodziny delegowan~go 
lub skierowan,ego tam pracownika, którzy podjęli . zatrud
nienie w tych placówkacb w czasie ,pobytu za granicił. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala ' 
okresy zatrudni.enia obywateli polskich za granicą inne 
niż wymienione w ust. 1, w tym również okresy zatrud
nienia repatriantów, które uwzględńia się przy ustalaniu 
prawa do ' świadczeń określonych w ustawie, oraz wa
runki i zasady udzielania iwiadczeń z tytułu tego za
trudnienia. 

Art. 11. .1. Okresami zatrudnienia, wymaganymi do . 
uzyskania świadczeń określonych w u$tawie, są - z za
strzeżeniem art. 12 ...,... okresy pozostawania w stosunku 
pracy, w .czasie których, praco~nik pobierał wynagro
dzenie lub zasiłki z Ubezpieczenia społecznego: chorobo-

. wy. macierzyDstt albo opiekuńczy. 

2. Za okresy równorzędne z okresami zatrudnienia 
uważa się okresy: 

l) pobierania zasiłku chorobowego. macierzyńskiego lub 
opiekunczego po ustaniu zatrudnienia wykonywanego 
w wymiarze ' czasu pracy nienizszym niż połowa 

obowiążującego w danym ' zawodzie. , 

2) pobierania renty chorobowej z tytułu zatrudnienia. 
'o którym mowa w pkt 1. wprowadzonej przepisdmi 
ustawy 7. dnia 17 grudnia 1974 r. o świadczeni'ach pie
nięznych z uhezpieczenia społecznego w razie choroby. 
i macierzynstwa (Dz. U. z 1915 r. Nr 34. poz. t8lłl. 

3) wykonywani.a przed dniem ł stycznia 19'15 r. placy 
na podstawie umowy o naukę zawodu. przyuczania 

. do ok,.~IOllej pracy lub odbywania wstępnego sta.żu 
pracy, 

L..-_________________________ ----' _____ ____________ _ 
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~) niewykonywanill pracy" jeżell za, okresy t~ zostało 
wytSłacone wynagrodzenie w wyniku przywrócenia QQ 
pracybądi wypłacono z tego tytułu odszkodowanie, 

, " " 

5) uczęszczania do szkÓł związków zawodowych i szkół 
partyjnych pod warunkiem . uprzedniego zatrudnieni4 
do czasu wstąpienia do tych szkół, jeżeli nauka w tej 

kładZi. prowadzonym nawłasny 'lubJ' wsp61rty rachunek 
przez: 

l) małżonka, 

~) . krewnego lub powinowatego, jeżeli osoba zatrudniona 
· w tym zakładzie: . . 

. szkole została ukończona przed dniem wejścia w życie _ a) podlega - jako osoba współpracująca - ubez
piecżeniJl społecznemu na podstawie odrębnych u5tawy, - ' 

6) sprawowania mandatu posła do Kr~jowej Rady Na,; 
rodowej ~ na Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

7) pracy adwokatów w zespołach adwokackich od dnia 
1 stycznia 1964 r., 

8) 

9) 

10) 

pracy członków rolniczych spółdzielni produkcyjnycn 
. i spółdzielni kółek rolniczych objętej odrębnymi prze
pisami o ubezpieczeniu' spo~ecznym, 

opieki pielęgnacyjnej nad inwalidą wojennym zali· 
czonym do I grupy inwalidów, ,.sprawowanej ·przez 
członka Jego rodziny 'W wieku powyżej 16 lat, który 
w ',\kresie $prawowania opieki nie Qsiągałdqchodu 
pr'lekr dczającego mięsięczn.ie poło.wę najriiższego wy~ 
nagrodzenia, . 

sinżby wojskowej pełnionej w Wojsku Polskhn -Ii 
' okresie po dniu -'l listopada 1918 r. oraz służby w 
Milicji Obywatelskiej. organach beźpieczeó'stwa pu-

. 'bliCZllego ' i Słull:iie Więziennej, 
. I ' ~ 

,U)~r1op\l wy<;howawczego. urlQpq be.zpłatnego , udzielo· 
nego' na podstawie p'Tżepisów w spra~'tie pezpłatriych 
urlopów dla miJ.je~ pracują~ycłl. ,. ~piekującYcb si~ 

i . małymi dziećmi. oraz innych , udżielonychw tym c;elu 
, Ą1rJopów bezpłatnych i trwania prze.r:w w- pracy spo

.. · :w'odow&nych ' opieką nad ctzieck!em ' w wie~l,l ' dQ 
' ,: lat 4 ,-:-" ,łącznie nie dłużej jedna~ niż 6. lat, ' . 

12) ptacy nakład€zej. ~jeżeli spełriione zostały warunld 
.' .~~TesI9n~ . ,vi ,art. 61 .pkt J.' ', ' , 

la) pob iecaui a stypendiumspor.towegQ z tytułu wyc~y,; 
. ;. _nowego' uprawianią- Sp?rtui ~ , 

,i4) " czdśowego ,pozosta*~nlapez pracy Z powodu, nie
.' .: ńl'd:ihośd j~j otrzymania 'lub' riieIiió2;nosci podjęcia 

s'ik'ol enia ża wodówego; , udowodn16D'e j 'doKumentaml~ 
oraz, pobierania zasiłków~ z funduszu aktywizatjr~ za" 
wodo:wej. 

, : .,\':'>~ ~ .:. '. '. t 

,, ;3. ' -O~TesYi o ' których IUOwąW uSk2 ,;pkt 10, ;\J~tal~ 
się :. W i;wymiarże i. , na . za;;arlac;h .. określóny(;h. odpqV{iędąio 
w prz'episacho zaopatr.zen iu emerytalnym żołnierzy 7iawq:
dowych, i 'Jch : rodzin lub W 'przepisach o .,.zaopatrz.ępiU 
emerytalnym funkcjonarius,zy Milicji ' ObyWatelskieJ .lich 
rodzin, Okre~y zaw,odowej lub nadterminowej służhy 
;wbJskb:W~ji okf~sy służby w MiliCJi ' Oby'WatelsItlej"oru 
W organach bezpieczeństwa publicznego i ' Służbie Wię-

. ziermeJ " uważa ' srę za okresy pI'acy o ' szczególnym 
ął;l.a r.-akter-zei' '," uprawniającej : Ji'O ;". świadczeń " określonych 

> Yf ~ art.! 54. " • . i. ' , 

.... ,;,.. ; . • f '. 

p~zepi$óW, ' . . ' 

bj pozostaje w czasie tego , zatrudnieriia we wspól. 
nym gospodarstwie domowym z OSOOą prowadząc" 
zakład. . . 

, . 3. Kre-wnyml ' i powinowatymi w rozumi~u ust. 2 
pkt 2 są: diieci własne, dżieci drugiego małżonka , i dzieci 
przysposobione, rodzeństwo, rodzice, macocha iojczy'm, ' 

. osobypt~ysposabiające, wnuki, -diiac;lkowie, teściowie. zię· 
dowie, synowe. bratowe, szwag'\erki i szwagrowie. .-

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do za- \ 
. trudnienia wykonywanego u osoby f~yczne:j. 

~. Rada Ministró~ ' może okreśiać . 'zasady uwzględ- " 
niania okresu zatrudnienia wykonywanego u krewnego lui' 
powinowatego. jeżeli nawet z?chodzi okQH~zność,\ o . ~tórej 
mowa w ust. · 2 pkt 2 lit. b), 

Art. 13. 1. Za .okresy ~alicżalne dQ okres~ ·zatrud • 
nienia uważa się okresy: 

. r 
l) , słuiby w oddziałach pówstańczych ~ VI powstaiiiach 

śląskich w latach 19109-1921 oTćlz W powstaniu Wiel-
kopolskim, ,.. ~. 

~) sł~żby pełnionej p~ez o~obyposiadające' obywatel~ 
stwo polsk~e w Arm~i Związku' Socjaltstycznych: R~ .. 
publik Radzieckich oraz Vi ' ok.resie wojny 193971,94ł 

' w innych armiach sojuszniczych, ' 

3) działalności kombatanckiej, vi szczególności vi ruchu 
' oporu, w walce o \ltr:waleni~ )w:łaq~y ludowej .oraz 
pobytu, w obozie koncentr~cYjnym,. . 

~) pobytu wniewoll lub ,w oPQ.z.a~h dlaintern0'rat:ly~h_ 
żołnierzy w czasie, od dnia 1 wrześpi~ _ 1.939 r. do dOla 
9 maja 19.45 r. ".,' ' ,' . 
.12. Z~ okresyzallczałne ~Q.okr,esu:z;a,trudnienia u,waża .i" także okresy pobytu w ' obozach , pracy przYIllI,lSOwej 

w " (;zasie od, dnia 1 wrześ,nła.. 1~3~ ~ . . do dnia 9 maja 
1945r. 
':, " " 

• 3. Za okresy ~allczalne do okresów ·zatrudnienia 
uważa się równiet okresy~ . " .w .' 

.1) przerwy w pracy, w granicach nie dłuższych jednak 
niż 6 lat, spowodowanej'l,(Qniecznością osobistej opie· 
ki nad: ' . ..... . .. 

a) dzieckiem, na które ze względu na jego stan fi
zyczny, psychiciri.y hibJpsychofizyczny przysługuje 
pIelęgnacyjny zasiłek rodzinny" . 

b)in~yin ~"złonkiem:' rddtit:ly i~ii~zonYfu" (j~: J~~uPr. " ",.j~ Ar:k p . .1~ ,PFzY!;1stal_anW- : prawa, d.ą. ; śVlIagc,~eńokre. 
Ś}or'YQh" V! ,ustę~ieJlieuwzglęqnta~ię ,c okr,e~9w ' ,zatrud~ 
lłi~p.i4 ; wyltpnyW!łnego w ';wYDl!arze czasu · pracY: ,ni~szyn1 
~iipoło~<?: , :wytni~nr ():t?pw:iąZllJąCę~ pracow;ItiktJ ·.Vi da

_nym ;'HWodzIei .. ~w, razi~ .. ~Ykon0yani(l " zę,ti1:l,dąie~ia , rów· 
'pocześnieW" więceJ ,niż jedrtvm' zakfadii~I>racx' ~\erzesiI' . - ~; ,' 

P<xI uwagę łąc;diy w'ymiiu cZasu' pracy. ' ,., , " . 

inwalicIów, " .. .. ,.. o"" c.; ~' . L.~')~ _·.';:, .. " 

IZ tym że okres sprawoW!łn1a ppieki ,nad d,z~~,~l$.iem, 
o którym mowa pod 1.t. a). sumuje sję z okresem wy· 
mienionym w art. 11 ust. 2 pkt 11 . w ódriie5ieMudo 
tego samego dziecka, . ";'. ' fy~ " .. 

' ~I{~'':';· '" ;; . ~ ~ -; ', ' . ?-t-.".", ~.~-:- ,,", "'"0 '.~ , "~ ~,.;.\:*-;.~ .,.,: ... ~:"."" -r~">:~; : : ::q;~ .~- :' .:.~': 2) 
'/ '., 2. ; ~rz}'[ . usta1dniu' 'Pf awa':.do ':., świ{ld:czeii ;'okreśłónycn 
~. ustawie nia uwzględniC). ' się okresów zatrudniepli. j "W za-

nauki w szkole. do któreJ. pracowiiii'\iostał<skier't>
wany przez zakład PTćlCY, oraz 'naukiw śzkOlewyż-

. s7ej pod warunkiem ' uprzedniegoc,zatr~ąięAi~L,Jęż~H 
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nauka ta ukoticzona została przed dniem wejścia 
.w ż ·ycie ·ustawy, 

3) studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej, 

4) wyk.onywania .zawodu adwokata przed dniem 31 grud
nia 1964. r., 

5) działtllności innej niż wymieniona wart. II ust. 2 
pkt 8 i ID, obj€;tej odr.:;bnymi ęrzepisami o ubezpie
hl-'nł u spoleczn ym lub o zaopatrzeniu- emerytaln ym, 
z ~astrzeżeniem art. 15, 

6) inne U7nane. odrE;bnymiprzepisamiz.;l okresy zali
czalne do okresu zatrudnienia. 

4. Członkami rodziny, o których mową w ust. 3 
pkt l, s'i osoby . okreslone wart. 38. 

5. Okresu· przerwy w pracy, ' o 'którym mowa w ust. 3 
·pRt l, n.ie zalicza się do okresu zatrudnIenia, jeżeli osoba 
sprawująca opiekę osiągnęła w tym czasie dochód prze

. krac:zający połowę najniższegowynagrodzenia. 

6. Okresy, o któryCh ,mowa w ust. t, ustala się w 
trybi~ i na zasddach określonych w przepisach o szczegol
nych uprawnieniach kombatantów. 

7. Rada Ministr.ów może ustalać inne okresy, nie 
wymienione w ust. 1-3, zaliczaine do okresów \ zatrud
menia. 

Art. 14. ,Jeżeli okresy, o których mowa wart. 11 i 13, 
zhiegają się w czasie, przy ustalaniu prawadq świadczeń 
określonych w ustawie uwzględnia się okres korzyst
niejszy .. 

Art. 15. Okresów działalności objętej odrębnymi prze
pisami o ubezpieczeniu społecznym lub· .o zaopatrzeniu 
emerytalnym, o których mowa wart. 13 ust. 3 pkt 5, nie 
uwzględnia się przy ustalaniu prawa :--do świadcźeń okre
ślonych w ustawie, jeżeli z tytułu tej działalności zostały 
spełnione warunki da świad·częń na podsta"Vie tych od-
rębnych p~zepisów. . 

Rozdział 4 

PodstawawYlPiaru świadczeń. . 

Art. 16. L Podstawę wymiaru emerytury i renty sta
nowi- z zastrzeżeniem ust. 2- przeciętne miesięczne 

wynagrodzeniewyplacone · pracownikowi za okres ostat
. nich 12 miesięcy zatrudnienia albo kolejnych 24 miesięcy 
zatrudnienia wybranych przez zainteresowanego z ostat
nich 12 lat zalrudniefi ia. 

2. Za podstawę wy rr, i a r'u emerytu'ry 1 tenty ustalonej 
od wynagrodzenia. które stosownie do przepisów O skład
)\acJ1 na ube~ip..czenie społeczne jest ustalane w wysoko
ści zryczalt9'Nanej Z możliWOŚCIą .podwyższenia, przyjmuje 
6ię: 

1) kwotę ryczałtu obowiązując~ w ostatnim miesiącu 
:zatr.udnię,nia, 

-2)' l"r.leciętne miesiętzne - wynagrodzenie z okresu ostat
: :nieh 36!niesięcyzatiudniema', jeżeli do podstawy 

wymiaru składek na ubezpieczenie społecz.ne przyjęto 
'" mnagrodzenie \yy~sze . od kwo.t ryczałtowych, . ,nie 
."',: .• p'iż~~~ Jednak od kwoty r~c:z.ałtuokreślonej W pkt 1. 

