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USTAWA 

z dnia 14 grudnia 1982 r. 

/ o ubezpieczeniu społecznym rolników Indywidualnych I członków ich rodzin. 

R'ozdzial l 

Zakres świadczeń. 

Art. 1. L Ubezpieczeniespoleczne rolników indywi
dualnych. zwane dalej . "ubezpieczeniem". obejmuje rolni
ków prowadzących gospodarstwa rolne. 

2. Ubezpieczenie obejmuje również domowników pra
cujących w gospodarstwie roi n ym. 

Art. 2. Przez użyte w ustawie określenie: 

I) rolnik - rozumie się osobę: 

a) prowadzącą gospodarstwo rolne lub dział specjalny' 
samodzielnie albo w charakterze współwłaściciela 

(współposiada,czal . lJ..agfuQ~ąch stanowiących jej 
własność lub będących w .jej posiadaniu, 

bl małżonka rolnika, 

2) domownicy - rozumie się :członków rodzi~y rolnika 
i inne osoby pracujące w gospodarstwierołnym, jeżeli 
pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym ~ 

rolnikiem, ukończyły 16 lat, nie podlegają obowiąz

kowi ubezpieczenia na podstawie · innych przepisów, 
a ponadto praca w gospod~rstwie ' rolnym stanowi ich 
giówne ' źródło utrzymania, . . , . . 

3) ubezpieczony - rozumie się . rolnika orazdomowni
ków, 

4) gospodarstwo .. r,olne '- rozumie . się będące we wła
daniu tej samej osoby nieruchomości rolne, jeżeli sta
nowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gos
podarczą obejmującą grupty- rolne i leśne wraz z bu
dynkami. urządzeniami l inwentarzem.. oraz prawił 

i obowiązki ' zwiąianez, prowadzeniem gospodarstwa 
- o powierzchni co najmniej 0.5 ha. 

5) dział specjalny - roz llmi.esię jednos tkę " 0 produkcii 
specJdlistycznej o rocZne] , waltosci' JJlo'dukCji ro ln i·
cze j odpowiadającej r<?'Ynowa.r~Qsci <;9 najmnie j !Je q 
ż y ta. podlegającą opo4.alkowaniu pq'datkiem . gluntn
wym. o powierzchni ' gmntó~ \ni~ i- PJze ~r!dc;zającfj 
0.5 ha ; do działu speCjałąegostQsU je .się odpowi ednio 
przepisy ustaWY dotycząfe gospÓda i~t~a ro1~ego. 

. . ",: .' , 

6) przekazanie gospodarstwa rolnego nd$tępqv,(;;- roni
mie się .nieodplatne przeniesienie na rzecz nastf;!,cI{ 
posiadania ordZ wlasności tego i

, gosp'odatst'w.a. je~'e 1i 
rolnik ,iest jego właścicielem. ,. 

7) przekazanie gospoOarstw4 rolnego Państwu rozlI-
mie się, ni~~Rł"tne pr:zekazanie (18 JEzecz Państwa, nił 
wniosek (,oIQik4. wlasgości' i posiadania teq o gllspo
d~rstwa. 

8) emeryt lub rencista - rozumie się osobę mającą usta
lone prawo do emerytury. renty inwalidzkiej lub ren
ty rodzinnej, 

9) choroby zawodowe rozumie się choroby określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 231 pkt 2 
Kodeksu , pracy. 

Art. 3. 1. Ubezpieczenie jest obowiązkowe. 

2. Ubezpieczeniu nie podlegają osoby: 

l) , podlegające tibezpieczemu społecznemu na podstawie 
przepisów o ubezpieczemu społecznym członków rol
niczych spÓłdzieh'li produkcyjnych i spółdzielni -kółek 

, rolniczych oraz ich rodzin, . 

2) użytkt\jące wylącznie grunty deputatowe lub stano
wiące własność ZWiązków wyznaniowych. 

Art. 4. Ubezpieczonemu przysługują: 

. 1) świadczenia lecznicze i położnicze. zaopatrzenie' w 
leki, przedmioty ortoped yczne. ploteżYi środki opat- · 

, runkowe i pomocnicze. pobyt w domu pomocy spo
łecznej. a takze świadczenia związane z rehabilitacją 
zawodową lub przekwalifikowaniem w · związku 7 bra
kiem możliwości w):konywania zawodu rolnika. 

.2) świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób 
za wodowych obejmujące zasiłki chorobowe. jednora

. zowe odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwa
łego uszczerbkuna zdrowiu algo śmierci. a takż~ okre
sową rentę inwalidzką. 

3) zasiłki porodowe. 

4) . zasiłki 'macierzyńs~ie. 

5) zasiłki rodzinne. 

6) zasiłki pielęgnacyjne ·na dzieci, 

7) świadczenia emerytalne i rentowe obejmu jące eme
ryttl/ę, re ntę inwdlidzką. le nIę rodzinną oraz dodci tki 
do eJne . yltHi rent. 

8) zasiłk i pog : zebowe, 

Art. 5. SwidciCl:enia. o któ rych mowa w arL 4 pkt 1. 
p :zys ługu,4: 

Oj) ubezpIeczonemu oral cdonk cm jego rodziny - 'II za
kresie ' I nd w~rllnkach (JllBwidzHlnych dla pracowni
ków i kh flldlln. 

emel ytowil renCi ście ordZ ~złonkom kh rodzin
w zak :esie I na wafunkaell pfzewidziańych dła osób 
pobiera ,tle'yen emerytury luh renty na podstawie prze
pisówo zaopdtlZeniu emlO>łytalnym pracowników i ich 
rodzio. 
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Art. 6. 1. Zasiłek · chorobowy przysługuje ubezpie

czonemu, który uległ wypadkowi przy pracy w gospo
daIstwie rolnym lub zachorował na chorobę zawodową, 

za kazdy dzień niezdolności do pracy trwającej nieprzer
wanie co najmniej 15 kolejnych dni, nie dłużej jednak 
niż przez 18U dni. . 

l. Zasilek chorobowy za jeden dzień. niezdolności do 
p racy wynosi 'I .. część kwoty odpowiadającej emerytu
rze w podstawowej wysokości. 

Art. 7. 1. Jednorazowe " odszkodowanie przysługuje 

ubezpl~cl-\jnemu, któr y wskutek ' wypadku, przy pr dCy w 
gtlspul1alslwie r'olnym lub choroby zawodowej dozna~ sta
łlo'yo lub dlugotlwałego uszczerbku' na zdrowiu, na zdsa~ 

dach I w wysokośCi przewidzianych dla pracowników 
w przepisach ' o świadczeniach Zl tytułu wypadków przy 
pl acy oraz chorób za wodowych. 

2. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje członkom 
rodziny ubezpieczonego, ' ktÓI y zmarł wskutek w y padku 
pIzy placy w guspudarstwie rolnym, łub wskutek cllor<;by 
zawodowej, ' .na zdsadach i w wysokości przewidzidnych 
dla członków rodziny pracownika w przepisach o świad

czeniach z · tytułu . wypadków przy pracy oraz chorób za
wodowych. 