3. Jeżeli przed przyznaniem emerytury pracownik 
miał ustałane prawo do renty inwalidzkiej, do obliczenia 
podstawy wymiaru emerytury przyjmuje 'się: 

l) podstawę wymiaru poprzednio przyznanej renty, inwa
lidzkiej albo 

2) przeciętne miesięczne wynagrodzenie, o którym mo
wa w ust. I lub 2. 

4. Prżepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do oblicze
nia pod~tawy wymldru renty rodzinnej po emerycie lub 
renciście. 

Art. 17. 1. Do obliczenia poclśtawy wymiaru świad
czeń przyjmuje się - z uwz~JlęclnieHlem ust. 2 i 3 -
.wynagrodzenie z tyt~ułu zatrudIllenia · w jednym zakładzie 
pracy. 

2. Do obliczenia podstawy wymiaru świadczeń prozyj
'muje się jednak łączne wynagrodzenie z tytułu zdtrud
nien'ia wykonywanego rówlloczesnie w więcej nfż jednym 
za kładzie pr acy. joze I i. 

1) zatrudnienie wykonywanę było w wymiarze czasu 
pracy nie przekrdCZdlqcym, łącznie obowiązującego 

w danym zawodzie albo 

2) dodatkowe zatrudnienie wykonywane było nieprzerwa
nie co najmniej . przez 5 lat wciągu ostatnich 12 lat 
zatrudnienia . . 

3. Wynagrodzenie z tytllłll dodatkowego zatrudnie
nia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, uwzględnia się pIZy , 
obliczaniu podstawy wymiaru swiadczełl, jednakże w wy
sokości nie przekraczającej 50"/u wynagrodzenia przy ję
tego do podstawy wymiaru z tytułu zatrudnie~ia w zakła
dzie pracy. w którym praCQwnlk był zatrudtriony w peł
nym wymiarze czasu pracy. 

Art. 18. Przy ustalani u podstawy wymiaru świadczeń 
z tytułu zatrudnienia w uspołecznionym zakładzie pracy 
uwzględnia się wszystkie składnik] wynagrodzenia w go
tówce i w naturze z tytułu wykonywania pracy w ramach 
stoslinkll pracy, z 'wyjątkiem składni,ków określonych w 
rozporządzeniu, o którym mowa wart. 22. 

Art. 19. 1. Przy ustalaniu podstawy wym!aru świad
czeń z tytułu zatrudnienia w zakladzie pracy nie bę

dącym zakładem uspołecznionym uwzględnia się wy
nagrodzenie, od którego ustalono składki na ubezpiecze,-
nie społeczne. , / 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio przy usta
laniu podstawy wymiaru Świ<Hlczell z tytułu zatrudnienia 
wykonywanego u osoby fizyczne j. 

Art. 2o.. Jeżeli wynagrodzenie, od którego oblicza się 
pod~stawę wymiaru świadczełl, podle,gało podatkowi od 
wynagrodzen i skł~dce na cele emerytalne, pomniejsza si~ 
je o kwot~ tego podatku i ~kładki. 

Art. 21.1. Jeżeli w okresie, o którym mowa w 
art. 16 ust. l, pracownik wykonywał działalność , zawpdo
wą objętą odrębnymi 'przepisamI o ubezpieczeniu społecz
nym lub o za:opatrzeIiiueffierytalnym, określoną w,art. 11 
ust . . 2 pkt 8 oraz wart. 13 ust. 3 pkt 5, przy ustalaniu 
podstawywymiaruświadczenprzewidzianych W, ustawie 
uwzględnia się na · wniOSek prac'ownika ltwotę,któr'a była
by przyjęta ~ap()qstawę wYWi~fU ś'I(iadczeitstosownie 
dpj.ychodrębnych . przepisów. . 
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2. Przepis usL t stosuje się odpowiednio do osób 
pełniących służb"o której mowa w art. 11 ust! 2 pkt 10. 

ArL 22. l. Rada Ministrów po zasięgnIęciu opinil 
właściwych komisji sejmowych, w drodze rozporządzenia, 
określa: 

l) składniki wynagrodzenia wypłacanego z tytułu za
trudnienia, których nie uwzględnia się przy ustalaniu 
podstawy wymiaru świadczeń, . 

2) wypadki, w któ . l ch, przy ustalaniu podstawy wymila· 
ru świadczeń . uwzględnia się wypłaty nie będące ' wy
nagrodzeniem z tytułu zatrudnienia, i zasady uwzględ-
niania tych W y " . 

3) wypadki, w których podstawę wymiaru świadczeń 

ustala się z okresu krótszego niż określony w art. 16 
ust. 1. .' 

4)' zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń, gdy 
pracownik zatrudniony był za granicCl, 

5) inne szczegółowe zasady ustalania podstawy wymia
ru . świadczeń. 

2. Rada Ministrów, w drodze ' rozporządzenia, może 
określać zasady ustalania podstawy wymiaru ' świadczę 
w wypadkach, w których wskutek inwalidztwa zmnieJ
szyła się w znacznym stopmu możliwoś'ć uzyskania przez 
pracownika wyższego wynagrodzenia w przyszłości. 

Rozdział 5 

Inwalidztwo. 

Art. 23. Inwalidą w rozumieniu ustawy jest osoba 
częsciowo lub całko",icie iliezdolna do wykonywania za-"" 
trudnienia z powodu stał ego lub dłu~otrwał~go narusze
nia spra~wności organi'lmu. 

Art. 24. I. Ustala się trzy grupy inwalidqw w zalet
ności' od stopnia niezdolno~ci do wykonvwania zatrud
nienia. ' 

2. Do III grupy inwalidów zalicz4 się osoby: 

1) częsciowo niezdolne do wykonywania dotychczaso
w,ego zatrudnienia, jeżeli osoby te zachowały zdolność 
do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia w 
zmniejszonym zakresie, 

2) całkowicie niezdolnedo wykonywani.a dotychczaso
wego zatrudnienia. jeżeli osoby te zachowały zdol
IlOSC do wykonywania innego, niżej kwalifikowanego 
zatrudnienta. 

3) dotknięte szczególnym ' naruszeniem sprawnQści orga
nizmu. nawet jeżeli naruszenia te nie ograniczają zdol
ności do wykon ywania dotychczasowego zatrudnienia. 

3. Do II grupy inwalidówzaltcza się osoby nie-
zdolne do wykonywania jakiegokolwiek zatrudnienia. 

4. Do l grupy inwalidów zalicza' się osoby niezdoln. 
do wykonywanią Jakiegokolwiek .zatrudnienia, które ze 
względu_ na niemożność san'lodzielnej egzystencji wyma
gają stalej lub długotrwałej opieki innej osoby. 

, "' , ' ,> 

. · 5. Zachowanie zdolności do wykonywania zatrudJ1ie
nia w warunkach · sp(,"Cjalnie .st,wolzohybhlub. na . 'Specjał-

nych stanowiskach pracy nie stanowi przeszkody do zalł· 
czenia do"l lub II grupy inwalidów. ' 

Art. 25. 1. Ocena /zdolnoścl do wykonywania za
trudnienia, zaliczanie do jednej z grup Inwalidów, ustała· 
pie daty powstania inwalidztwa, a także wskazań I pr7e
ciwwskazań do zatrudnienia lub przeszkoleniazawodo
wego inwalidów należy do k~misłl lekarskich do spraw 
inwalidztwa l zatrudnienia. 

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określa 
ustrój, zakres działania komisji lekarskich do spraw 
inwalidztwa i zatrudnienia, tryb odwoławczy oraz sposób 
l zakres sprawowania nadzoru nad działalnościlł tycia 
komisji. 

3. Minister Pracy, Płac l Spraw Socjalnych w poro
zumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej. w 
drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady ustala
nia inwalidztwa, w tym równiez ' zasady zaliczania do 

. grup inwalidów osób nie będących pracownikami, skl ad 
komisji lekarskich. ich szcze~ółowe zadania, tryb postę

powania. tryb kierowania na badanie przez . te komis je 
. oraz sposób powoływania i zasady wynagradzania człOn
ków komisji lekarskich I lekarzy działających w zakresie 
orzecznictwa inwa.lidzkiego. . 

4. Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych w poro
zumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej . . w 
drodze rozporządzenia; może powierzać komisjom lekar
skim przeprowadzanie badań dla .celów' inny~h niż· ren
towe. 

DZIAŁ II 

Warudkł uzyskania oraz wysokość śwl·adcze6. 

Rozdział l 

Emerytura. 

. Art. 26.1. Emerytura przysługuje pracownikowi, 1{tó
ry spełnia łącznie następujące warunki: 

l) - osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla koble't 
i 65 lat dla mężczyzn w czasie zatrudnienia lub w 
okresie równorzędnym z okresem zatrudnienIa a!bo 
,nie później nU w ciągu 5 lat od ustania tych okre-

·.sów. 

2) ma okres zatrudnienia wynoszący łącznie z okres,lmi 
równorzędnymi i zaliczalnymi do ,okresó w ziltrudme
nia co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mę-,i:
czyzn. 

2. Pracownikowi, który oSiągnął wiek emerytalny po 
upływie 5 lat. od ustania zatrudnienia lub okresów rów
norzędnych I okresem zatrudn:ienia, emerytura przysłu

guje, jeżeli: 

1) md okres latrudnie~ia wynoszący łącznie z okres~mi 
równorzędnymi i la liczalnymi do okresów zĄtrudnie
nia co najmn iej 30 lat ella kobiet i 35 jat dl. męi
czyznalb{) 

. 2) w chwili osiągu'ięcia teHo wieku ' nprawill0ny był tlo 
rcot yiJlwalKlzkiej ~lub renty 1 00dzinńej i ma' okres 
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. ulrudniimia ~ynoszący llłcznie z okresami rÓwno
rzędnymi izaliczalnymi do okresów ,atrudnienia co 
nąjmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat' dla mężczyzn. 

Ilozdzioł 2 

ReDt. IDwaUdaka, 
Art. 71. 1. Pracownik. który nie osiągnął wieku 

emerytalnego . określonego wart. 26 ust. 1 pkt t. może 
przeJŚć, na emeryturę: Art. 32. Renta inwalidzka przysługuje ...,... z liwzględ~ 

nieniem art. 34 - pracownikowi. który spełnił l·ącznie 
l) kobieta - po osiągnięciu wieku 55 lat. jeżeli ma następu~ące warunki : 

30-letni okres . zatrudnienia albo. jeżeli ma 20-letni 
okres zatrudnienia i zaliczona została do l lub II gru- ' 1) jest inw~lidą. 
py inwalidów. " ~ 2) ma wymagany okres zatrudnienia, 

2) mężczyzna - po- osiągnięciu wieku 60 lat. jeżeli ma 3) inwalidztwo powstało w 'czasie za trud nienia lu b w 
25-letni okres zatrudnienia i zaliczony ' zos tał do I lub okresie równQr~f(dnym z okresem z'lt llldn ie riia al bo 
II grupy inwalidów. nie później niż w .ciągu 18 miesh:cy ód lls t,mia tych 

okresów. 
2. Okresy 7atrudni enia. o których mowa w ust. l, 

liczy się łącznie z okresami ' równorzędnymi 1 zaliczal
lIymi do okresów zatrudnienia. 

3. Rada Ministrów. w drodze ro.~porządzenia! może 

okres lać zasady 'wcześ niejszego przechodzenia na emery
tu rę na warunkach innych niż ustalone w ust. 1. 

4. Odrębne przepisy określają . zasady wcześniejszf!go 
przec hodzenia na emeryturę : 

l) inwalidow wojennych, kombatantów oru Inwalidów 
wojskowych. których inwalidztwo pozostaje w zwillll
ku ze służbą . wojskową, 

2) inwalidów. kt6rych Inwalidztwo powstało wskutek 
wypadku prz.y pracy. wypadku w drodze do pracy 
lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej. 

Art. 28. Pracownik. który nie osiągnął okresu u
trudnienia określonego wart. 26 ust. 1 pkt 2. może przejść 
na emeryturę w · niepelnym wymiar~ na nilstępujących 

wa i~lmkach : 

l) kobieta. jeżeli osiągnęła wiek 60 lat w czasie za
trudnienia łnb w okresie równorzędnym :r: okresem 
zatrudnienia. oraz ma okręs zatrudnienia wynoszący 
łąLznie z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do 
okresów zatrudnienia co najmniej 15 lat. 

2) mężczyzna. jeżeli osiągnął wiek 65 lat w okresie; 
o którym mowa . w pkt l, oraz ma okres zatrudnienia 
wynoszący łącznie z okresami równorzędnymi i :r:ali
czalnymi do okresów zatrudnienia Co najmniej 20 lat. 

Art. 29. 1. Emerytura wynosi 100°/, podstawy Jej 
wymiaru •. do kwoty ~' 009 zł oraz 55°/, nadwyżki ponad tą 
kwotę· 

2 . . Emeryturęzwi f; k s7.a aię o 11/ . podstaw y jej wy
mi ar u za każdy pelny rok zatrudnienia w Polsce ' Ludowej 
ponad okres wynoszący 20 lat. Okresy zatrudnienia w 
Polsce Ludowej liczy . s'i ę łą cznie z okresami równorz(;d-
1l ymi i zal1cza In ymi do okresów zatr-udniehia. · 

Arl 30. 1. Eme l y tu ra w n iepe łn ym .wymi arze w ynosi 
mi est()cznie 909/ . pods tdwy je j wymiaru do k wot y 3000 z/ 
OldZ sonI, nacJwy:i'.ki ponad 1\; kwotę. 

1. Przepis art. 29 usl. 2 st osuje się oupowif!dnio. 

Mł . 31. Rada. M inistrów .podwyżs~ kwoty podstawy 
Wymłiłltl. o kl.o r;.' {"b mo.wa w dl t. W ust. l · ora:ł art'. lO 
ut. l. llie.l li jąC ~lfi W Zl ust~illn<tjt1izs:Le90 w y Jlo UTod-:łenia. 

' .. 

Art. 33. 1. Warunek posiadania wymagan e90 'ok resu 
zatrudnienia. w myśl art. 32 pkt 2, uważa si ę za spe lni ony. 
gdy pracownik osiągnął okres zatrudnienta _ w y nos:Lący 

łącznie, okresami równorzędnymi I zaliczalnymi do okre
sów zatrudnienia co najmniej : 

1) 1 rolt - jeżeli inwa lidztwO' powsta ło ·pr2.ed uKOIlcze-
niem 20 lat. . 

I 

2) 2 lata - jezeli inwałidztwo powsta ło w wteku powy-
zej :!O do 22 lat. 

3) l lata . - jeżeli inwalidztwO' powstało w wię ku powy
żej 22 do 25 .Jat •• 

") 4 lata - jeżeli inwalidztwo powstało w wieku ' powy
iej 25 do 30 lat. 