3 Jednorazowe odszkodowanie przysługuje także oso
bie najblizsiej rolDlkowi. dla której praca w gospodar
stwie rolnym nie - .stanowi głównego żródła utrzymania, 
jezeli uległa ona wy padkowi przy pracy w gospodarstwie 
rolnym. Przepis ust. l stosuje się otipowiednio. Przez 
osobę najbłizszą rolnikowi rozumie się wstępnego, zstęp-

. neijo, rouzenstwo, zstępnych rodzeństwa, powinowatego 
w tej samej linii lub stopniu. osobę pozostającą w sto
sunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także wycho- - . 
wanka. 

Art. 8. Za wypadek przy pracy w gospodarstwie rol
nym uważa się ńagłe zdarzenie wywołane przyczyną zew-
nętrzną, które nastąpiło podczas: ' . . 

l') wykonywania zwykłych czynności związanych z pro
wadzeniem gospodarstwa rolnego lub w związku z wy
konywaDlem takich czynności, 

2) wykonywania zadań zlecanych przez organizacje po
lityczne łub społeczne bądż w związku z uczestnicze
niem w orgdnizowanych przez te organizacje czynach 
spoleczll ych. 

Art. 9. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

określa zasady , i tryb ustalania .okoJicznosci i· pJzyC:2.yn 
wypadków przy pracy w gospodarstwie .rojnym. olzeka- ' 
nia o niezdolności ~opręcy lui:>. inwalidztwie spowodo
wanych wypadkiem przy pracy w gospodarstwie rołnym 
lub chorobą zawodową oraz .lI yb . przyznawariia zdsilku 
ellorobowego i jednorazowegbodszkodowania. 

' . 

terze na podstawie innych przepisów, osobie uprawnionej 
przysługuje świadczenie w wyżslej kwocie lub przez' nią 
wybrane. 

Art. 11. Zasiłek 

2.500 zł. 

porodowy przysługuje w kwocie 

Art. 12. 1. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpie-
czonemu przez okr es: ' 

l) 16 tygodni -.:. w wypadku urodzenia ' jednego dzieck,a, 

2) 24 tygodni - w wypadku urodzenia więcej niż jed
nego dziecka przy jednym porodzie. 

2. W wypadku urodzenia ffii'lrtwegd dziecka łub w 
razie zgonu dziecka w okresie pierwszych ~, tygodni jego 
życia, zasiłek mdcierzynski przysługuje przez okles 6 ty
godni. 

3. Zasiłek macierzYllski wynosi za jeden dzie!l 1/30 
część kwoty odpowiatlającej .emeryturze w podstawowej , 
wysokości. 

Art. 13. 1: Zasiłek rodzinny przysługuje ubezpieczo~ 
nemu, który: 

1) nie jest uprawniony do pobierania zasiłków lub do
{latków rodzilmych na podstawie innych przepisów" 

2) osiąga niskie dochody w przeliczeniu na jedneyo ' 
członka rodziny. 

- 2. Wydatki na zasiłki rodzinne pokrywane są z F .. m
duszu Socjalnego Wsi. 

3. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia . . ustana
wia Fundusz Socia~ny Wsi olaz okresla zasi'ldy i tryb 
przyznawania, a także wysokość zasiłku rodzinnego. 

Art. 14. Zasiłek pielęgnacyjny na dzieci przysługuje 

ubezpieczonemu na zasadach i W i wysokoscipl'Lewidzia
nych na dzieci pracowników w odrębnych· przepisdch. 

Art. 15. 1. Emerytura przysługuje rolnikowi. który 
spełnia łącznie nastqpująee wdrunki: 

1) osiągnął wiek emerytalny, . 

2) prowadził gospodarstwo rołne łub pracował w nim 
przez okres co najmniej 25 lat - mężczyzna i 20 

' lat ~ kobieta i za okres ten opłacone zostały skład

ki na ubezpieczenie społeczne lolników, 

3) w okresie, o. którym mowa w pkt 2. wytwarzał w 
prowadzonym gospodarstwie 'rolnym i sprzedawdł jed
nostkom gospodarki uspołecznionej pIOdukty ro ine 
o W tlI tości nie mniejszej . niz odpowiada;ąca równo
wartQści 5 " q . żyta rocznie Z każdego ha przej ieze
nim.vego.licząc według ceny skupu obowiązującej 

w danym roku kaJendarzowym. 

4) przekazał nieodplainie Ilastępcy lub , Pill'lstwu gospo
darstwo roJne. którego . wartość nie u 1 egła obniże-

. Art. 10. 1. Zasiłek po. rodowy ,j macierzyński przyslu- . . k " . niu w o resie ostatnich 5 lat przed Jego przekdza-
gllje ube.zpieczonemtl: niem. chyba że obniżenje-Wartosci góspodarst\va nastą-

1) z tytulu urodzenia dziecka." piło z przyczyn niezaleznych od r.olnika. 
, . 

2) z tytułu przyjęcia dziecka w wieku do jednego roku , 2. Emerytura przysługuje domownikowi; który spel-. 
na wyc htlwanie z zamiarem ' .jego przysposobienia, • nia łącznie następujące warunki: . 
jeżeli do sądu upiekuńczego · z.ostal . złożony wniosek, ' J) osiągnął wiek emerytalny: 
o pl zysposobienie. 

2)' wiek , emerytalny osiągnął w czasie 'pracy w gospo-
2. W razie ' zbiegu prawa da zasi/kaw określonych ,. darstwie winYlu ' lubniepóźniej'niź ~ w ' ciągu 5 lal 

" w ust. l · /. pldwem do świadczen o lym ' samym charak- od dnia ustania tej 'pracy; 

,/ 

, . 

,I 

... 
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3) pracował w gospodarstwie ' rolnym przez , okres co 

najmniej 25 lat """"" mężczyzna i 20 Io.t- , kobi~ta 

i za 'ok res ten opłacone zosta ły składki na ubezple
czenie społeczne rolnikó )Y. 

3. Emerytura przysługuje ubezpieczoriemu również w 
wypadku wywłaszczenia, jeżeli wywłaszczony nie s ko
rzystał z odpłatności za gospodarstwo rolne lub jeże l i nie 
ot rzymał w zamian innego gos podarstwa rolnego, o i le 
spełnia warunki wymagane do przyzna nia emery tur y, 
% tym że do osiągnięcIa wieku emeryta.ł nego pozostało 

mu nie więcej niż 5 lat. 

4; Wiek emerytalny wynosi Ma mężczyzny 65 lat. 
e dla .kobiety 60 lat. ,Wiek emel y~dlny , dla ubezpieczone
go! który jest kombatantem lub inw a lidą wojennymal~o , 
wojskowym. okle31ająodrębne p;zepisy. 

5. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pk,t 3 i A, 
wymagany jest łącznie od , obojga małżonków lub współ
właścicieli albo współposj'adaczy . 

6. Rada Milllstrów. w drodze rozporządzenia, określa 
zasad} i tr'yb: , 

1) ewidencji wartości produktów rolnych sprzedanych 
jednostkom gospodarki uspołecznionej. 