5) .5 lat - jeżeli inwalidztwO' PO'wsta ło w · wieku powy
żej 30 Jat. % zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Okres" S lat zutJudniellia. Q który m mO.wa w ust. l 
pkt 5. powinien przypadać w ciągu ostatniego dziesięcio~ 
lecia przed zgłoszeniem wniosku o rentę inwalidzką. a je
teli zainteresowany w chwili , zgłoszenia wni osku nie 
pozostaje w zatrudnieniu - przed dniem powstania Inwa
lidztwa; do' tego dziesięcioletniego okresu nie wlicza lię 
okresów pobierania renty inwalidzkiej lub rodzinne}. 

3. Jezeli .pracownik nie osiągnął okresu zatrudnienia. 
o którym mowa w ust. ' 1. warunek posiadania wymaga
nego okresu zatrudnienia uważa się za spełniony. gdy 
podjął on zatrudnienie przed osiągnięciem 18 lat albo 
·w ciągu 6 miesięcy po ukończeniu nauki w szkole ponad
podstawowej lub w s:rko)e wyższej oraz poz'ostawał w 
zatrudnieniu do dnia powstania inwalidztwa bez przerwy 
lub z przerwami ' nie przekraczającymi ' 6 miesięcy, j 

uwzględnieniem art. 34. 

4. Okres zatrudnienia wymagany do przyznania ren
ty inwalidzkiej wynosi 10 lat. w tym co najmniej 5 IXt 
w~kresie osta tniego dzi esi t)ciolecia. o którym mowa w 
ust. 2. jeieli pracownik podjął zatrudnienie po raz pie rw
ny po ukonczeniu 40 lat życia . 

5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do pra
cO'wnika. który po ukończeniu 40 lat życia podMł zatrud
nienie po upływie 10 r.t od u_tania poprJ.edniego »(.rud
niema lub okresów równorzędnych li okresem zatrudnie
nia. Okresów zatrudnienia oraz okresów rOwnorzędnycb 
t l'iticza.lnych do okresów zatrydn~ni. sprzea tej przerwy 
nie wlicza się. ' 

ArL 3ł. 1. PIKOWilill&w.ł. : k-lei} · .t.ł.~" J.»woHd~. I 
, łub n -UHłpy ,raecl~ P~.j ... NlJliMłmeni. po J.a "W~ 
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szy, renta inwalidzka przysługuje po osiągnięciu okresu 
zatrudnienia wynószącego łącznie z okresami równorzęd
nymi, i zaliczalnymi do okresów zattudni-enia; 

1) 5 lat. w ciągu ostatniego dziesięCiolecia przed zglo- · 
szeniem wniosku o rentę inwalidzką albo 

2)10 lat, jeżeli zatrudnienie podjął, po raz pierwszy po 
ukonczeniu 40 lat. 

2. PrzEpis ust. 1 stosuje się odPowiednio do prac0w-
_ nika, który stął się inwalidą I lub II grupy po upływie 
18 miesięcy od ustania poprzedniego zatrudnienia (okre
sów równor7ędnycn z okresem zatrudnienia). Jężell podję
cie ponownego 'zatrudnienia nastąpiło po upływie 10 lat 
od ·usta·nia ostatniego zatrudnienia, okresów zatrudnie-

. _ nia oraz okresów równorzędnych izaliczalnych do okre
sów zatrudnienia sprzed tej przerwy nie wlicza siil-

,Art. ' 35. L Renta inwalidzka wynosi miesięcznie: I 

1) dla inwalidów zaliczonych do I i II grupy - 1000/, 
podstawy jej ' wymiaru do kwoty 3 000 zł oraz 55°/, 
nadwyzki. ponad tęk~otę, . . . 

2).. dla inwalidów żalicżonych do III gr.upy - 85", pod
stawy jej wymiaru do kwoty 3000 zł oraz 50'/, nad-
\~yżki ponad tę kwotę. . 

2. Rentę inwalidzką zwiększa się o leI. podstawy jej 
wymiaru za każdy pe1hy rok zatrudnienia w Polsce Ludo
wej ponad okres wynoszący 20 lat. Okresy zatrudnienia 
w Polsce Ludowej liczy się łącznie z okresami równQ
rzędnymi' i zaliczalnymi do okresów zatrudnienia. 

3., ~rzepis art. 31 stosuje się odpowiednio. 

Att. 36. Prawo do renty irlwalidzkie}, które ustał~ 
z powodu ustąpienia inwalidztwa, 'podlega przywróceniu, 
j 'eżeli w ciągu 18 .. 'rilie::;ięcy od ustania prawa do renty 
pracownik ponownie stał się inwalidą. 

Rozdział 3 

Renta rodzinna. 

Art. 37. 1. Renta rodzinna przysługuje . uprawnionym 
członkom rodziny pracownika. który w chwili śmierci 

. pozostawał w zatrudnieniu i miał okres zatrudnienia ni. 
. krótszy niż wymagany . do p.zyskania renty inwalidzkiej .. 

~ 2. Renta rodzinna przysługuje równiet po osobie nie 
pozostającej w chwili śmierci w zatrudnieniu, jeżell osob& 
ta miała \,\stalone prawo do emerytury lub renty inwa
lidzkiej albo spełniała warunki wymagane do uzyskania 
jednego z tych świadczeń. Przy ocenie prawa do renty, 
inwalidzkiej- przyjmuje się, że osoba zmarła była .lnwa" 
lidą, . 

Art. 38. t_ Do renty rodzinne} uprawnien,l s. nast~ .. 
pujący członkowie rOdżiny spE)łniający . warunki określo
ne wart. 39-42: 

1) dzieci własne; dzieci drugi~go małżonka otaz . .dzieci 
. pr7.ysposobione, 

2) przyjęte na wychowanie i utrzymanie przedosiągnię- ' 
ciem ' pełnoletności wnuki, rodzeństwo t inne dzieci~ 

w tym również w ramach rodziny zastępczej, 
. 3) małżonek (wdowa i \vdowiec); . " 
~) . rodzice. ' ... " ..,. i' .. ' , - . 

2. Za rodziców w rozumieniu us.tawy uważa się rów~ 
nleż ojczyma i macochę óraz osoby pr.zy~posabiając~; 

Art. 39.' l.D'lieci własne. dzieci drugiego małżonka 
dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej: 

l) do ukończe'nia 16 lat życia, 

2) do ukończenia. nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 
.16 lat życia, nie dłużej jednak niż do osiągnięcia 
25 lat życia, al bo . 

3) Lez względu na wiek, jeżeli stały się inwalidami I lub 
II grupy w okresie, o którym mowa w pkt 1 lub 2. 

\ . 

2. Jeżeli dziecko . osiągnęło 25 .lat zycia będąc na 
ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prd'WO do renty 
rod~innej przedłuża się . do zakończenia tego roku stu
diów. 

Art. 40 •. Przyjęte naw~chowanie i uttzymanie wn11ki. 
rodzenstwo i inne ' dzieci mają prawo do renty rodzinnej, 
Jeżeli spełniają warunki określone wart. 39, a ponadto: 

l) zostały przyjęte na wychow,imie i utrzymanie co naj
mniej na rok przed " śmiercią pracownika . (emeryta 
lub rencisty). chyba że śmierć była następstwem wy-
padku. oraz . 

~) nie mają prawa dQ.. renty po zma(lych rodzic:lc~ 
i:l gdy rodzice żyją. jeżeli: 

a) nie mogą zapewnić im utrzymania albo.· 

b) pracownik (emeryt . lub rencista) lub jego ma/żo- . 
nek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd. 

Art. 41. L Wdowa ma prawo do\ renty. rod'zinne], 
Jęieli; 

l) _ w chwili śmierci. męża osiągnęła wiek 50 lat lub była 
inwalidką albo 

2) wychowuje co n~jmniej jedno z dzieci, wnuków lub 
rodzeństwa, uprawnione -do renty rodzinnej. po zmar
łym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżelikształc1 
się wszkoJe - 18 lat !ycia. lub jeżeli sprawuj. 
pieczę nad dzieckiem zaliczonym dO; I .lub II grupy, 
inwalidów uprawnionych do reńty rodzinnej. 

2. Prawo do renty rodzinnej nabywa również wdowa.. 
która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się inwalidką po 
. śmierci męża, nie póżniej jednak niż w ciągu 5 lat od 
Jego śmierci lab od zaprzestania wychowywania osób 
:wymienionych w ust. 1 pkt 2 . 

3. MałżdWca rozwiedziona lub wdowa, która w chwili 
~mjerci męża nie pozostawała z nim ' we wspólno,ści mał
żeńskiej, ma prawo do renty rodzinnej, jeżElIi 'oprócz speł. 
nienia warunków określonych w ust. 1 lub 2 , uriału . .." 
chwili śmierci męża ' prawo do a1imentów .z jego, strony 

. ustaldnewyrokiem lub ugodą sądową. 

4. 'Wdowa nie spełniająca warunków do renty , ~oclzin
nej określonych w ust. 1 lub 2 i r.ie mająca, ~'iezbęany,c~ 
żródeł utrzymania ma prawo do okresowel r.epty ro-;-
dzinnej: l 

l) przez okres jednego. roku od diwili śmięrd m'ęża. 

2) przez okres ticzestniczenia w zorganizowanym szkole· 
. ' ni'umającymna -celu 'uzyskahie kwalUikacJi ~l'O'" wy-

: ". )~on):wania piacy-;:.arpbkowej,i'Jie dłużej ' jed'nak" ~lt 
·· ·· ·i:aet'i lata ·od ' chwUi'śmie'tdmęża. 'u 

I 

... i 
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5. Przepisy ust. ' t-3 stosuje się ódpowiednio do 
wdowca. ,~ tym że wiek uprawniając:;y go do renty rodzin
D;ej wynosi 65 lat. 

Art. 42. ' Rodzice mają prawo do renty rodzinnej, 

2. Jeżeli do re~ty: rpdzinnej uprąwnione są sieroty 
zupełne. część renty przysługującą każdej z tych . sie,ro\, 
zwiększa się o dodatek dla sierot zupelnych w wysokości 
30% najniższej renty' rodzinnej ,dla i osoby. 

jeżeli: Art. 48. 1. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie 
1) pracoWnik , (emeryt lub rellcista) bezpQśrednio przed up~awnionej do emerytury lub rent.y" jeżeli osóba, taka \ 

śmiercią ,przyczyniał się do ich utrzymywania l ' zalIczona została do I grupy inwahdow albo ukonczyła 
, ' 7:J lat życia. . 

2) sl?ełńia 'ją odpowiednio warunki określone dla wdowy 
i wdowca wart. 41 ust. 1 i . 2 oraz co do wieku rów-
nie:};' w ust. 5. ' . 

\ 

Art. 43. W razie ustania prawa do renty rodzinnej 
z powod~ ustąpienia inwalidztwa stosuje się orlpowiedniQ 
przepis art. :re. --, . 

2. Dodatek pielęgnacyjny wynosi miesięcznie kwotę 
odpowiadającą 30% najniższej. emerytury. 

Art. 49. t. Dodatek z tytułu odznaczenia państwo
wego przysługuje osobie uprawnionej do emerytu'ry lub 
renty, odznaczonej orderem: Budowni~zy Polski Ludowej, 
Odrodzenia P9lski, Virtuti Militari. Krzyża Grunwaldu, 

Art. 44.1. Renta rodzinna dla 1 osoby wynosi mie- Sztandaru \ Pracy , lub Krzyżem Walecznych albo tytułem 
sięcznie 85~/0 ~odstawy ~ej wymiaru . do kwoty 3000 zł honorowym: "Zasłużony ' Górnik PRL", "Zasłużony Nau
oraz SOOfo nad wyzki ponad tę kwotę, - czyeiEiI 'PRL", "Zasłużony Hutnik PRL"; "ZasłużonyKole

jarz PRL", .. Zasłużony Stoczniowiec PRL", "Zasłużony Por-
2. Na każdą następną osobę uprawnioną do renty towiec PRL", "Zasłużony Lekarz ' PRL", ,;Zasłużony dla 

rodzinne] przysługuje zwiękśzenie tej renty o 56/0 podsta- Zdrowia Narodu", "Lotnik Kosmonauta PRL", lub "Zaslu- , 
wy 'jej wymiaru. \, , zony Pilot Wojskowy PRL', ~ 

3. Rentę rodzinną zwiększa się o 16/0 podstawy jej 2. Dodatek z tytułu 9dznaczenia państwowego wynosi 
wymiaru za każdy pełny rok zatrudnienia zmarłego pra- miesięcznje 200J0poustawy wymiaru świadczenia, pie ' wię-
cownikaw Polsce Ludowej ponad okres wynoszący 20 lat. cej jednak riiż , 3 OOOzl. ' , 
Okresy zatrudnienia w Polsce Ludowej liczy się łącznie 
z okresami równorzędnymi i zaliczalnymi do okresów' za- 3. Z tytułu odznaczenia orderami lub tytułami hono-
t,rudnienia. ' rowymiprzysługuje tylko jeden dodatek. ...:...... 

4. Prze~is art. 31 stosuje się odpowiednio. ' 

Art. 45. t. Wszystkim uprawnionym członkom rodzi
ny przysługuje jedna łączna renta rodzinna. 

2. Renta rodzinna podlega podziałowi rpiędzy upraw
pionych. jeżeli: 

1) do renty uprawnione są osoby m,ałoletnie, nad który
mi opiekę sprawują r6'żne osoby. 

2) pełnoletni członek rodziny' zażąda podziału renty, 

/ 

Rozdział 5-

/ 

Zasiłek, pogrzebowy. 

Art. 50. 1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razIe 
ś~ierci osoby pobierającej emeryturę lub rentę albo człon
ka rodziny takiej osoby. 

3) zachodzą inne ' okolic}ności 
renty. 

uzasadniające podział 2. Członkami rodziny, o których mowa w ust. ,- !;sl\ 
. osoby określone ' wart. 38. 

3.~ Renta rodzinna podlega podziałowi na równe czę
ści. z tym ze dodatki do renty wypłaca się w całości 
,osobom do nich uprawnionym. ' 

' Rozdział 4 

Dodatki do emerytur rent. 

Art. 46. 1. Do emerytury i renty przysługują do-
catki: 

'1) ' rodzi nne. 

2) ' pi~t,~~~~~cYJny, < 

3'. z. tytułu " odznaczeń państwowł"chó 

2. Q,o renty rodzinnej p~zysługuje również dódatelt 
tlia ' $.h~J;otzupdnycb. " 

-. ' ;'. -<' i; ' 

, ( "",ir,-łó ; 47 .... 1. - Dodatki rodzinn~przysługują na ~asad.acti 
ł - ~W;: WysQ~o§ckprze.w.jd.zianych ', w odrębnych przepisa,c4 
ąla zasiłków rodzinnych · przysługuJących ',' pracownikQ~ 

, t 

3. Zasiłek pogTlzebQwy przysługuje również w razie 
śmierci osoby. która nie miała ustalonego prawa do eme
rytury lub renty. lecz ' spełniała warunki do ich uzyskalJia 
i pobierania. Przepis art. 37 ust. 2 zdallie drugie stosuje 
się odpowi'ednio. ' 

4. Z tytułu śmierci osoby, o której mowa w ust. 1-3~ 
prz)Tsługujetylko jeden zasiłek pogrzebowy. 

, Art. 51. 1. Zasiłek pogNebowy przysługuje osobie! 
która pokryła k~szty pogrzebu. 

2. W razie po~iesienia kosztów pogrzebu przez wię
cej niż jedną osobę zasiłekp~grzebowy ulega ' podziałowi 
międ~y te osoby - proporcjonalnie do poniesionych kosz-
~ów ' pogrzebu. ' 

Art. 52. 1. , W razie Jlóniesienia kosztów pogrzebu 
przez członka rod:ilny. 'o którym' Ólówawart. 38;'zasiłek 
pogrzebowy przysługuje w wysokości s:z:eściokrotilejkwo
ty najniższejemerxturyobowiązJlJącej. , w . dniu śmierci 
osoby, po której przysługuje zasiłek pogrzebowy. \ 

2>.,W razie po~iesieni4 ,k'osztówpog;zebu ,przez (nn~ 
psobę · nit wymieniąna w ust. Ił za~ilek~ogrzeQOwY: ' p'r7;Y.~ 

. "-R-:-: 
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s4uguje w wysokości udokumentowanych kosztów po
grzebu, nie więcej jednak niż w wysokosci określonej 
-w ust. 1. 

3, Jeżeli pogrzeb orgiHlizowanybył na koszt Pań

stwa. organizacji polltycznt>j łub społecznej albo .zakładu 
pracy. lec7 osoby. o których mowa w ust. 1. poniosły 
również część jego kosztów, przysługuje im zasiłek w 
wysokości określonej w ust. 2. 

4. Prawo do zasiłku pogrzebowego wygasa w wy
padku niezgłos1.enia wniosku o jego przyznanie w .okresie 
12 miesięcy od dnia śmierci osoby, po której zasiłek przy-
sługuje. . 

DZIAŁ III 

Przepisy szczególne dotyczące ' świadczeń dla niektórych 
grup osób. 

Rozdział 1 

Swiadczenia dla pracownik6w zatrudnionych 
w szczególnych warunkach lub w szczególnym <:harakterze. 

Art. 53 • . 1. Pracownikom ' 'Zatrudnionym wszczegól
nych warunkach lub w szczególnym charakterzeprzysłu
gują świadczenia na zasadach i w wysokości określonych 
w nstawie, z uwzględnieniem art: 54 i 55. 

2, Za pracowników zatrudnionych w szczególnych 
warunkach u~aża się p:r:acowni1,ców stale zatrudnionych 
przy pracach o znacznej szkodliwości dla zdrowia oraz 
o znacznym stopniu uciążliwości lub wymagających wyso
kiej sprawności psychofizycznej ze względu Da bezpie
czeństwo własne lub otoczenia, ' a w szczególności za
trudnionych: 

,( J pod ziemią, 

2) bezpośrednio przy przetwórstwie azbestu, produkcji 
ołowiu i kadmu, ' 

i 

3) przy pracach technologicznych związanych z wytwa-
rzaniem aluminium, 

4) w zespołach formujących szkło, 

5) w charakterze rybaków ' morskich i nurków, 

o) w stoczniach mor.skich na niektórych stanowiskach. 
pracy bezpośrednio przy budowie i remoncie statków 
morskich. 

7) na statkach morskich w żegludze międzynarodowej 
i w polSkim ratownictwie okrętowym, 

8) na statkach żp.glugi powietrznej. 

9) w charakterze ratowników w Górskim Ochotniczym 
Pogotowiu Ratunkowym. 

10) w morskich portach handlowych oraz w niektórych 
przedsiębiorstwach pomocniczych działających na 
rzecz ' tycbportów, 

11) na niektórych stanowiskach w budownictwie l prze
mysie materiałów budowlanych. 

" 3. Za pracownikó-w ~atruda.t.onycb w · .z~lnym 
chala:)clerze uważa . tlił; .. 

POz. 26'1 

1) funkcjonariuszy pożarnictwa, 

2) pracowników organów administracji celnej. 

3) pracowników wykonujących działalność twórczą lub 
artystyczną, 

4) dziennikarzy, 

5) niektórych priicowników budownktwa i przemysłu 
materiałów btidowlanych nie objętych przepisem ust. 2 
pkt j L 

6) pracowników organów kontroli państwowej. 

4. Odrębne przepisy regulują uprawnienia z tytułu 

szczególnego charakteru zatrudnient. nauczycieli, nau
czycieli akademickich i 'jnnych piacownikównaukowo"ba
dawczycb oraz pracowników naukowych. " 

Art. 54. 1. Z tytułu zatrudnienia w szczególnych wa
runkaCh lub w szczególny;m charakterze może; być: 

1) przyznane prawo do emerytury w wieku niższym mż 
~kreślony wart. 26 usl. 1 pkt l, 

2) przy7.nany wzrost emerytury lub renty inwalidzkiej 
w wysokości 10 lub 15% podstawy jej wymiaru. 

2. Jeżeli .wzrost, o którym mowa w ust. 1 pkt . 2, przy: 
sługuje z. dwóch lub więcej tytułów, wypłaca się tylko 
wzrost z jednego tytułu - korzystniejszy lub wybrany 
przez osobę zainteresowaną; 

Art. 55. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia, 
okr,eśla rodzaje prac łub stanowisk pracy oraz warunki, 
na podstawie których osobom wymienionym w ~ul. 11 
ust. 3 oraz wart. 53 ilsl.2 i 3 przysługuje: ' 

l) prawo do emerytury w określonym wieku, niższym 
niż to wynika z art. 26 ust. 1 pkt 1. 

2) wzrost emerYtury luh renty, o którym mowa wart. 54 
ust. 1 pkt 2 

Rozdział 2 

Swilulczenia dla osób zajmujących kiero~łcze stanowiska. 

Art. 56. 1. Osobom zajmującym kierownicze stano
wiska państwowe przysługują świadczenia na zasadach ' 
i w wysokoścI. określon yeh w ustawie, z uwzględnieniem 
art. 57 i ~8. 

2. Za stanowiska kierownicze w rozumieniu ust. 1 
uwaza SIę sLanowlska ok reślone IJI zepisami o w ynayro
dzeniu osób zajmu)ącycn kierownicze stanowiska parl
stwowe. 

Art. 51. 1. Osohom. o których mowa wart. 56/ eme
rytura przysługuje po osi'ągnięcLU wi eku; 55 lal dla kobIet 
i 60 lat dla mężczyzn oraz okresu zatrudnjema . 'NVnoszą

cego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla męŻczyzn, 
w tym co naJffil1iej 5 lat na kierowniczych s1'anowiskaełl . 
pailstwowych. 

2. Emerytmd przyslu!:łuje również osobieod~ołaneJ.: 
;te slanowislakieTowniczego, jeżeli osoba .ta osiąynęlił 
ókres zatrudnienia wynosZ<lcy co najmni.ej30 latdtamęż
czyzn 1'.!5 lat dla kobiet; w tym co najmniej8> lat na kie- ' 
f1JWU1czychstanowisk.achpanstwow ych. ' , ,( 
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Art. 58. 1. Emeryturę t 'rentę inwalidzką plzySlllgu
)ącą osobom, o ktorych mowa w .art. '56, obliczoną stosow
nie do zasad okreslonych Vi art. 29 lub 35. zwh;ksza się 

O l 1.50/. podstawy wymiaru za każdy pelny rok pracy na 
.tanowiskach kierowniczych. 

2. W razie zbiegu u jednej osoby prawa do wzrostu 
emerytury lub renty inwalidzkiej, o' którym mowa w 
ert. 54, oraz do zwiększenia emerytury lub renty inwa· 
lidikiej określonego w ust. I. wypłaca się wzrost lub 
zwit;kszenie wyższe albo wybrane przez osubę zaintere
lowaną· 

Art. 59. 1. Przepisy ert. 57 i 58 stosuje się również 
do osób za jmujących kierownicze stanowiska w: 

I) naczelnych i wojewódzkich statutowych organach 
Polskiej Zjednoćzonej Partii Robotniczej i stronnictw 
politycznych oraz w · naczelnych wykonawczych orga
nach tej Partii i stronnictw politycznych. 

2) -centra i nych organach organizacji spółdzielczych. 

2. Za stanowiska 'kierownicze w rozumieniu ust. 
uważa się sldnowiska określone ' prżepisami <> wynagro
Cleniu osób zajmujących kierow'nicze stanowiska w tych 
olydnach. 

Rozdział 3 

Swładnenla dla nlektóIycb osób 
nie będącycb pracownikami. 

Art. 60. Adwokatom wykonującym pracę w zespołach 
· 8rlwokackich oraz pozostałym po nicll czlonkom rodzin 
P ' I" ,slugują świadczenia na zasadach iw wysokości okre
s !llllych w ustaWIe, z tym że podstawę wymiaru świild-

bl"l1 uslala się od przeciętnego miesięcznego wyna~Jr o
dzenia adwokata z tytułu pracy w zespole, przyjqtego do 
u s la lenia sk ludek na uhezpieczenie społeczne. 

Art. 61 Osohom wykonującym prucęnak1adczą oraz 
p :l:t.oslalylll po nich członkom rodzin ' przysługują świad
c/ellia nu zusddach i. w wySOKości określonych w ustdwie. 
z iym 'Że: 

l) okresy pracy ni.lkladczej uw'aża się za okresy równo
rzędne z okr,esami 'zatrudnienia w myślarl, 11 ust. 2 
pkt 12. jeżeli osoba wykonująca pracę· nakładczą pod
lega oł)llwlązkowi ubezpieczenia społecznego na pod
sŁowie przepisów ohl>wiąz:ujć\cych w cz,asie wykony
Wania tej praty . alho uzyski wałą wynclgrodżenie w 
wysok,osci co na jmniej 5Un/o obowiązującego w tym 
ok, eSIe na jnizszŁgo wy nagrodzenia. 

. . 
2T podslcłwę wyml11ru świadczeń ustala się od przeClęt

neyo ' mleSIt;cznego w y nagrodzenia osohy w y.k·on II ją-o 
cej prdcę niJkła~(~ą, jedniikze w kwol'i(> nie wyzsze j 
niż. p.t,·rokrotna kwota na jni(.szeqo w'y'n~lqrodZf'nia 

ohowicr,wią(eqc, w . dniu, od którego .przysłllyuje prd
wu do świadczeń. 

Art. 62. I. Osobie. która stdla się inwalidą w cZdsie . 
p"l'~t" ufoid slyp('mli lin sp'JrtllWeqll Z tyŁ'ulu wycLynow (jo 
~Ił'tlwidfl'.a Sp?; ł" . · prly'sł, .. qUI(' f.Jt ;'WI). d~) (e'nt.Y iol ~~" .tIldl- . 

.. iuej :Ilu , zdsad"cn I W wysuko:,ci okreśłonych , w ustd\\II:!. 

- ----------------'----- ---- - -

L Czlonkom rodziny osób, o których moW,a w ust. 1, 
przysluguje prawo do renty rodzinnej na zasadach i Vi 

wysokośći określonych w ustawie. 

3. ' Podstawę wymiaru świadczeń. o których mowa w 
ust. 1 i 2. ustala się od miesięcznej kwoty ostatnio pobra
nego stypendium sportowego. 

4. W razie śmlerci osoby pobierającej świadczenia. 
o ktur ej mowa w ust. l ' i 2, alho spełniającej warunki 
do tych swiadczen oraz w razie śmielci członka rod ;uny 
lej osoby.zasi/ek pogrzebowy pizysługuje na zasadach 
i w wysokości okreslonych w ustawie. 

Art. 63. I. JJczniom szkół ' pohudpodstawowych, stu
dentom szkól wyższych i uczestnikolD studiów doktolan
ckich lub aspirantUI y naukuwej. ktOll;y stali się inwa lIda
mi I lub \I gr upy w czasie ucz~szczania do szkoły lub od
bywania Slu(liów, przysługuje prawo do renty inwulrdz-
kiej; , 

2. Członkom, rodziny ' osób. o których mowa w ust. 1, 
przysługuje renta rodzinna na zasadach bkleślonych w 
ustuwie. 

,3. Swiildczenia wymienione w ust l i 2 przyslugują / 
w wysokości najni.ższej renty inwalidzkiej lub renly ro
dzinnej, o których mowa wart. 67. 

4. W razie smier ci ' osoby pobierające'j rentę, o któ
rej mowa w ust. l lub 2,albo spelniającej warunkI do 
tych świadczen oraz w razie śmierci członka rodziny' tej 
oSDby, zasiłek pogrzebowy prnsługuje na - zasadach i w 
wysokości określonych w ustawie. 

Rozdzial 4 

Swiadczenła przyl.llilwane w szczególnym trybie. 

.. , . 
, .. ~; I ~j 

" / , 

, " " 

, :,' ~ 

Art. 64. Prezes Rady Ministrów, nd wniosek w!adz 
nuczelnych organizacji ~)lityCZl1YCti · lub społecznych. mi
nistrów (kierowników - urzl;dów centralnych), może przy
żnać emeryturę lub ' rentę na warunkach i . w wysoko.sd 
innej niż ok.reslone w ustawie. jezeli jest to uzasadnione 
szczególnymi zil sług a mi. zwłilszcza w dzia łalności politycz
nej. społecznej. gospodarcze j. naukowej I kultlllaJnej -oso
by, której la emerytura lub renta ma być przyznana. 

. ; '" /..;-

Art. 65. Pracownikom OIaz innym osobom objętym 
przepisami ustawy. a także pOLosld/ym po nich· członkom 
rodziny. którzy wskulek szczególnych. okoliczności nie 
spełniają walllllków wyma ganych w ustaw.ie do uzyska
nia prawa do emerytury lub renl·y. nie mogą - ze wzgIE:
Gil !lil inwaliliztwo lub wiek - podjąć zatrudnienia i nie 
mdlił ni ezbędnych środków utrzymdnia, Prezes Zakładu 
Ube7,piecze:i Społecznych mOŻe przywdc w drodze wy jąt- 
kIJ swidoczenia w wysokości nie . przekrilCzajątej od po
wkdnich ś.J.tk,dcze li .Pl zewidzianych w ustdwie. 

Art. 66. Rada Ministrów. w d,rocJze rozporZądzenia. ' 
. mOl,e okre~ lile zdsad y , wysokość Órdztrybprzyzhawania 
iwypłdly swiadczellia socjdlnego osobom. które nie na
były - upr·j vmien do emerytury lub ' renty określonej w 
usldwie. je../.eli ze wzgl l;du na wiek Juh' inwalidztwo ·me 
m " q.ą ' zap(' w.nir, sohie ńiezoędny(h srodkqw utrzymania i 
i niema osot> zobo.wiązduych do icl\ ali!llentiłcH. , 

" , 
, .. 