2) zaliczania do okI esów. o których mowa w ust. 1 
pkt 3, ' takich ,lat. w których wartość sprzedanych 
produktów była niższa od wymagane j. jeżeli spo
wodowane to było kl(~ską ż y wiołową. wypadkiem lo
sowym lub inn ymi okolicznosciami Iiieza l eżnymi od 
rolnika, -

3) uznawania, w jakich wypadkach nastąpiło , obniżenie 

wa r tości gospodarstwa rolnego z przyczyn nieza l eż

nych od rolnika. 

7. Rada , Ministrów, w drod ze rozporządzenia. określa 

Inne ' niż wymienione w ust. l pkt 3 produkty sprzedilne 
przez rolnika jednostkom gospodarki uspołecznionej. któ" 
rych wartosć zalicza się do wartosci sprzedanych pro
clijktów rolnych. · 

Art. 16, I. Renta inwalidzką przysługuje rolnikowi. 
któ~y łącznie spełnia następujące wilrunki : 

l) jest inwalidą I lub II ' grupy albo III grupy. jeżeli 

jest całkowicie niezdolny do pracy w gospodarstwie 
rolnym, 

,2) ma wymagany okres prowadzenia gospodarstwa rol
nego lub pracy w nim. określony w ust. 4. za który' 
opłacone były składki na ubezpieczenie społeczne rol
ników. 

3) w wymaganym okresie wytwarz\łl w prowadzonym 
gospodarstwie rolnym i sprzedawał jednostkom gos
,podarki usp01ecznionej prodi!kty 'rolne ' o wartości nie 
mniejszej niż odpowiadająca równowartości 5 q zyta 
rocznie z każdego ha przeliczeniowego, licząc ' wedł ug 
ceny skupu obowiązującej w danym roku kalenda
rzowym., 

.() przekazał nieodpłatnie n a stępcy , l'ub ' Pallstwu. gospa- ' 
darstwo rolne. kt,órego wdlto~ ć nie ' ul egła obniżeniu . 
.'IiI okresie wymaganym do przyznania reqty. chyba 
ża obniżenie wartości nastąpiło . z przyozyń niel.a-

, l~,żnych od rolnika: ' \ ' 

2. 'B:enta ', inwalidzka przysluguie , ddmowrHkowi. ' któ,~Y " 
.pęłnia łączlIie ' następujące waruriki: ' "" 

....,.,. " .. " , " 

/. 
f·", 

t. j 

l) jest inwillidą lub II grupy albo III grupy, jeże li 

jest całkowicie niezdolny do pracy w gospoda rstwie 
rolnym, 

2) inwalidztwo powsta ło w cZilsie pracy w gospodarst wie 
rolnym ,albo nie IJóżni e j niż wciągu 18 miesięcy od 
dnia ustania tej pracy, 

3) ma wymagilny okres pracy w gospod a rstwie rolnym. 
o k reślony 'w ust. 4. za któ ry opłacone były składk i 

na ubezpIeczen ie społeczne ' rolników, 

3, Renta inwalid zka przysługuje ubezpieczonemu rów
n ie ż w wypadku wywłaszczenia. jeżeli wywlaszcLOny nie 
sk orzystaj z odpłatnos c.;i za 'gospoddfstwo rolne lub jez,e li 
nie otrzymał w zamia n innego gospodarstwd ' ro'l nego. 
o i1espelnia wtllunki OKreślone wusL I pkt I. ' a w wy
padku rołnika - ta kże warunki określone w liSt. l 
pkt j i okles · prowadzenia gospodarstwa rolnego, lub 
pracy w nim wynosi co najmniej l rok. 

4. Ok res prowddzenia 9osf>odarstwa rolnego lul} pra
cy w nim. uprawniający do renty inwali'dzkiej. w ynr.si: 

I) rok - jeżeli inwalidztwo powstało p rzed ukollCle-
niem 20 lat. ' 

2) 2 lala - jeżeli inwalidztwo powstało w wieku po-
wyżej 20 lat do 22 lat. 

3) 3 lata """"" . jeżeli inwalidztwo powstało w wi ek u po-, 
wyżej 22 lat do 25 lat. 

4) 4 lata - jeżeli inwalidztwo powstało ' w wieku po-
, wyżej' 25 lat do 30 la t. 

5) 5 lat - jeżeli inw alidztwo powstało w wie ku powy-
żej 30 lat. 

5, Jeżeli inwa lidztwo ' powstało wskutek wypadku 
przy pracy w gospodarstwie rolnym lub choroby zawo
do wej. wystarczy posiadanie jakiegokolwiek okresu pro 
wadzenia gospodarstwa rolnego lub pracy w nim, 

6. Okres 5 lat. o którym mowa w ust. 4 pkt 5. po
winien przypadać w o,k resie ostatnich lO lal p rzed dniem 
zgłoszenia wniosku o rentę ill'Ą'alidzką, a jeżeli ' u :}ez
pieczony w chwili zgłoszenia wniosku nie prowadzi 9 <)S
podarstwa rolnego lub nie pracuje w nim - przed dni em 
powstariia inwalidztwa. 

7. Dla domownika 'okres pracy w gospodars twie (o l
nym wymagany do przyzli'ania renty inwalidzkiej ' wy~ 
n osi 10 lat. w tym co na jmniej 5 lat w okresie osta t
nich 10 lat przed dniem zgłoszenia wniosku o rentę . je
żeli po ' ukończeniu , 40 lat podjął po raz ',pierwszy pra:.
cę w gospodarstwie rolnym i do , tego wieku nie pod~ , 

legał ubezpieczeniu społecznemu na podstawie ' innych 
przepisów. 

8, W sprawach, o któ rych lllowa w ,ust. l pkt 3 ,4. 
p rze pis a l l.. 15 ust. 5, stosuje si ę odpo wiednio. 

9, Minister Pracy" Plac i Spraw ' Socja,lnych w pa- ' 
rozumie niu ż Ministrami Rolnictwa' i Gbspodarki Zyw- ' 
no';ciowej oraz, Zdrowia i Opieki Społecznęj okreś la ' 

;zilsady; \)znawaniB ;osób , Qę(.~'-lcycn iowa lidami HI g rupy 
'za całkowicie niezdolnych do pracy 'w gospodar~t_wie rol-
nym. ' 

', ' Aro, 17.' L RGtriłkowi ; który wyt\Varzi{t' w p r~wadzo~ , 
n ym góspodarstwie rolnymi ' sprzedawął jedilOst kom g ' )S- :, 
p0darki " l.\spoleczhfonejprodukty ' , rolne owa': tości 'nit> ; 
Inni~jsz:eJ niż oopowiadaj4ca ' : równowartóści 5 q żyta ' 

f 

" 

-"',, ' 



'--,.-------~--- "". - ." 

Dziennik Ustaw Nr 40 r . - 7tO 
~----------------------~---------

Poz .. 268 -------------------------
rocznie z . każdego ha przeliczeniowego , przez c,o najmniej 
10 lat prowadzenia gospodarstwa r,olneg9 przed jegą prze
kazaniem następcy lub Państwu, d'o okresu prowadzenia 
gospodarstwa rolnego wymaganego do uzyskania prawa 
do emerytury lub renty inwalidzkiej zalicza się /okresy: 

l) prowadzenia pr:zed dniem wejścia w życie ustawy 
gospodarstwa ' rolnego IUQ pracy w nim po ukoń
czeniu .16 lat, 

2) zatrudnienia, 

3) r6wnorzę~ne z okresami zatruc;lnienia i okresy za
liczalne do okresów zatrudriienia w rozumieniu prz.e
pisów ' o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
·rodzin. 

2. Domownikowi do okresu pracy w gospodarstwie 
rolnym, wymaganego do uzyskania prawa do e.merytury 
lub renty inwalidzkiej, zalicza się okresy: 

l) pracy w tym gospodarstwie rolnym przed dniem 
wejścia w życie ustawy, . 

2) o który€l) mowa w ust. 1 pkt 2 i 3. 

Art. 18. Emerytura lub renta inwalidzka przysługuje 

każdemu ubezpieczonemu w podstawowej wysokości, rów
nej najniższej emeryturze pracowniczej. 

," Art. 19. 1. Emęryturę lub rentę inwalidzką przysłu
gującą rolnikowi i jego małżpnkowizwiększa się z t y
fułu osiągnięcia średnIej rocznej wartości sprzedaży pro
duktów rolnych jednostkom gospodarki uspołecznionej. 

I 

,," ,2. Zwiększenie, o którym mowa wtist., "' 1, wynosi: 

1) 0,80/8 od w,actości sprzedaiy do 50.000 zł, 

2) 0,6% od nadwyżki wartości sprzedaży ponad 50.000 zł 
do 500.000 zł, 

,,3) 0,5% od nadwyżki wartości -sprzedaży ponad 500.000 zł 
do 1.900.009 zł, , 

.4) 0,4.% . od. nadwyżki wartości s'przedaży ponad 
1.000.000 zł. 

3. Do ustalania zwiększenia. o którym mowa w; ust. 1, 
przyjmuje się średnią roczną wartość sprzedanych plO
dukt6wrolnych z ostatnich 10 lat kalendarzo'wych przed 
dniem przekazania gospodarstwa rolnego lub z ' okresu 
krótszego, jezeli okres prowadzenia gospodarstwa był 

krótszy niż 10 'lat. 

4. Wartość sprzedaży produktów rolnych podlega re
:Waloryzacji odpowiadającej zmiańom cen skupu w okre
sie, o którym mowa w ust. 3. według zasad określonych 
przez Radę Ministrów. w drodze rozporządzenia. po Zd-

" śięgnif;ciu opinii właściwych komisji sejmowych. 

S. Na- wniosek rolnika. który przekazał gospodarstwo 
rolne następcy przed osiągnięciem wieku emerytalneg·o 

'1' pra<:ował nadał w tym gospodarstwie. dla zwiększęnia 
:e-merytu., y. przyjmuje się średnią wartość 'produktów rol
nych wytworzonych w tym gospodarstwie i sprzedanych 
jednostkom gospodarki uspołecznione} z okresu ostatnich 

<'5 lat poprzedzających ' rok. w którym rolnik osiągnął 
wiek emerytalny. 

,1-, 1 6. Kwotazwiększeniit. o łtt6l1ym mowa ,w ust. 1., 
ulega podziałowi w równych częściach międtymałżo~ków 
uprawnionych do emerytury lub renty inwalidzkiej, jeżeli 
w ok I.e si e p"rz Y jęt ym do usttileniot tego zwiększenia pfllCo-

wdli wspólnie w gospod~rstv.:ie rolnym, choćby prawo 
do świadczeń nabyli w róznym czasie. 

7. Małżonek rojnika. kt6ry pracował w gospodar
stwie rolnym przez okres ' krótszy niż przyjęty po usta
lenia zwiększenia emerytury lub renty inwalidzkiej. ot[zy~ 
muje część: kwoty ZWiększenia proporcjonalną do ilosci 
pełnych przepracowan ych lat. ' 

8. Jeżeli do emerytury lub renty inwalidzkiej upraw
niony jest tylko jeden z małżonk6w. k'wotę zwiększenia 
wypłaca się mu w · całości do czasu uzyskania przez dru
giego małżonka emerytury lub renty na podstawie usta
wy pod war!1nkiem. że małżonek nie będący : emerytem 
lub rencistą pozostaje na jego utrzymaniu. 

Art. 20. W wypadku gdy rolnik spełnia warunki 
dó otrzymania emerytury lub renty inwalidzkiej' ż tytułu 
przekazania gospodarstwa rolnego następcy lub " Państwu. 
jego małżonek uzysk uje pl a wo do tych świadczeń. jeżeli 
osiągnie wiek emerytalny w Ciągu 5 lat od dnia przeka
zania gospodarstwa liJb został uznany za inwalidę I lub 
II grupy albo ui grupy. jeżeli jest całkowicie niezdolny 
do pracy w gospodarstwie rolnym oraz ma co najmniej 
pięciołetni okres pracy w gospodarstwie. ' 

Art. 21. t. W wypadku gdy żaden ze współmałż'on
ków nie osiągnął wieku emerytalnego, a gospodarstwo 
rolne zostało przekazane następcy, każdy z małżonków 
może Żądać, od następcy odpowiedniego świadczeJlia pie

' niężnego, usprawiedli'wionego jego potrzebami oraz możli
wościami następcy. w wysokości Co najrnniejpołowy 

emerytury w podstawowej wysokości. poczynając od dnia 
wystąpienia z żądaniem. ' 

2. Do świadczenia. o k.tórym mowa w ust. l. · stosuje 
się odpowiednio przepi~y Kodeksu' cywilnego o xeńcie . . 

Art. 22. 1. Rolnikowi. który ,. nie odpłatnie . przekazał 
gospodarstwo rolne Państwu, zwiększa się emeryturę lub 
rentę inwalidzką: 

l) O ·400 zł miesięcznie - e tytułu w.artości .pr~ekaza. 
nych . gruntów. sadów. krzewów owocowych i innych 
plantacji. lasów oraz budynków, jeżeli łączna war
tość tych składników nie przeltracza 50.000 zł, or,aŻ 

2)0 4 zł miesięcznie , - za każdy rozpoczęty jeden ty
siąc. zł wartości składników wymienionych w pkt 1, 
przekraczającej 50.000 zł, a , nie przekraczającej 
200.000 zł. a ponadto . 

3) .0 2 zł miesięcznie - za każdy rozpoczęty jeden 
tysiąc zł wartości składników wymienionych w pkt 1, 
przekraczającej 200.000 zł. 

2. Z tytułu zrzeczenia się prawa do bezpłatnego 
korzystania z lokaiu mieszkalnego I pomieszczeń gos.po
darskich emerytura luh renta inwalidzka ulega ' zwiększe
niu. Zwiększenie to przysługuje każdemu z małżonków. 

Zasady i wysokość ,zwiększenia określa Rada Ministrów. 
w drodze rozporządzenia. po zasięgnięciu opinii wła~ci
wych komisji se imowych. 