" 

, ' 

\ 

\ ' 
.r " ~ 
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D Z lA Ł IV 

Prlt:pisy wspólne ' dotyczące wysokości śWiad<:zeó, 

Rozdział l 

Dolna górDa granica wysokoś<:ł śwładcze'ń. 

Art: 61. "Rada Ministrów określa kwoty najniższej 
emerytury i renty, z tym że : 

I) najniższa emerytura, renta inwalidzka I i II grupy 
orclz reGta ' -r.oOzinna; beż uwzględnienia dodatków, 
o ,których mowa wart. 46. nie może być niższa niż 
goo/t> najniższego wynagrodzenia, ' 

2) n,ajlliższa ,renta inwalidzka III grupy bez u~zględnie
n,ia dodatków, o klorych !l1owa w' art. 46 ust. 1 pkt l 
i ,3, nie może być niższa niż 150/0 najniżsżego wyna
grodzenia. 

Art. 68. t. Kwota eme'rytury lub renty. bez uwzględ
nienid dodatków. o których mowa wart. 46 ust. 1 pkt l 
.. '2otdZ ust. 2. nie , może przekraczać 1000/, podstawy 
wymiaru emerytury lub .~enty. 

2. Ograniczenie wysokości świadczeń do 100°/, pod
stawy ich wymiaru nie dotyczy eme-rytur i rent w wy

, soKoSci , określonej wart, 67. 

3. Kwota emerytury i renty wraz z dodatkiem z ty- ' 
, tułu odznaczen państwowych riie' może być niższa od kwo
ty odpowiedniego swiadczenia określonej wart. 61 wraz 
z takim dodatkiem. 

Ro~dział l 

Zbieg prawa do łwładczer\. 

Ad. 69. t. W razie ,zbiegu u Jednej osoby praw. do 
emerytury i reąty albo do dwóch, rent przewidzianych w 
ustawie. wy'płaca się jedno z tych świadczeń - wyższe 

'lub wybrane przez zainteresowanego. 

2. Przepis ust. l , stosuje się rówr;ież - z uwzględ
nieniem art. ' 70 - w razie zbiegu _u jednej oso~y prawa 
do emerytury lub renty określonych w ustawie z prawem 

, do świadczeń przewidzianych w odrębnych przepisach 
o ubezpieczeniu społecznym lub o zaopatrzeniu emery
talnym. 

, Arł. 70. Odrębne przepisy określaj~ wypłatę$wiad-
czeń w ,razie zbie'gu u jednej osoby prawa do: ' 

' 1) emerytury określonej w ustawie z prawem do renty 
inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego, Inw'a- ' 
lidztwa powstałego wskutek pobytu w obozie kon
centracyjnym albo z tytułu inwalidztwa pozostającego 
w związku ze ,służb~ ' wojskową oraz do renty rodzin
nej przysługującej po osobach uprawniQnych do ta
k.ich rent. 

'-
2) 'emerytury określoneJ w ustawie z prawem do ' renty 

inwalidzkiej" z tytułu inwalidztwa powstałegowsku
tek wypadku 'przy pracy. wypadku w drodze do pracy 
lub z pracy albo wskutek choroby zawodowej, 

3) emerytu'ry lub reńty okreslonej w ustawie z pl<lWem 
do emerytury lub renty z tytułu przekazania gos,po
darstwa rolri ego nastt;pcy lub pill1stwU. 

Art. 71. 1. Wstrzymanie wypłaty jednego ze świad
czeJi. o których mowa wart. 69. następuje od dnia, od 
którego przysługuje prawo do wypłaty zbiegających Si41 
świadczell. 

2. W razie zbiegu prawa do świadczeń, o których 
mowa wart. 70. wypłata ich następuje ' od dnia powstania, 

' prawa do dwóch lub więcej świadczeń, jednak za okres ' 
nie dłllzS7;y niż 3 mieśiącekalendarzowe poprzedzające 
miesiąc. w którym zgłoszono wniosek. 

Art. 72. W razie zbiegupr,awa dozasilku pog,rzebo
wego 1. tytułu pobierania emerytury lub renty i z tytułll 

zatrudnienia wypłaca ,się zasiłek wyżsży lub wybrany 
< przez zainteresowanego. 

Art. 73. Minister , Pracy. Plac I Spraw Socjalnych, 
w drodze rozporządzenia. określa zasady wypłacania 

świadczeń określonych w J1sŁawie osobie uprawnionej 
jeunoczesnie do świad~zeń o chiirakterze' rentowym z in· 
stytucji zagranicznej. 

Rozdział 3 

Waloryzacja śwlad<.:zeA. 

Art. 74. l. , Podstawa wymiaru emerytury renty 
, ulega corocZnym podwyżkom o taki procent. o jaki wzro
sło przeciętne mi,esięczne wynagrodzenie w gospodaJce 
uspołecznionej 'w roku poprzedzającym rok podwyżki. nie 

" więcej' jednak' nii o 1500/, kwoty wzrostu tego wyna
grodzenia. 

2. Podwyższenia świadczeń w myśl ust. I dokonuje 
się przy zastosowaniu wsp6łczyńnika waloryzacyjnego sta
nowiącego - wyrażony procentowo - stosunek emery
tury lub renty do podstawy' wymiaru tyćh świadczeń bez 

. uwzglf;dnienia dodatków, o których mowa w ' art. 46 ust. 1 
pkt 'l i 2 oraz ust. 2. 

3. Podwyższenie świadczeń następuje od dnia l mcH
ca każdego roku t obejmuje świadczenia przyznane przed 
dniem l stycznia roku poprzedniego. przy czym podwyz
szenieświadczeń po raz pierwszy nastąpi od dnia 
l marca 1986 r. 

4. Podwyższenie świadczeń stosownie do ust. 1-3 
następuje z urzędu. a jeżeli prawo d,o świadczeń było za
wieszone - na wniosek osoby zainteresowanej, po usta
niu przyczyn uzasadniających zawieszenie tego prawa. 

5. Rada Ministrów, w drodze rozporżądzenia, określa 
szczegółowe zasady podwyższania świadczeń w myśl 

ust. 1-4. 

Art. 75. l. 'Dodatek pielf;gnacyjny oraz dodatek dla 
sterot zupełnych podlega j ą każdorazowo podwyższeniu w 
razie podwyższenia najnizszych emerytur i rent. 

2. Przepis art. 74 ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

" ' ..I' 
o .,' .},o.; 

. / :( 
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DZIAŁ V 

Zasady uslalania świadczeń. 

Rozdział 

Powstawanie prawa do świadczeń. 

Art. 76. Prawo do świadczeń określonych w ustawie 
powstaje z dniem spełnienia się wszystkich warunków 
wymaganych do nabycia tego prawa, a jeżeli pracownik 
pobiera zasiłek chorobowy, prawo do emerytury lub renty 
inwalidzkiej powstaje z dniem zaprzestania pobierania 
tego zasiłku. 

Art. ' 71. Prawa do świadczeń albo do świadczeń w 
wyzszym . wymiarze nie nabywa osoDa, która wywołała 
przestępstwem umyślnym okoliczności uzasadniające po-
wstanie tego praw". ' 

Rozdział 2 

Zmiany w prawie do świadczeń l ustanie prawa 
do . świadczeń. 

Art. 78. Prawo do świadczeń uzależnionych od Inwa
lidztwa oraz wysokość tych świadczeń ulega zmianie, 
jeżeli w wyniku badania lekarskiego, przeprowadzonego 
na wniosek lub ' z urzędu, ustalono zmianę grupy inwa
lidzkiej, brak inwalidżtwa lun ponowne powstanie in
walidztwa • . 

Art •. 79. 1. Wysokość emerytury I renty inwalidzkiej 
ulega ponownemu ustaleniu w sposób określony w ust. 2 
I 3, jeżeli emeryt lub rencista wykonywał zatrudnienie 
po przyznaniu tych świadczeń. 

2. Nawniosek osoby zainteresowanej ustala się nową 
podstawę wymiaru · świadczenla na zasadach określonych 
w art. 16, jeżeli emeryt lub rencista: . -

' f} po przymaniu łw.iadaenia - wskutek dalaego 'WY
konywania zatrudnienia nie podJął świadczeń. . 

2) pobierał .świadczenie l ma co najmniej U-miesięczny 
okres zatrudnienia po Jego~ailiu. 

3. Na wniosek osoby zainteresowane) ustal. Si, po
nownie wysokość świadczenia stosownie do ert. 29 ust.-2 
lub art. 35 ust. 2, z uwzględnieniem okresó,," utrudnienia 
po przyznaniu świadczenia. 

4. Ponowne ustalenie wysokości emerytury • renty 
Inwalidzkiej Dastępu~ po ustantuz8trudnlenla. 

Art. 80. 1. Prawo do świadczeń lub ich wysokość 
ulega ponownemu ustaleniu na wniosek osoby zaintere
sowanej łub z urzędu, jeteli ' po uprawomocnłenfosięde
cyzji w sprawie świadczeń zostaną przedłożone nQwe do
wody lub ujawniono okoliczności istniejące przed wyda
niem tej decyzji. które mają wpływ Da prawo do świad-
czeń łub na ich wysokoSć. ' 

2. Jeżeli prawo do świadczeń lub icb wy:sokost usta
lono, orzeczeniem 019aou odwoławczego, organ reIJtowy 

na podstawie dowodów h,lb pkoUczności, o)ctórych mowa 
- w ust. 1: . . 

l) wydaje we własnym zakresie det:yzję przyznającą 
prawo do świadczenia lub podwyższającą ich wy
sokość, 

2) występuje ' do organu odwoławczego z wnioskiem 
o wznowienie postępowania przed tym organem. gdy 
z przedłożonych dowodów lub ujawnionych okolicz
ności wynika. że prawo do świadczeń' ńie istnieje lub 
że świadczenia ' przysługują w nizszej wysokośch 

z wnioskiem tym organ rentowy mOŻe wystąpić w 
kazd ymczasie, 

3) wstrzymuje , wypłatę świadczeń w całości lub części, 
jeżeli emeryt lub rencista korzystał ze świadczeń na 
podstawie nieprawdziwych dokumentów lub zeznali 
albo w innych wypadkach złej woli. 

Art. 81. Prawo do emerytury i renty ulega zawiesze
niu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu na zasadach 
określonych wart. 82-86 w razie; , 

l) wykonywania zatrudnieriia lub osiągania doęhodów 

z inn ych źródeł, 

2} korzystania ze świadczeń z funduszów publicznych, 

3) Wyjazdu za granicę, 

4) pozbawienia wolności. 

Ań. 82. 1. Prawo do emerytury renty ulega za-
, wleszeniu w raZie osiągania: 

1) wytla!podzenia z tytułu zatrudnienia w pełnym wy
miarze czasu pracy. 

2) przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem 
gru}ltowym, jeżeli roczny przychód szacunkowy usta
'lony dla celów tego podatku przekracza kwotę okre
śloną w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów, 

3) dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem do
chodowym, <:byba *$ dochód ten zwolniony został 
od podatku dochodowego alb!> działalność podlegająca 
opodatkowaniu tym podatkiem wykonywana jest ' oso
biście· bez zatrudniania pracowników. 

2. Jeżell wynagrodzenie osiilgane z tytuluzatrud
nienia wykonywanego w niepełnym wymiarze czasu pracy 
łub mne przychody w rozmoleniu przepisów o opodat
kowaniu podatkiem . odwynagrodzeń pl'2ekrocZlł przed 
zuoilczemem. roku. kalendarzowego dopuszczalną kwotą 
określoną przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, 
o: kt6rym mowa . w usŁ t pkt 2. pobier~ne świadczenie 
ulega zmniejszeniu o kwotę tego przekroczenia aż do 

. pełnego zawieszenia emerytury lub renty. 

3. W odniesieniu do .emeryta lub rencisty uprawnio
nych do dodatku pielęgnacyjnego zawieszenie lub zmniej
szenie świadczeń w sytuacji, o któreJ mowa w ust. l i 2, 
ogranicza sIę · do kwoty stanowią~ej równowartość tego 
dodatku. 

Art. 83. 1. Prawo do renty rodzinnej dla osób, o któ
rych mowa wart 38 ust l ,pkt I i 2. ulega rÓwnież za
wieszeniu. jeżeli osoby te: 

n poł:łieraią stypendia na studia I'agraniczne. 

. 7>- uczą się ..... szkołlU:h wojskowych kształcących kan
dydatów ,Da Żołnier%y zawodowycb, . 

f . 
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3) " pr'zebywaj4 vriakładzie" specjalnym. w -domu dziecka 4. Przepis ust. 1 stosuje się odpowi.ednio do ,renty 
"" "lub ' w irinej placówce opiekuńczo-wychowawczej,' je- rodzinnej, z tym że jeżeli'do renty tej uprawnionych jp.śt 

ż.;:Upoby! w , tyeb placówkach jest nieodpłatny lub .więcej niż 'jeden członek ' rodziny, zmniejszeniu do 25% 
' ) rpdzicę (opiekuQ,owie) zwolnieni są w całości od/ po-·· podlega częsć renty przysługującej osobie pozbawionej 

tloszenia odplatno~ci. z uwzględnieniem u~t. 2 ,1 3, -; wólności. 

4) Pfzebywąjąw zą!{.ładzie poprawczym lub karnym. 5. W razie wydania orzeczenia uniewinniającego bqd! 
. . I f ' w' razht pobytu sieroty zupełnej w placówce. umarzającego postępowanie wypłaca , się część śwfadcze-

. nia wslr7ymanego w myśl ust. 1. 2 l 4 za cały okres' 
o ktorej mowa w ust. 1 · pkt 3. nie podlega zawieszeniu pozbawienia wolności. " 

, l/~ , .cZęscJ przyslu.gującejrenty, którą przeka~uje się na 
'wystaWioną prz~z tę placówkę mleszkahlową ' książeczkl'ł 
oszczęd~ościową; . . 

~, Jeżeli . w placówće, o której mowa w ust. 1 pkt 3, 
przebywa więcej niż jedna sierota zupełna uprawniona 
do tej~amej renty rodzinnej, każdej z~ichprzekazuje 
się na książeczkę o5zczE{dnościową przysługującą jej część 
renty, nie więcej jednak niż 1/. łącznej kwoty . świad-
qępta, \ \ 

Art. 84. t. Prawo do emerytury I. renty ulega ,za
wiesz.eniu, niezaieinie od ' okolicznościokreś1onych w. 

. art 82 i 83, w . razie wyjazdu tenc'isty za " granicę: 

l) na pobyt 5t#1, ., 

2) na pobyt czasowy, jeżeli trwa on dłużej niż 12 Qlie"-/ 
. si<;cy, 

chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej. 
. ' . 