3. Zwiększenie okreslone w ust. 1 nie może prze
kroczyć 2.500 zł miesięcznIe. 

4. Wąrtość przekazanych gruntów rolnych ustala się 
według . cen określonych , w przepisach o sprzedaży pań- /' 
stwowych . nieruchomości rolnych; wartość budynkÓ-w 
przyjmuje , się wedb.lg " -szacunku ustalonego dlaobO-liiąz
kowego ubezpieczenia pr~z Państwowy Zakł. Ubezpi&o . 

. ~ . ~ . .. --, 
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czeń; w~rtość lasów według cen opowiązujących w pań
stwowych gospodarstwach leśnych. ~a wartość sadQw. krze
wów owocowy,<::,h i ." innych pla~cjiustc;tla się według 

z,a,:sad przyj~tych przy wywłaszczaniu nieruchomości. 

5. Zwiększenie; o którym mowa w ust. 1, . dzieli się 
. w. równych częściach między małżonków uprawnionych do 
ęmerytury lub renty inwalidzkiej. a gdy do tych świad
czeń jest' uprawniony tylko' jeden z . małżonków. całe 
zwiększenie przysługuje teml,l małżonkowi. 

Art. 23. 1. Rolnikowi. który wskutek wypadku przy 
pracy w gospodarstwie rolnym został uznany za inwalidę 
I . lub II . grupy albo III grupy. jeżeli jest całkowicie 
niezdolny do pracy w gospodarstwie r'olnym i nadal 
prowadzi .. gospodarstwo rolne. przysługuje okresowa renta 
in walidzka. jeżeli posiadaniepełnoletniego następcę. któ
remu zamierza przekazać . gospodarstwo. 

2. Ren'ta. o któr~j Jllowa " w ; ust. 1, przysługuje do 
czasu uzyskania przez następcę pełnoletności. nie dłużej 

jednak niż przez . 10 lat. W Jakim wypadku renta inwa
lidzka wynosi 5OOfo emerytury w podstawoyvej wysokoś.ci. 

"Art. 24. 1. Renta ' rodzinna przysługuje członkom ro
d~.iny w raz,ie śmierci: 

' 1) emetyta lub rencisty, 

2) . llbezpieczonego. który w chwili śmierci prowadził 
. gospodarstwo rolne lub pracował w nim i miał okres 
prowadzenia gospodarstwa lub pracy w nim nie krót

.' szy niż wymaga~y do . uzyskania renty inwaIldz.kjej. 

2. Db renty rodzinn~j uprawnieni są: 

l) dzieci. dziecidI:ugiego małżonka oraz dzieci 'przyspo
sobione, 

2) 'wnl'{ki;rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wycho
wanie j utr.zymanie przed osiągnięcie~ pełnoletności, 

l 

3) małżonek zmarł~go. 

spełniający warunki określone w art. 2~27. 

/ Art. 25. 1. Renta rodzinna przysługuje osobom wy
mienionym wart. 24 ust. :1 / pkt 1 .i 2. których oboje 
rodzice lub opiekunowie nie żyją. a osoby t. spełniają 

warunki wymagane do uzyskania renty rodzinnej w myśl 
przepisów o zaopatrzenhi emerytalnym pracowników i ich 
rodzin. 

.2 . . Renta rodzinna przysługuje osobo'ni wymienionym 
wart. 24 ust. 2 pkt 1 i ' 2 również w wypadku, gdy 
jedno z rodziców: lub oPiekunów ' żyje. lecz nie prówadzi 
gospó~arstwa rofnego . i nie ma .:prćiwa do emerytury lub 
renty na podstawiE! ustawy, a osoby te nie mają prawa 

, do . renty IO~zinnej na podstawie innych' przepisów. 

3. Ograniczeń. o · których mowa w ust. 1 I '2, nie 
stosuje się ' do renty rodzinnej p.o osobach uprawnióńych 
do emerytur i renŁ. inWalidzkich. 

4. Renta rodzinna nie·przysługuje. jeżeli jeden z człon
ków rÓdiiny osoby wymienionej Vi art. 24 uąL2 pkt 1 i 2 . 
spełnia warunki wymagane do przejęcia L prowadzenia 

. gospodarstwa rolne~o. 
r:f' :,~ ,-'" . " "'." : ,. · ~. · ~t : -.:, ; ,. ~:~". \~. 

,'l A11~ : 26. · 1. : lłentą " rodzinna . przysługuje wdowie. pO 
. ~wę.rYfie lub rens~śc~~ ;yalbo, . ~bezpie,czonym,deżeli. s~łn1a 
.p:jl~t«wujćlC.ę, w~runki;, '. , ,. . -- ) . " 

1) zawarła związek małżeński' przed prżekazaniem gos
podarstwa, lecz ' nie nabyła prawa do emerytury lub 
ręnfy inwalidzkiej. .~-

2) w chwili śmie~i męża qsiągnęła wiek 50 lat albo 
była inwalidą I lub II grupy albo III grupy. jeżeli ... 
była całkowicie niezdorna do pracy W ' gospodarstwie 
rolnymbądż wychowuje co najmniej jedno' z dzieci. 
wnuków lub rodzeństwa uprawnione dorehty rodzin
nej po zmarłym. które nie '-osiągnęło wieku 16 lat. 
a jeżeli kształci się w· szkole - 18 lat,. lub sprawuje 
opiekę .nad dziećkiem zaliczonym do l lub II grupy 
inwalidów uprawnionym do renty rodzinne). 

3) nie prowadzi gospodarstwa rolnego lub nie posiada 
stałych żródeł dochodu. 

2. Prawo do renty rodzinnej nabywa rÓwnież wdowa. 
która osiągnęła , wiek 50 lat lub stała się inwalidą po 
śmierci emeryta. rencisty lub ubezpieczonego, nie póżniej 
jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub zaprzesta
nia wychQwywania. osób wymienionych w ust. l pkt 2. 

3. Małżonka rozwiedziona lub wdowa, która 'w chwili 
ś!llierci męża nie pozostawała z nim we · wspólności mał
żeńskiej. ma prawo do renty ' rodzinnej. jeżeli oprócz speł
nienia warunków' określonych w ust. l lub 2 miała vi 
chwili śmierci męża prawo do alimentów z .. jego str()ny, 
ustalone. wyr~kiem lub ugodą sądową. 

4. Przepisy ust. 1-3sto~uje się . odpowiednio do 
wdowca. z Łymże wiek .uprawniający dórentyrod~i~
nej wynosi 65 lat. 

Art. 27. Renta rQdzinnaprzysługuje małżonkowi, który 
zawarł związek małżeński z emerytem lub rencistą. jeżeli 

spełnia warunki określone wart. 26 ust. l pkt 2i 3 
,oraz ust. 2 i. 4. a ponadto: . 

l) małżeństwo trwało co najmniej 3 lata lub 

2) z małżeństwa' tego lub' ze związkui~.tniejąc~g~ przed 
jego zawarciem urodziło się dziecko albo 

_ 3) . śmierć emeryta łub rencisty nastąpiła wskutek 'wy
padku ' przy pracy w gospodarstwie rolnym lub ,cho
roby zawodowej. 

Art. 28. 1. Podstał\'ę wymiaru rentyiodzihnej .s/~ .. 
nowi emerytura lub reI)ta inwalidzka. jaka J.lfzyslugiwa
łaby zmarłemu. łącznie ze'. zwiększeniem ;. ~ . tyt~łu · ~przę
daży produktów rolnych oraz z tytułu pq;ekii~ania "J?~i1-
,twu gospodarstwa rolnego; . 

2. Jeżeli zm~rły nie miał ustalonego prawadoo eme
rytury lub renty inwalidzkiej'. podstawę wymiahl renty 
rodżinnej' stanowi emerytura lub rentaiąwalidzka. j~)(a 
przysługiwałaby mu w chwili śmierci.pr:zyjIllUjąC; ,:ie 
marły w chwili śmierCi był inwalidą II 'grupy. ' ' . 

r ", ( 

:Art. 29. 1. Renta, ·rodzinna. jezeli uprawniona do ' tęj 
renty jest jedna osoba.wyposL miesięcznie 85G/opodstaWlY 

. jej wymia_rudo kwo.ty 3,.oop zł oraz 5()O/o : -p.adwyżkip~~ 
. tę kwotę.' . .: " 

... __ ,r. 

.,.:', 2, Renta rodzi;1na .,ulega 'Zwięks~eniu., 9,.5e/opodsta"'(:y 
jej wymiaru na każdą następną osobę. ' ,' ' ,;" IN 

.' 3. Rentę ro:<lzinną.i usta!oną w .myśl ,\1st.4 :i 2 zwi.ęk
.:szai · sięo · 10Ne podsta1wy·jej wymiaru, jeżeli' śmierć n,a.!)łA
pUa , wsku.t.ek ,wypatlku pr·zy ·,pracy w góspodarstwie :qlJ-
nymJubws.kutekch,l;)robY:l;awodowej. , ,. ' ' ,' " " ,,; 
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4. Jeżeli · do renty rodzinnej ' uprawnione są sieroty ' 
zupełne. częsc renty przysługującą każdej z tych 
iierot zwiększa się o kwotę stanowiącą 30°/0 najniż5zej 

. renty rodzinnej ustalonej dJa jednej osoby bez zwięk
szenia . przysługującego z tytułu sprzedaży produktów: 
rolnych. 

5. Renta rodzinna nie może przekraczać ,1000/. pod-o 
stawy jej wymiaru. 

Art. 30. Do emerytury. renty inwalidzkiej i renty ro-
dzinnej przysługują dodatki: 

1) rodzinny. 

2) pielęgnacyjny, 

3) z tytułu odznaczeń państwowych. 

Art. 31. Dodatek rodzinny przysługuje na ' zasaddch 
w wysokośCi określonych w przepisach o zaopatrzeniu 

emerytaln ym pracowników i ich rodzin. 

Ar1.32. 1. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobia 
zaliczoriej do I grupy inwalidów lub osobie. kt9ra ukoń
czyła 75 lat. 

2. Dodatek piełęgnacyjn'}' wynosi 30% kwoty eme-
'rytury w podstawowej wysokości. nie mniej jednak nii 
1.500 zl miesięcznie. . 

Art. 33. 1. Dodatek z ty.tułu odznaczenia państwowe
, go przysluguje osobie odznaczonej orderem albo tytułem 
honorowym okreslonym w przepisach o zaopatrzeniu eme-
rytalnym pracowników i ich r9dzin. . 

2. Dodatek z tytułu odznaczenia państwowego wynosi 
miesięcznie 25% emerytury lub renty inwalidzkiej. ił VI 

;' wypadku renty rodzinnej - 25% renty ' przewidzianej 
wart. 29 ust. 1. Wysokość doddtku nie może przekra
czać 3.000 zł. . 

3. Z tytułu odznaczenia państwoweg,o przysługuje 

tylko jeden dodatek. 

Art. 34. 1. Zd~iłek pogrzebowy przysługuje w razie 
.śmierci: 

1) u bezpieczonego I ub członków rodzin y pozostających 
na jego utrzymaniu i spełniających wdrunki do ' renty 
rodzinnej. w wysokości trzykrotnej emerytury w pod
st.a wowe jw ysokosci. 

2) emeryta lub rfi)nc;isty oraz czlonków rodziny pozo
stając yeh na ich utrzymaniu i spełniających warunki 
do renty rodzinnej. w wysokości sześciokrotnej- 1lme-
rytury w podstawowej wysokości. . 

2. Zasiłek pogrzebowy przysługuje osobie. która po- ~ 
kryła koszły poglzebu. W razie pQniesienia kosztów po
grzebu przez więcej niż jedną osobę. zasiłek pogrzebowy 

. Ul!!gd podziałowi między te osoby proporcjonalnie do po-
niesionych koszt6.w. 

3. W razie poniesienia ' kosztów pogrzebu jednej 
z osób. o kt61 ych mowa w ust. 1 pkt 2. przez osobą 

nie będącą członkiem rodziny zmarłego. zasiłek pogrze
bowy przysługuje w wysokości udokumentowanych kosz-

. ; 'Mw pogrzebu. nie więcej jednak niż w wysokości sześcio-
Krotner'~merytuiy w podstawowej wysokości. ' 

.. :~ :':: .~. ' '" \ ' . 
4 . . W razie zbiegu prawa do dwóch lub więcej za,sił-

ków· pogrzebowych. przysługuje tylko jeden zasirek. , wyż
$z'i, lub wybianyp!zezzainleresowanego. 

Poz. 268 

Art. 35. 1. W wypadku zbiegu prawa doemer.ytury 
renty inwalidzkiej przewidzianych ,. ustawą przysługuje 

jedno świadczenie. wybrane przez Zainteresowanego. 

2. ' W wypadku zbiegu prawa do emerytury lub renty 
przewidzianych ustawą i prawem do lnnego świadczenia 
o chiHakterze rentowym przysługuje: 

1) rolnikowi - wybrane przez niego świadczenie. po
wlęksżone ó połowę drugiego, 

2) domowni kow! lub innej osobie - jedno świadczenie, 
wyższe lub przez nią wybrane. 

3. W wypadku zbiegu prawa dOI 

1) emerytury' określonej ustawą I prawem do renty 
inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa wojennego. inwa
lidztwa powstałego w!lkutek pobytu w obOZie koncen
tracyjnym albo z tytułu inwalidztwa pozosta'jącego 
w związku ze służbą wojskową oraz do renty ro
dzinnej przysługującej po osobach uprawnionych do 
renty inwalidzkiej. określonych w ptzepisach o zao
patrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
ich rodzin, 

2) emerytury określonej ustawą z prawem do renty 
inwalidzkiej z tytułu inwalidztwa powstałego wsku
tek wypadku przy pracy. wypadku w drodze do pra
cy lub z pracy albo wskutek choroby zB:wodowej, 

'3) emerytury lub renty przewidzianej ustawą z prawem 
do. innego świadczenia o charakterze rentowym z in
stytucji zagranicznej. 

- zasadywypiaty tych świadczeń określają odrębne' 
przepisy. 