. 2.Z~ieszeni% prawa do emerytury f renty, o którym 
mowa .w ust. I pkt 2. nie stosuje się do' osób skierowa-

Art. 86. Rada Ministrów. w drodze . rozporządzenia. 
określa: 

.1) szczegółowe zasady zawieszania prawa do eme~yt'Hy ' 
lub renty oraz zmniejszania , o/YSOk;OŚCI tycb świad~ 
czeń, I . . 

~) wyp,adkf, w których " mimo zajścia okolicżnosci okre
śloQych wart. 82 nie następuję zawies,zenieprawa dl) 
emerytury lub renty ani zmniejszenie. wysokości tych 

: śWiadczeń. - , 

Art. 87. Prawo do świadczeń ustaje: 

l) gdy odpapnie którykolwiek z warunków wymaganych 
(Jo uzysk~nla teg~ prawa, -. 

2) ze śmiercią osoby uprawp.ionej • 

DZ I At VI 

Postępowanie w sprawach śwladcze6 
l wypłata świadczeń. 

nych lub delegowanych do " pracy za granicę- W' polskich 
przedstawicielstwach dyplomatycznych I w urzędach kon
slll?rnyth, -~w stał.ychprzedstawicielst~~chp~'I.,Y Org,ani.,; 
żacji Narodów ZJedno6zónych l. fnnycp misJaQ:h lu.b mi~ 
sjach spęcjalnych.a "takie ' iqpych pO J:s~kh I;lfac6wkach, 
i.n~ty{~c;jach I~b prZ.ed~lę.biorstwaćh . o.r.az .,do ,-~złon,~ów rO- ~. 
dzin' tych osób ~ 'na 'jch' wtlios~k"chyba ?:e' żal=hoc;lz'l 

. , o,koTiczności wymieńiorie w' art; ' 82. ... . '::' '; ,. ' 

Rozdział 1 
; ,~ . . . 

;~,w okresie pierws~ycb " l2: '1J,li~:i~cy . ·PO:bytuczaso. 
'Wego , ia granicą oraz , w wypadłtach," okt6ry:ćh mowa 
w~ ust. 2, świadczenia ,pr.·zekazuje::· sięnaraćh~ek eme

./ ryta lub 'rencisty w powszechnej kasie "oszczędności lub 
. wypfIica iw kraJuwsRaiane!oSól).jik;; ~·iW ')i.$ ?: . 

':/ ,::- ,_,<"" .. ",' ~,:~:":~ . -'; .,,:./ .1 ,;\. : :':_~1}~ :~:>,:, ).: "'rlf.,r ' ~ ';' ... ;,~- '~-" (' '; <'; ~ih-i)a;!1: 

::A ' Prawo doś:wiadczf)ń. ,. ,któtę iawiesiono ;r; . ppwp~u 
wyjciżdu zag[(,inicę,przyw,ra~a '~ię na wnipsek :'; ~~r,yJa 
lub ,rencisty 9.d' dnia PQ,;;Yf~,~u , ,opkraju,!. jednaJt: ~a ' : ó~.r~s 
nie dluzszy niż 3 mie~iąc..ęJ ~al.~nąarz<?~~ ,~s~e<rz; . od ~~~4 

. siąca;' .w którYIll : :~gloszon<? ;:wnioS~1r.; './,,' , ,' ' c 

!.", P ,",' .: ,<:.-" .~ ~ :--,' .... ,_ ;;.'<i ;. \. "': . .";;,;;-li (.) :. ;~ł ~!;; 7:. ,' . . . ~ ::;,_ ~ ",;' _,' 

'. Ogólne >zaśady 'postępowan"a~ 
: , ~'. ' ,. '. ~ 

~~:,'~· ~ti~)8 ... , l)ecyzje , w'; spraw,ąchświadczeń . ,",:ydają 
,f śWladcżem/l .te wypł.ącaJą oddziały , Zakładu Ubezpleczen 
' Społecznych .własciweźeWzględu na miejsce zamieszk'd

o"\~ia ; ·ósoby ' zainteresowanej lub inne jednostki organiza
. cyjne ,określone iW przepisach .. wydanych na podstawia 
\ ~rt. ,~4 i ;lO~5,zwap.e . d':llej "or~aIlą.mi r~ntowymi" • . 

Art. 89. 1. Postępowanie . w sprawach 
' 'Ws~czynhsh{napodstaw.ie wniosku; chyba 
' szczególny ,stanowi' inaczej. . 

świadczeń . 
ze' przepis 

2~' 'Wnio~ki \\;sl;r'~wi~ pr,~YŻ)ial1i,a 'świadćień~glasza 
się' w organie rentowym za pośrednICtwem zakładli ' pracy 

n ·lib bezp~tednio.· '.' , :. . . . 

Art. 85. L , ,W'·';rażi.e . :; Q~1IłWia' ~ ;:k~'I.' ppzł>awięJł}a 
wolnoś-ci na mocy orzeczenia sądu osobie uprawnionej 
do emerytury IUl) rent,y ' łiiIWa!J'jil~teł :wypłtitM'Si~\" te :;swiad. ' 

" :ĆZ~riJd ~ ' Wy'sokośd 25·/lr.z ;Zi:uWi~lłi'etf~>iist. :'2. ,;. ,~" ':'! 
" ' '. , ;c ''': . ,;' .. ; " (, .. ~ i :' ,; ~(' ,: .;~ . ; .. i!!'.;;:·::,j '·j -.,.,· < ',';C -:", "!l', Do '~ni~tskuw sprawie prżyznania ' ŚwiadczefJpo-

<2," Jeżeli emeryt " I'uh) ,jrenci~la;;~ () (lUófym b,lXlow;'\?"i-W . ~i,nnyDyć . dołączonędowody uzasadniające prawo ,do 
ust. 1, ma członków rodziny lipełniających warmkL:.',do ,', Świadczeóf' ich wysokości, okr~lóriew drodzerożporzą
renty rodzinnej, wyplacasię im pozostałą część emerytury , dżenia przez 'Radę Ministrów; ·· 

JU,b rent}(, c:hybĄ ; ~~ . zac~Mł Qłto.~iczności; lł~As~:niające " ... " , . ' ... '. 
;zawi!,!szenle .. pf(,i,wą do ś~ladc~@fł !JN lłl'Kś1 a~t. \;82 +" ,ą3. Art. ud: \ D~'cyija '~ówi~h~' być " ~ydana niezwlocz-
Dodatki rodzinne wyplaca~ię w..~pęl:pej .wywko$c~ , pS9.~Qm;. ",nie, rile póżDief niż w bąg~6ó : dn.ibd dnia zgłoszenia 
na które je przyznano. " . . ' wniosku. ,', 

.... , , ~.~\. t~L~1~~ .';: : ,o" u t :.-, ~ : E.~ " ';'.;' ."J~ ~~I ~' , <t, ..... ,,: "'l" , ~' - ·3', 

3. Na wniosek emeryta lub rencisty, o którymmo,wa , <_ ,' 2. Od decyzji org~IlU rentowego przysługują osobie~ 
VJ "ust. V pnWŚzl.(je -' się 'citonkÓfifr&iiirty r6wń;ez' cięsć :~ ~afhteresowanej . 'śródkf 'ódwoławc~J 'określone w 'Odl ęb-
świadczenia, przysillauJiic'l 'eiile.r§lO'wi 'lUb tendśd~ '( "nych przepisach. " .' . ,. .. . 

.. 
( 

, . 

. / i 

, , 

.'-
'( 
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Ąrt. 9t. , Jeżeli pr,awodo świadczeń zostało udowod
nione, ale zainteJesowan y nie przed/ozy I dowodów nie- , 
zbędnych do ustalenia wysokości Świadczerl. organ redo
wy plzyznaje zainteresowanemu świadczenia w kwocie 
zaliczkowej zbliżonej do kwoty przewidywanych świad
czeń. 

Art. 92. t. Wyciągi z akt stanu cywilnego, zaświad
czenia wydawane w celu usta;enia uprawnień do świad
czeń oraz pisma o wydanie tych dokumentów są wolne 
od opłat. 

2. W sprawach świadczeń przewidzianych w ustawie 
osoby zainteresowane i org,rny rentowe są zwolnione od 
wsze lkich opł a t. 

.. Art. 93. _ Organy administracji państwowej i zakłady 
pracy' są obowiązane udzielać organom rentowympomo
cy i informacji w sprawach świadczeń .przewidzian'ych 
w ustawie. 

Att.. 94. Rada . Ministrów. w drodze rozporządzeria, 
okre31a szczegółowy tryb postępowanIa ' w . sprawach usta
lama prawa do świadczeń pieniężnych przewidzianych w 
ustawie. 

Art.-95.Wpostępo-waniu w sprawach o świadczenia 
okreś lone w usta,wie stosuje się przepisy Kodeksu pDstę~ 
powania administracyjnego, chyba że niniejsza ustawa 
~tanowi inaczej. . 

Rozdział 2 

Obowiązki zakład6w ' pracy. 
) .. " " .~ 

/ Art. 96. 1. Uspołecznione zakłady pracy są obowią
zane do: 

3) poinformowania .pezzwłocznie po śmierci pracownika 
pozostałej po nim rodziny o war.unkach uzyskania 
renty rod~iilDej. przygotowania wniosku o ' rent~ 

. i przedłożenia go organowi rentowemu. 

3; 'N, trakcie postępowania w sprawach o świadcze
nia zakłady pracy są obowiązane udzielać pracownikom 
i ich rodzinom niezbędnejpomoc:y. 

Art. 97. 1. Jeżeli wskutek riiedope łnienia lub nie
należytego dopełnienia . przez ·zakład pracy obowiązków 
pkreślonych wart. 96 ,ust. I i 2: . 

1) organ rentowy nie mógl wydać decyzji przyznającej 
emeryturę lub dokonać wyplaty świadczenia w kwo
cie zaiiczkowej od dnia. w którym ustał stosunek 
pracy - zakład pracy jest zobowiązany na wniosek 
pracownika przedłużyć stosunek pracy na czas okre
ślony do chwili wydania tej decyzji, 

2) pracownik lub pozostali po nim członkowie rodziny 
ponieśli szkodę - zakład pracy jest zobowiązany do 
wynagr9dzenia tej szkody w,edług przepisów prawa 
cywilnego. 

,_ 2. Przepis ust. nie ma zastosowania. jeżel(pracow-
nik utrudnia postępowanie mając:e na celu ustalenie. pra
wa do .emerytury lub renty. 

Art. 9~. Rada Ministrów może nałożyć na zakłady 
pracy obo~iązek udzielania pracownikom przechodzącym 

, na emeryturę lub rentę oraz czronkom fi,0dzin pozostałym 
popracQwnikach innych fortp. pomocy niż okreslone w 
art. 96. 

Rpzdział 3 

. . Ogólne zasady wyplatyśwtadczeń. 

1) udzielania praco~nikowi I pozostałym po ' nim czlon~ ' Art. 99. ' Swiadczeniawypłaca się pOCzYnając od d.nia 
k-om rodziny informacji o przysługujących im świad- . powstania prawa 'do tych świadczen. jednak z'a okres 
czeniach. . nie dłużSzy nii 3mieslące kalendarzowe poprzedzające 

2) llstalapia na podstawIe posiadanej dokumenŁacji.,niEf miesiąc. w którym zgłosżono wniosek lub wydano decyzję 
później niźna 2 lata przed osiągnięciem przez pra~' Z urzędu. 
cownika wieku emerytalnego, czy ma 'on okresza-''-'' , . 
t rudrilenia wymagany do emerytury. i zawiadomienia ' " ĄrLl,Oo.·· 1. ' $'\Viadcze'nia wyplaca się za miesiąc~ ka-
placownika o wyniku tych ustaleń, lenda~7.óvi:e , . w .dniu ustaląoYm .w decyzji .organu rento

wego; jako- :~erm~n ,płatnościświaqczeń. 
3) w'>póldzialania z pracownikiem w .' g;fQmadzE!Diu do- ' 

kUllIentacjio zatrudnieniu w poprzednich zakładach 
pracy, 

4) wydawania zaświadczeń niezbędnych do: ustalenia 
prawa doświiidc~eń i ich wysokości. 

2. Swiadczeniawyplaca się 'do rąk osoby u~wriionej 
'za pośrednictwem poczty lub na wniosek tej oSQ,by na jej 
rBchunekw powszechnej 'kasie" oszczędności. 

.? : . . 

Art.lot.- i."W . razie ponownego . ustalenia przez 
2. Uspołecznione. zakłady pracy są obowiązane rów- organ tentowY" pfawa do " świadczeń ' lubich wysokości. 

nież do: ' przyznane hib" pOdwyzSz'oneśWradczenia wypłaca się po~ , 
1) przygotowania wniosku o emeryturę Lprzedłożenia go 

organowi rentowemu nie pÓżniej niż na Z miesiące 
przed -zamierzonym terminem przejścia pracow~ika na 
emeryfurę; a' jeżeli ' część okresu udowadriiana jest 
zei:nanii:lmi świadków - nie póż:nfej niż na 6 mie
sięcy przed tym terminem. 

2) przygotowania. za zgodą pracownika. wnłosku o rentę' 
inwalidzką iprzedlożenia i90 organowi reątowęmu- na· 
2 miesiące przęd ustaniem ,pr}lwa ,do ZąSiiłków choro- _ 
bowych, 

czynając:' ~d>" miesiąća, W\' którym " powstało prawo . do 
tych'Ś'wia'dtzeh lubOo 'i.ch podwyższenia. ' jednak za okres 
nie dłuż5ty niż: .. ·· . . ,.:. ' ! 

' 1) 3 miesiące kalendarzowe poprzedzające " miesiąc, w 
którym zgł~ono ,~uioseko . ponowne rozpatrzenie 
sprawy lub wydano -d'ecyzjęl&· urzędu, . 

3 lata' wstei::z;~ lioZąc ·6d':t·miesląca. b i k.tói~mow4 · 
w pkt l, jeżeli odmowa lub 'przyznanie . niższych 
świadczeń , b:yły Ilastępstwem błędu OI.gt;l.nu rentoWego 
lub ·od.wolawc:z.ege-,,;, ":r.. . ." ':"-" , •... " i" :.; 

c. 

. , 

\ 
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2. Prz~pis ust: l stosuje .i4lrówniei w r~zl. ponow
nego ' ustalenia prawa do świadczeil ' lub ich wysokości 
wskutek wznowienia post~powania przed organami odwo
ławczymi albo wskutek ' rewiZji nadzwyczajneJ, z tym te 

, okres . 3 miesięcy hib 3 lat liczy się od mIesiąca wniesie
nia wniosku o wznowienie postępowania lub o złożeni. 
rewizji nadzwyczajnej, 

Art. 102. I. Wypłatę świadczeil wstrzymuje .i4l, J .. 
żeli: 

\ 

l) powstaną okoliczności uzasadniające zawieszenie pra· 
wa do świadczeń lub uStaDle tego prawa, \. 