4. Zasady zawarte w przepisach, o których mowa 
w ust. 3 pkt 1 i 2. stosuje się także w razie zbiegu 'pra
wa do renty inwalidzkiej przysługującej rolnikowi i jego 
małżonkowi na podstawie ustawy z prawem do lent y in
walidzkiejprzewidzianej w. tych przepisach. 

Art. 36. 1. W razie ' wykonywania zatrudnienia lub 
osiągania dochodów z innych źródeł, emerytura lub renta 
ulega zawieszeniu lub zmniejszeniu na zasadach ' określo
nych w przepisach o zaopatrzlJniu emerytalnym pracowni
ków 1 ich rodzin. 

2. Przepisu ust. t nie stosuje się. gdy inwalidztwo 
powstało wskutek wypadku przy pracy w gospodarstwie 
rolnym lub choroby zawodowej. 

Art. 37. t. Jeżeli rolnik uprawniony doemerytuzy 
lub renty albo jego ma/zonek prowadzi gospodarstwo col~ 
ne. wypłata tych świadczen ulega zawieszeniu. 

2. Wyplata przyznanej emerytury lub renty ulega 
zawieszeniu również vi wypadku. gdy następca nie pod
jął prowadzenia gospodarstwa rolnego i jest ono nadal 
użytKowane przez emeryta lub rencist4ł. 

Rozdział l 

Postępowanie w sprawach łwladczet\.. . 

Art'. 38. t. Prawo do świadczeń " pienięinych ustal_ 
świadczenia wypłac~ Zakład Ubezpieczeń Społecznych,; 

• 
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2. Swiadczenia. \0 których mowa w ust. 1, przyznaje 
lię n~ wniosek zainteresowan~uo. 

3. Wniosek stanowi podstawę do ustalenia prawa do 
emerytury lub renty. z tym że wypłata tych świadczeń 
dla t'olników następuje od dnia przekazania gospodarstwa 
101nego następcy lub Państwu. 

4. Swiadczenla. o któ7ych mowa wart. 4 pkt 1, 
s wyjątkiem świadczeń zwi4zanych z przekwalifikowaniem. 
przysługują od zakładów społecznych służby zdrowia. 

Art. 39. Odwolania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w sprawach świadczeń przewidzianych w usta
wie rozpatrują organy właściwe w sprawach świadczeń 
przysługujących pracownikom i członkom iCh rodzin. 

Art. 40. 1. Przy u'stalaniu prawa doświadczeń pie
niężnycl1 oraz ich wysokości, a także oceny zdolności 
gospodarstwa rolnego_ do towarowej produkcji rolnej, 
ustalenia - właściwego tere1towego organu administracji 
'państwowej oraz organów prowadzllcych ewidencję sprze
daży produktów rolnych Sil- wiątącedla Zakładu Ubezpie
czeń Społecznych i organów odwoławczych w postępowa
niu rentowym. W postępowaniu przed terenowymi orga
nami administracji państwowej właściwym organom Za
kład~ Ubezpieczeń Społecznych służ, prawa strony. 

2. Terenowy organ admlnłstracjlpaństwoweJ przy do
konywaniu ustaleń zasięga opinii .połeczno-zawodowych 
~rgan1zacjl rolników. 

Art. 41. W w'ypadkach nIe UDorDiowanych ustaw," 
a dotyczących postępowania w sprawach jwiadczeń. lto
.uje .tę: 

1) w zakresie świadczeń emerytalnych l rentowych ...... 
przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikÓW 
i ich rodzin, 

/ 
l) 1200 zł - od każdego ubezpieczon~n, 

2) 500 zł - z każdego pełnego ha przeliczeniowego. 
a w wypadku działu specjalnego - 5t /, dochodu sza
cunkowego z tego działu. 

2. Składka, o której mowa w ust. 1,- nie może być 
niższa niż 1700 zł rocznie. 

3. Rada Ministrów, w drodze ł'ozporządzenia: 

l) może określać zasady i tryb podwyższania lub obni
żania wysokości składki, 

2) usŁala warunki okresowego obniżenia ' składki lub 
zw_olnieniaod obowiązku jej opłacania w szczegól-
nych wypadkach. ' 

Art. 44. 1.. Składkę na ubezpieczenie społeczne rol
nik"ów opłacii rolnik prowaQzj\cy gospodarstwo roln~. 

- 2. ObOwiązek opłacania składki, . o której mowa w 
' ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesiąca kal.endarzo
wego następującego po miesiącu, w którym rolnik rozpo
czął prowadzenie gospodarstwa rolnego. a ustaje z końcem 
miesiąca kalendarzowego, w którym rolnik przestał pro
wadzić gospodarstwo. 

3. Obowiązek opłacania składkI. Za domowników pow
Itaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego niTstę
pującego po miesiącu, w którym osoby te podjęly pracę 
w gospodarstwie rolnym, a ustaje- z końcem miesiąca 

kalendarzowego, w którym przestały pracować w gospo
darstwie. 

Art. 45. Z emerytur i rent określonych w ustawie 
mogtl być potrącane zaległe składki na ubezpieczenie spo
łeczne rolników oraz należności przewidziane w prze
pisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich 
rodzin na zasadach i w trybie przewigzianych tymi prze
pisami. 

2) w zakresie innych świadczeń - przepisy o odpowied
nich świadczeniach przysługuj'lcych pracownikom 
j członkom Ich rodzin. 

Art. 46. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, 

określa szczegółowe zasady tworzenia funduszu i zarzą
~ dzania nim. zasady ł tryb wymierzania oraz pobierania 

składek na ubezpieczenie społeczne rolników. 

Rozdział 3 

Fundusz ubezpl~czenla Społecznego RolnIków. 

, 
Art. 42. 1. -Tworzy si~ Fundusz -UbezpieczenIa Spo

łeCznego Rolników, zwany dalej "Funduszem". 

2. Fundusz powstaje za składek na ubezpieczenie spo
łeczne rolników, opłacanych przez rolników, oraz li do
tacji budżetu Pańs'twa. 

3.. Dysponentem Funduszu jest Zakład Ubezpieczen 
Spo!eczn y.ch. . 

4. Srodki Funduszu przeznacza .ię na wypłatt: świad, 
czeń pieniężny.ch przewidzianych w ustawie. 

5. Wydatki na wypłatę świadczeń. o których mowa ' 
w ust. .c. powinny być pokryte w Jednej trzeciej ze &kła
dek 'na' ubezpieclenie- lpółeczne ~elniłów, opłacanych 

przez rolników. 

Itrt. 43. 1. Składka .a uoo:lpieczenie apołeczn. roI. 
lIi'ów wyno.i fQ€Zni>e-: 

Art. 47. 1. Wysokość świadczeń określonych w usta
wie. a także wysokoSC składki na ubezpietze-nie społecz
ne rolników podlega waloryzacji. 

2. Waloryzacja świadczeń następuje od dnia l mar
ca każdego roku i obejmuje świadczenia przYz;r:ane przed 
dniem l .tycznia roku poprzedniego, przy czym walory
zacja świadczeń po raz pierwszy następuje od dnia l mar-
ca 1986 ~ .. 

3. \ Rada Ministrów określa zasady i tryb wal~ryzacjt 

Rfn: u.tiał -4 

Pn.ekazywanie gospodarstw rolny<:h. 