2) osoba pobierająca św~adczenia mimo pouczenia lub , 
żądania org'anu rentowego nie przedłoż,y ' dowodów 
stwierdzaJących , dalsze istnienie prawa doświadczeń. 

3) osoba uprawniona do świadczeń nie poddała sIę ba
d~niu hikarskiE'!ltlu bez uzasadnionych przyczyn, mimo 
wezwania organu rentowego, 

4) okaze się. ze prawo do świadczeń nie istniało, 
, . 

,5) świadczenia nie mogą być doręczone z przyczyń nie
,zależnych od organu rentowego. 

I 

2. Wstizymanie wypłaty świadczeń następuje poczy
na j ąc od miesiąca : 

1) przypadającego po miesiącu, w kt6r,ym o,rgan rento
wy wydal decyzję o wstrzymaniu wypłaty w wy
padkach. o których mowa w usl l pkt 1-4, 

2) za który przysługiwało świa,dczenie niedQręczone W 

,wypadkach. o których mowa w ust. 1, pkt 5. 

3. Prze pis ust. 2 pkt I stosuje się odpowiednio. jeżeU 
pOW~LlOą oko li Cznośc i uzasadniające Zmniejszeni'e wy-
sok ośc i .s wiadczen. ," 

Art. 103. 1. W razie ustania, przyczyny powodujące) 
wstrzymanie wyplatyświadczenia, wypłatę wznawia , SIę 
od miesiącauslania tej ptzyczyny, jednak Za okres nie 
d l u 'żsl y ni l 3 mi esiące ka,lendarzowe. ws~ecz od. qlię!1iąca, 
w klóryni zg loszrno wniosek o wznowie,nie wypłaty lub 
wy d<l no z u rzęd u d ecyzję o jej wznowieniu. Rizepis 
a rt. 84 ust. 4 stosuje si~ odpOWiednio. . 

. ( , ,/ 

2. Jet e li wstrzymanie wypłaty świadczeń nastąpilona 
skutek błędu organu renlowego, wypłatę wznawia się po
czynając od miesiąca, w którym je' wstrżymano, jednak 
za okl.es nie dllJzszy nii 3 lata wstecz licząc od miesiąca, 
w ,którym 7.gł9szono wniosek o wznowienie wypłaty lub 
wydano' decyzję z urzędu o J'J wznowleni'u. 

A.rt. 104. 1. W razie' śmierci osoby" ~tóra zglosfła 
wniosek o świadczenia określone ustawl\, ' świadczeD1a 
ndleme jej do dnia 51l1ierci wypłaca się ' malząnkowi .i dzie
C; IJHn, z któ rymi prowadziła wspólne gospodarstwo domo
we, a w razie 'ich braku - małżonkow,i I dZIeciom., z któ
rymi osoba ta . nie , prowadziła wspólneg~.gosp~rstwa 
d.omowego, : oraz inn ym członkom rodziny upt8w~tonym 
do renty, , rodziRt:IejJub na ' których , utrzymdfli.u ",p0:to" . 
stawala ta- ~osoba. 

2, OŚ<1by wymienione w usL ilUłją prawo <10 udziału 
w ddlszym" prowadzęnili , 'postępowdnia oświadczenia. nie 
u\{oń<:zonego , w ~kutek śmi erci ' osoby, ~t6rao te $wlad-

------~--------------------~----~--

osoby, której łwtadczenłia przysługiwały, chypa t. przed 
upływem tego okre$u zgłi'zony zostanie wniosek o dal
.ze prowadzenie postępowania. 

Arl 105. Rade MinistrÓW ł w drodze rozporz4dzenla. 
pkreśle szczegółowe zasady wypłaty ' łwiadczeil. 

Rozdział 4 

Zwrot nlellalemycb iwladcze6, potrącenia ,l egzekucja 
ze iwladcze6. · 

. . J . 
Art. lO.. I . Osoba, która pobrała nienależn. jej 

ł-wiadczenia, Jest obowiązana do ich z'Y{ro~u. 

1. ' la kwoty nienależnie pobranych świadczeń w rl.l
lumieI).iu Ust. ' t uważa się : 

l) śwladc.zen1a wypłacone mimo zaistnienia okoliczności 
powodujących ustanie lub zawieszenie prawa' do 
świadczeń albo wStrzymanie wypłaty śwjadczeń w 
calości lub w części; Jeżeli osoba pobierającałwlad
czenia była pouczona obra.ku prawa 110 ich pobla-
tania, . 

l) świadczenia przyznane lub "wypłacone na podstawi. 
nieprawdzłwych zeznań lub dokumentów albo w in
nych wypadkach swiadomego . wprowadzenia w błąd 
pIzez osobę pobierającą świadczenia. 

3. Nie mo.żna żądać zwr<;>tu kwot nienależnie poora
nych świadczeń za okres dłUższy ' ni ż l~l' mi'~sięcy. jeżeli 
osoba pobierająca świadczenia iawiadomiła organ ren
towy o, zajsciuokoliczności powodujących ustanie łub 

zawieszenie prawa. do świadczeń albo wstrzymanie wy
płaty ś wiadczeń, a mimo to świadczenia były jej nadal 

, wypłacane, w pozostaiych zaś wypadkach ' - . zaokre. 
dłuższy niż 3 lata, 

-t. Organ rentowy ' .może odstąpić ' od żądania zwrotu 
kwot nienależniepobranych świadczeń w cało$ci lub w 
części, jeżeli za,thodzą , Izczególnie ,.uzasadni on. okolicz
ności. 

Art. 107. l. Organ rentowy moze po~r'łcit ze ''''i ad .. 
czen pieniężnych 'Określonych w ustawi.na.tIllPujlłC. na
tł.żności: 

1) świadC7.enia wypłacane w kwocie zaliczkowej, ' . 

2) za~iłki wypłacane z tytułu p()mocy społecznej, jeżeli· 
przy wypłacie zastrzeżono ich potrącanie" 

~ . :". ./ 

3) kwotynienależnie pobranychemer,ytur, .rent i innyell" 
świadczeń ' ''' ubezpieczenia ,.polecznego orazfullduszll 
alirilent~cy jnego, . .' 

4) koszl y utrzymania osób uprawnionYCh do, świadCZed, 
'y,. 'd()ntu pomoeyspQłecznej, w ' iakładacb : lecznictwa 

. atilcjQoarnego ' oraz kQszty " wyżywienia takich osób 
w zak ladath~zkoferiIa imva lId ów . . 

: . ," 

c:zen.ia wystąpIla . . '.' .. ' " ,.' ... , .' 
, . . . . , . " 2. Poza na~żnościami ' wyIilienionymi w ',ust." ' 1 ze . 

" , 3. , ~~zc~O\a .o ... wy.płatę , świadczeń" o których , mQw~. , 'wtadczen ' pi~iężn'y ('h ~(:lOtrą~niu " ,'Pódleqd ją " świddczenj .. ," 
w ust Cwy.!:1dJiając . p.o , ~upływie .1 2: miesięcy ' ,od . ś~i~ lci ; : aUment'fcyjffi!ł ;': J:.wyj4t~if'nt .wypadków,gdy : ,,"' : 

" 

.-" 
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Jl .wtadczem. alimentacyjne ma.j4 być potrącane na 
JHC& kilku wlerzychili, 11 łączn~ suma, która może . 
byt potr4cona, nie wystarcza JUl. pełne pokrycie 
wazystkich należności alimentacyjnych, 

2) .wtadczenie pieniężne zostało zajęte w trybie egze- ' 
- kucji sądowej lub admin.islc acyjnej. 

Potrącenia świadczeń alimentacyjnych organ rentowy do
koriuje na wniosek wierzyciela na podstawie przed/ożo
Dego przez niego tytułu wykonawczego. 

3. $wiadczenia alimentacyjne ' potrąca się w pierw
aiej kolejności, ił należności wymienione w ust. 1 - w 
k91ejności podanej w tym przeRisie. 

Dl JA ł. VII 

Pnepby pnejśctowe I. kOt\cowe. 

Rozdział ·1 

Przephiy przejściowe. 

Art. 113. Użyte w niniejszym dziale określenie "prze
pisy dotychczasowe" oznacza ustawę z dnia 23 stycznia 

Art. 108. 1. Potrącenia Iiie mogą przekraczać: ' 1968 f.O powszechnYQl ~aopatrzenfu emerytalnym pra-
• cowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1972 r. Nr 16, 

1) trzech piątych miesięcznego świadczenia...;... jeżeli po- poz. 114 ' I Nr 53, poz. 341, z 1913 r~ Nr 38, poz. 225, 
trąceniu podlegają należności altryentacyjne, z 1914 r. Nr 21, poz. 116 t 11" Nr 41, poz. 280 i Nr 50, 

2) poł.owy miesi ętznego świadczenia' ..:.. jeżeli pótrące- poz. 321, z 1915 r. Nr 45, poz. 232, z 1916 r. Nr 40, poz. 235, 
niu podlegają należności, o których .mowa wart. 107 z 1911 r. Nr 11, poz. 43, z 1981 r. Nr -20, . poz. 100 i z 1922 r. 
ust. 1 pkt 1-3, Nr l, poz. 62). --,\ 

3) trzech czwartych świadczenia - jeżeli potrąceniu 
podlegają kwoty na koszty uVzym~nla osób upraw
nionych do świadczeń w domu pomocy społecznej. 

2. Potrącenia świadczeń ałimentacyjnych, ' łącznie 
s potrąceniamf świadczeń wymienionych wart. 107 ust. 1 
pkt 1-3. nje mogą przekraczać trzech piątych miesięcz
lIego świadczenia pieniężnego. 

ArL 100. L Swiadczenia pieniężBe podlegaj, egze
kucji na zaspokojenie świadczeń I1limetltacyjaych w lnech 
piąlych częściach, a na zaspokojenie innych należności-' 
w jednej czwartej. 

2. W razie zbiegu egzekucji na.leżności allmentacy,h 
nych z egzekucją innych należności świadczenia pieniężne 
podlegają egzekucji w trzech piątych częściach. 

3. Poza tym do egzekucji "e świadczeń pieniężnych 
Itosuje się przepisy Kodeksu · postępowani~ cywilnego 
el bo przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w admini- ... 
Itracji. ..", 

Art. l J O. 1. Rada Minist rów, w drodze rozporządze

nia. określa kwoty świadcze ll pieniężnych wolne od po
trgeen i egzekucji. 

2. Minister Pracy, Plac i Spraw Socja lnych w poro
sumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej, w 
drodze rozporządzen i a, określ a szczegółowe zasady doko
nywania potrąceń. o których mowa wart. 107 ust. 1 
pkt 4. 

Art. . t 11. W razie przyznan ia śl.\!i adcz~ll zą, okres 
w~ l .eczl1y O l Uo n rentowy ma prawo potrącić na zdspokaje
n;e naleznośc i. o których mowa wart. 107 ust. 1, całą 
kwotę przypadającą od dnia powstania prawa do świad
c~ri do dnia wydania decyzji ustalającej to prawo. 

Art. 114. Ilekroć inne przepisy odsyłają ,do ustawy. 
o której mowa wart. 1 \3, stosuje się odpowiednio prze
pisy niniejszej usta wy. 

Art. J 15. 1. Przepisy ustawy stosuje się do wnio
aków o świadczenia, zgłoszonych pOczyn8jąc od dnia jej 
wejścia w tycie. przy czym t8kte · na podstawie przepi
sów ustawy ustala atę wysckeśt świadczeń przy.ługUJ.4" 
eych za okTel przed dniem jej wejścia w życie. . 

l~ __ Przepisy ustawy atosuje aię również do wIliiosków 
o 'wiadczenia. zgłoszonych przed dniem jej' wejści'a w 
tycie, jeźeli choćby jeden z warunków do przyznania 
świadczeń zostal spełniony po tym dniu. 

3. Przy ·,ustalaniu składników wynagrodzenia weho
dZllcych do podstawy wymiaru emerytury lub renty 'na . 
podstawie zarobków osiągniętych przed dniem wejścfa w 
życie ustawy stosuje aię w tym zakresie przepisy do-
tychczasowe. ' 

Are- 116. Do wniosków zgłoszonych przed dniem wej
ścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, 
z uwzględni eniem art . 115 ust. 2 i art. 121. 

Art. 117. Rozpa trzeniu na podstawie ustawy podJe- ' 
gają wnioski: 

l) osób, które nie odpowiadały warunkom wymaganym 
do uzyskania prawa do emerytury lub renty na pod
stawie przepisów dotychczasowych, .jeżeli osoby te 

. odpowiaąpią warunkom do uzyskania świadcze rl na 
poOstawje. ustawy. .,. 

2) osób, które przedłożyły nOwe dowod y mające v.;p+yw 
na p rawo '''do swiadczE'tl lub ich wysokość. 

Art. 111. Minister Pracy. Plac i Spraw Socjalnych, 
w . drodze rozporządzenia. of{reśla . dostosowlJm.i~ przepłc 
sówdó l yczących ' zasiłków rodzinnych przysluguj.\€}'E:h 
pracównikorndo dodatków rodzinnych do emerytur i r.ent 

Art. 111; Od osób nil! uprawnionych do d<llsl.ego po
ł>ierania świadczeń olueślony ch w us tawie kwoty nie
Jł~1eżnie pobranych świadczen, o których mowa wart. 106' 
ust. 1. p<>dłegają ściągnięciu w' trybie prze\ili'só,,! o · postę 

p.}wlłniu egżekucyjnym ~admi.l'liistracJi, !'fu pod!\hiwi~ 
(ls[alecw€ j decyzji Ol g,mu- renlo.wego . . 

. wypłacanych w dniu '~eJ{'cia ~, zycie ustawy. 

Art. t 19 . . Wzno\Vienie ·. wypłaty re"ilty rod'zilłłlej •. d9 
której prawozos~ało zaWieszone . z~ ' powodu zawiHcia 
związku małżeński~o p.rzed dBi~ wejści.w -i'1(''' ufa
wy, »e-fłtę pyje 't4ł' wnjo,.k: ElSOJ)rZ~i;DtW.SQ.w~J. · 
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Art. 120. Zasiłek pogrzebowy w wysokości określo
nej w ustawie przysługuje, jeżeli śmierć emeryta lub ren
cisty albo członka jego rodziny nastąpiła po dniu wejśclil 
w zycie ustawy. Jezeli Śmier.ć nastąpiła przed dniem wej
ścia w 'Życie ustawy, wysokość zasiłku ustala sii: na pod
stawie przepisów do.tychczasowych. 

Art. .121. Osobom pobierającym w dniu wejścia w . 
:życie ustawy emerytury. renty inwalidzkie l renty ro
dzinne na podstdwie przepisów dotychczasowych przy" 
~aJe się - zamiast tych swiadczeń - odpowiednio eme
ryluryi renty określone wI usta)Nie. przy zastosowaniu 

. zasad określonych wart. 122-125. 

Art. 1.22. 1. Emerytury I renty, o których mowa vt 
art. 121. ustala się od dotychczasowej podstawy wymiaru, 
z uwzględniemem ust. 2-4. 

2. Podstawę wymiaru emerytur I rent przyznanycli 
do dnia 31 g'rudnia 1~81 r. zwiększa si~ - niezależnie od 
zwiększenia określonego w ust. 3 .i 4 - w następującY, 

sposób: 

Procent. Minimalna Maksymalna 
Rok o który ule· kwota kwota 

przyznania ga zwię k- zwiększenia zwiększen'ia 
eme rytury szenili pod- podstawy podstawy 
lub renty stawa wy- wymiaru wymiimi 

miaru w zł' w zł 

do 1960 511 3500 7000 
1961-1 965 382 3350 6700 
1966-1970 302 -< 3150 :6300 . 

197\ 257 3050' - 6100 
1972 236 2950 5900 
1973 20\ 2800 5600 
1974 164 2600 ' , 5200 
1975 123 2300 "600 
1976 105 2150 

/ "300 
1977 90 2000. .rooo 
1978 80 1850 3700 
1979 65 1650 3300 
1980 46 - 1300 2600 
1981 15 550 1100 

3. Podstawę wymiaru emerytur ł rent przyznanycli 
do dnia 31 grudnia !H8:.! r. zwiększa się o kwotę rekom
pensat z tytułu podwyżek cen; które pobiera-ł emeryt lub 
rencista w ostatnim miesiącu przed dniem" wejśtia w 'Życie 
ustawy~ z tym że podstawę wymiaru. renty rodzinnej 
zwiększa się o kwotę rt!kom}Jensat przysługującycp jednej 
osobie. . 

4. Zwiększenie emerytury lub renty % tytułu o.kre
sów zatrudnienia ' w PolsFe L,\,1d9':Y.e.J obU,c1:a się~' uwzględ
nieni.em art. 29 ust. 2. a rt. 35. USL. 2 oraz ą.rC44 ust. 3. 
Jeżeli do emerytury , pr.zYsługi\!,~rWZr9sf w . wysokości 

1) za rok pl7.yznania emerytury lub renty inwalidzkiej 
uważa się rok kalenda.rzowy, w którym 'przypada 
termin, od jakiego ustć!llono prawo do " świadczenia. 
a jeżeli 5wiadczenie to uległo ponownemu ustaleniu 
na podstawie ,wyższych zarobków - ostatni rok ka
lendarzowy, w którym osiągnięto te zarobki, 

2) za rok przyznania emerytury zamiast renty inwalidz
kiej uważa się rok kalendarzowy, w którym przy
znana była renta inwalidzka, ustalony zgodnie z pkt 1. 
jeż~Ii za podstawę wymiaru emerytury przyjęto pod-
stawę 'wymiaru renty inwalidzkiej, " . / 

3) za rok przyznania rentt rodzinnej uważa· się rok 
kalendarzowy, w którym ' nastąpiła śmierć osoby, po 
ltórej przyznano tę rentę, a jeżeli przyzn~no ją po 
osobie pobierającej emeryturę lub rent~ inwalidz
kq - rok przyznania tych świadczeń. ustalony zgod
aie .Z p:lt l ' i 2. 

Arl. 123. t. Kwoty podwyżki świadczeń wynikające 
z ro tnie między miesięczną kwotą świadczeń ustalońych 
w myśl art. 122 a miesięczną .kwotą' świadczeń przysłu
gujących w dniu 31 grudnia 1982 r. realizuje się -
% uwzględnieniem ust. 2 l 3 oraz art. 122 ust. 5- według 
następujących zasad: 

. 1)/ emerytury ł renty dla osób, które osiągnęły lub 
osiągnąc wiek 75 lat do dnia 31 grudnia 1983 r: albo 
są inwalidami l grupy ..... zwiększa się o pełną kwotll 
podwyżki od dnia 1 stycznia 1983 r., 

2) emerytury l renty dla . osób nie wymieniońych w 
pkt l, którym świadczenia przyznane zostały w okre
sie od dnia 1 stycznia 1979 r. do dnia 31 grudnia 
1981 r. - , zwiększa się od dnia 1 stycznia 1983 r. 
o kwotę odpowiadającą rekompensatom z tytułu pod
wyżki cen, które emeryt lub renclsta pobierał : w ostat
nim miesiącu pLZed dniem wejścia w życie ustawy; 
a pozostałą część podwyżki w dwóch równych ratach 
poczynając od dnia 1 stycznia 1984 r. oraz od dnia , 
1 stycznia 1985 r., • 

3) emerytury l. renty dla osób nie wymienionych w 
pkt l. którym świadczenia przyznane zosta/y.w okle
sie od dnia 1 stycznia 1982 r. do dnia 31 grudma 
1982 r. - zwiększa aię wed/u'g zasad określonych 
w pkt 2, 

4) emerytury l renty dla osób nie wymienionych w. 
pk! \-3 zwiększa si~ od dnia lslycznia 1983 r. 
o kwotę odpowiadającą rekompensatom Z tytułu pod
wyżki cen. które emeryt lub rencista pobierał w ostat-

. nim miesiącu przed dniem wejścia w życie ustdWY. 
a pozostałą cżęść podwyżki wy'płaca się w trzech 
równych ratach poczynając 'od dnia I stycznia 1983 r., 
a następnie od dnia 1 stycznia 1984 r. oraz od dnia 
J stycznia )985 r. 

2. Nie przenosi się na rok następny ostatniej cżęści 
podwyżki, jeżeli nie przekrapa ona IW, zł. 

3: Podwyżki dodatków piel ęgnacyjnych oraz dodat
ków dla sierot zupełnych reCilizuje się w całości od dma 
1 stycznia 1983 r. 

5% emerytury. wprowadzony na podstawie art. 118 usta- . 
w~.P ~tórej ,mpwa , 't', ąr,t. pJ 7:zwięks~a się, ją o 5°/. (;,,; 

d t . . . t ' [' '1 t 2 . 3 ' Art. 124. ' Jeżeli kwota świadczeń , ustalona 'wrn yśJ 
P,o sawyw,yPtłlar.:u qS.<;\,9R.ej w m, y~, us. ,1' " <' ii rt. :122 I 123 byłaby ...... bez u~zględnienja duaatków 10-

~m~;~tfr;Yl~i~;~~t1~U ~ ,J~,i,~k~:~m'k ~~d~tawr , wymiaru ' ~i~;O~Y~~p~ln~~~atkLi ni~~~~ęgo;CyjllegO oraz dodatku ' dla 
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1) kwoty przysl,ugującej, bez uwzgl.ędnienia tych do- ·. 
datków, w dniu 31 grudnia 1982 r. - ~wiadczenie 

wypłaca się nadal w dotychczasowej wy~okości, . 

2) kwoty odpowiedniego świadczenia w najniższej wy
sokoscL ustalonej stosownie do art. 67 na rok 1983-. 
swiadczenie podwyższa się do tej kwoty •. / 

Art. ,125. 1. Przyznanie emerytur i rent określonych 
w ustawie zamiast odpowiedpich świadczeń przysługują
cych na podstawię dotychczasowych przepisów następuje 
z urzQdu, a jeżeli prawo do świadczeń było zawieszone-. 
na wniosek osoby zainteresowanej. 

2. Przyznanie z urz~du emerytur i rent w wysoko
~ciach wynikających z przepisów ustawy oraz wypłata 

różnicy należności za okres od , dnia 1 stycznia 1983 r. 
nastąpI' nie pózniej niż do dnia 30 czerwca 1983 r. 

3. Przy przyznawaniu świadczeń; o któryc'h mowa w 
ust. 1, uwzględnia się na wniosek osoby zainteresowanej 
wzrost emerytury lub renty z tytułu stażu pracy w Polsce 
Ludowej oraz' z tytułu zatrudnienia w , szcze,gólnych wa
runkach lub o szczególnym charakterze, jeżeli WNost lub 
dodatek z tego tytułu nie przysługiwał przed dniem wej
ścia w życie ustawy lub przysługiwał w intlej wysokości. 

, -
Art. t26. Osobie pobierającej w dniu wejścia w żyCie 

niniejszej ustawy inwalidzką rentę wyrównawczą na pod
stawie art. 28 albo rentę chorobową na podstawie art. 29a 
ustawy, o której mowa wart. 113, renty te wypłaca się 
na zasadach i w wysokośCi określonych w przepisach 
dotychczasowych. 

Art. J 27. 1. Osobę , pobierającą w dniu weJscla w 
życie niniejszej ustawy \ rentę wypadkową :' przewidzianą 
iW art Illust. 1 ustawy, o której 'I!l0wa wart. 113, pod.:. 
daj.e się z lIf7.ędu - badaniu przez komisję lekarską do 
SpIa}'V inwalidztwa i zatrudnienia, nie później niż w Ciągu 
3 m1esięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2.J,,7.eli w wyniku badania lekarskiego osoba, o któ
rej mowo w ust. 1, zaliczona zostanie do jednej z grup 
inwalidów z tytułu inwalidztwa pozostającego w ZWiązku 
z wypadkiem, przyznaje się ~jej zamiast renty dotychczas 
pobierane i rentę inwalidzką ' na zasadach i w wysokośCi 
określonych w przepisach o świadczeniach z tytułu wypad
ków przy pracy i chorób zawodowych, a jeżeli nie zosta
nie zaliczona do żadnej z grup inwalidów z tyhllu inwa
lidztwa pozostającego w związku z wypadkiem, lecz do I 
lub llgrupy inwalidów z innych przyczyn niż wypadek 
przy pracy - przyzn'aje się zamiast .renty dotychczas po
bieranej r~ntę inwalidzką w wysokości przewidzianej dla 
III grupy inwalidów z tytułu wypadków przy pracy 
i chorób zawodowych. .. 

, \ 

. , 3. Podstawę wymiaru renty inwalidzkiej, o której 
mowa W1ISL ~, stanowip6łtorakrotne najniższe wynagro
dzenie obowiązujące w dniu wejścia w życie ustawy. 

, .. . . 4. Je~e1i osoba, o której .mowa w ust. t, nie zostanie 
zaliczona do. J JublI grupy inwalidzki~j albo Cio III grupy 
ztytułi:i wypadku ' przy pracy lub niepodd.ała się bada
nił;l . lekarskiemu, przyznaje się zamiast dotychczas pobie
ranej relltyjednOTazową odprawę odpowiadającą kwocie 
tej renty zj'lokre's 10 lat. . 

5 . . QsQbie, oktÓ~ejmowa ,w ust. 4: pr,zysługuje pr.awo 
doświadczen leczniczych. . I ' 

\ / . 
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Art. 128. 1. Pracownikom, którym ' w myśl § 4 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca' 1981 r. w _ 
sprawie szczególnych zasad przechodzenia na ,emeryturę 

pracowników uspołecznionych zakładów pracy w okresie 
do dnia 31 grudnia 1981 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 95 i Nr 28, 
poz. 145 oraz z 1982 r. Nr 25, poz. 177) zapewniono otrzy
mywanie emerytury po osiągnięciu obowiązującego wieku 
emerytalnego, nawet 'jeżeli wiek ten osiągnęli po upływie 
5lat od ustania zfłtrudnienia, przysluguje emerytura ok re
slona w ustawie z chwilą ,osiągnięcia określonego w niej 
wieku emerytalnegg. 

2. Emeryturę, o której mowa w ust. 1, ustaloną na 
zasadach ogólnych zwię'ksza się w dniu jej przyzr:ania 
o kwotę, o jaką wzrosła przeciętna emerytura w okresie 
bd roku ustania zatrudnienia do roku poprzedzającego. rok 
uzyskania prawa do emeIytury. 

3. Przepisów ust , 1 i '2 'nie stosuje się w razie po
nownego podjęcia zatrudnienia w ramach stosJJnku PIiICY, 
'łł uspołecznionym za~ładzie praćy przed uzyskaniem wie
ku emerytalnego. 

Art. 119. Do emerytur rent przyznanych wmyśl 
niniejszej ustawy r..:e przyslugujądotychczas wypłacane 
rekompensafy z tytl;lłupodwyżek cen. 

;' 

Rozdział 2 

. Przepisy końc~we. 

, . 
Art1 130. 1. Tracą moc: 

; 1) ustawa z -dnia 23 ,stycznia 1968 T. o powszechnym 
zaopatrzeniu e'merytalnym pracowników i ich rodzin 
(Dz. U. Nr 3, poz. 6, z 1972 r./ Nr 16, poi 114 i Nr 53, 

' poz. 341, z 1973 r . . Nr 38: poz. 225, z 1974 r. Nr 21. 
poz. 116 i 117. Nr47,poz. 280 i Nr sa, poz, 321, 
z /1975 r. Nr 45, pot. 232, z 1976 r. Nr 40, pdz. Z35, 
z Hl77 r. Nr .ll, poz. 43, z 1981 r. Nr 20. poz,lOO 
i z 1982 r. Nr 7, poz. 62), 

~l usta'Ya z dnia 31 marCa 1971 r: o, dal~zy~ zwiększe- . 
niu ęmerytur i rent. ora?:. o zmlaille mektorych prze
pisów o zaopatrze~Hu eIllerytalnym(Dz. U. Nr 11. 
poz. 43) - w zakresie unoqnowanym niniejszą ustawą· 
, ,_ '.".-' ' ,: ' . ' 1,. _ . 

2. Do ' czasu wydania przepisów wykonawczych prze
'widzianych w niniejszej ustawie pozostają w mocy ~r'le
pisy aktów wykonawczyt:h wydane na podstawie, ustawy 
;'\Vyinienioneh:w. ust. .,l p~ l"jeżeli nie są sprzeczne zwo-
stanowie~iami . niniejszej. ~sta'\YY. 

3. pozostale -wfflc,cfrÓzporządzenie Rady Ministrów 
Ż dnia l1lipc~ ' 1981" ' r.w "'śprawieszczególnych zasad 
przechó8ieilia · •.. naemery'tllrę pracOwników . uspołecznio

'n'}łtb z'a:~i.kdów: praqr 'w~k~esledo dnia ,31 gr~dnia 1981 r. 
(Dz.' tr. ,lN"r H1; . poz. ' 951 Nt1 28, P'oz; 145 oraz z 1982 r. 
Nr-25, .po~ . . · l11~., .-. ';:J') ; '. .;~;; .. '!~ ;:,.' \ . 

"1: -' ;i . l,i,':' : : 

".j • Ad. 131. U;stawa()~hodz,i 'W życie , z dniem 1, stycz-
nia 1983 r. '" ' . , " " . "-'! ;"" ". 

·. 'it . ~~.;. . -.,' .~: .. ~ ;.o;'i}t) - : '\ 
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