- . Arl. ".1. Następcami rolnika mógi\ być zstępni, _ 

malionkowi.ezstępnych. przysposobieni. aałzonk:gwie 
przysposobionych, rodzenstwo. małlonlww~e radzeił~wd, _ 
:&5t~pni rodzellstwa. rolnika. malionkowie .zst~pny-ch [-ol.. . 
t:b.e,~«lwaold.zpasierli.l~-wiei -wychew.tmkowie folnjk~. 

.,y -

c J 
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2. Jeżeli rolnik nie ma . następcy, o którym mowa 
w ust. 1, następcą może być współwłaściciel gospodarstwa 
rolnego lub jego małżonek. 

3. 'Następca rolnika. ' o którym mowa w ust. 1 I 2. 
powinien -spełniać warunki wyxąagane dla nabycia włas
ności nieruchomości rolnej w drOdze przeniesienia właS'
ności. określone w przepisach Kodeksu cywilnego, a ' po-

, nadto nie przekroczył 55 lat ora~ nie jest inwalidą I lub ~I 
grupy albo III grupy, gdy jest całkowicie niezdolny 
do pra't:y w g'ospodarstwie rolnym. 

Art. 49. 1. Gospoóarstwo rolne może być przekaza
ne tylko· jednemu następcy, ~ jeżeli następca pozostaje 

-w · związku małżeńskim - także obojg'u małżonkom. 

2. Pierwszeństwo w przejęciu gospodarstwa rolnego 
ma następca pracujący w ~ym gospodarstwie, w.skazany 
przez rolnika. 

3. Gospodarstwo rolne 'może być przekazane kilku 
następcom, jeżeli wpłynie to na poprawę struktury obsza
rowej. Następcy mogą gospodarować wspólnie nie dzieląc 
gospodar~twa rolnego. \ 

4. Jeżelt wskutek przeniesienia własności gospOdar
stwa rolnego na rzecz następców miałby nastąpić jego po
dział między następców, może on być dokonany tylko 
wtedy, gdy każda część gospodarstwa następcy osobno 

, lub WIdZ z nieruchomościami stanowiącymi już własnośt 
następcy albo wraz z obszarem . odpowiadaj~cym udzia-

Poz. 268 
--"----~ 

10 lat od <:lnla przejęcia zbyć ' w. całości .lub w cZt(sci 
nieruchomości w~hodzących , w skład tego gospoóarstwa. 
Zbycie nielUchomo$ci ' luQ Jej częsci przed upływem ' tego 
terminu możefiastąpić za zgodą ' tereno\Vego organu ' ad
ministracji państwowej stopnia podstawowego, jedynIe 
w wypadkach społecznie I gospodarczo uZ,dsadnionycn. 

Art. 56. 1. Rolnik, który 'przekazał gospodarstwo rol
ne następcy lub Państwu wraz z budynkami, ma prawo do 
bezpłatnego korzystania z lokalu mieszkalnego i pomiesz
czeń gospodarskich w zakresie niezbędnym do zaspoka
Jania .swoich potrzeb i potrzeb członków rodziny. 

---
2. Rolnik, który przekazał gospodarstwo rolne naśtęp

cy lub Państwu;'" ma prawo do użytkowania działki gr uutu 
ro~nego O powterzchni nie plzekraczającej lOU/. obszaru 
przekazanego gospodarstwa, nie więcej jeunak niż o p<>
wierzchni 0,3 .ha. 

3. JeŻ,ell prawo do emerytury lu~. renty przysługuje 
obojgu małżonkom, uprawnienia określone w ust. t i 2 
przysługują im łącznie. 

4. Uprawnienia określone w ust. 1 l 2 przysługują 
również dożywotńikowii jeżeli działka gruntu roCneg-o 
wchodziła w skład dOŻyWOCia i dożywotnik z niej koJ
rzystał. Przepis ust. 3. stosuje się odpOWIednio do ma !zon
,ka dożywotnika. 

łowi następcy we współwłasności utworzy gospodarstwo . Art. 57. t. l gospodarstwa rolnego przekązanego 
rolne wolrie do ' towarowej produkcji rolnej. Przy oceni. Państwu 'rolnik może ~yłączyć i zachowat własnośt dział-
zdolnosci gospodarstwa rolnego do towarowej produkcji ki gruntu, na której wzniesione są budynki lub ich cz.4sc, 
rolnej uwzgl ędnia się nieru ,chomoścl należące do wspói- a także i~wenidrz żywy i martwy. Z własnoscią wył4tzu' 
nego majątku następcy i jego małżonkJl oraz do odrę b- nej nieruchomości związana jest słuzet.>Do";ć g l unto wa 

,nego majątku każdego z nich, jeżeli nieruchomości te ' VI zakresie, niezb.ędnym do korzystania z , Łej ' nierucllo-
- stanowią lub mogą stanowić .ca~ość gospodarczll. ,\ mości. O wielkości , działki. ,a' takze ustanowieniu słu-

Art. ,50. Następcy, który nie przeJi'lł gospodarstwa rol-
/ neg o. dla któ, eg'o pra'ca w tym gospodarstwie stanowiła 
główne żródło utrzymania, terenowy organ administracji 
pallsIw owej stopnia podstawowego umożliwia zatrudnienie, 
II w miarę potrzeby przyuczenie do wykonyw'ania oki.ł-
loneg:o zawod u. . ' 

"-

Art. 5L . W wypadku braku nasł:filpcy lub gdy następca 
nie .spełnia ' warunków do przejęcia gospodarstwa rolnego 
albo odmówił jeg.o przejęc-ła. gospodarstwo rolne na wnio
.ek rolnika przejmuje Państwo. 

\ .--: 
Art. 52.. Jeżeli rolnik -lub jego małżonek 'Ił wlde(-

clalaml lub posiadaczami kilk~ gospodarstw rolnych; pru
kazaniu podlegają wszystkie gospodarstwa. 

Art. 53. Jeżeli rolnik przekazujący gospodarstwo rol
ne następcy: 

1)" azierżawl grunty rolne - naśtępca wstępuj; w prawa 
. dz,ierża wcy, ' . 

2) wydzierżawia grunty rolne - następca ' wstępuje w 
~rawa wydzierżawiającego~ 

Art. 54. Następcaprzejmu~ gos~O(1arstw9 rolne Wf.a:&, 

• prawami i obow.iązkam1 zwiąianym,l z p.rowad~enlem 
tego gospod4rstwll. z wyjątkiemżaległych $kładek 'nil 
ubezpieczen1e spo!ecz~e rolników. 

Art. 55. Następc~. · k;tór.ypr:zejął. 905pOdllr stwo , r,olna. 
lub jego część . na · włą!ifloŚĆ,nia moie . ,; p'['l~dupływell~." 

żebności orzeka terenowy organ administracji pa ństwowe j 
stopnIa podstawowego w drodze aec yzji. 

, 2. W rażie sprzectazydziałki, o której mowa w ust.' I. 
Państwu przysługiJje prawo pierWOKUpu według cen o k es-

· lonych, w przepisach o sprzedaży panstwowych ' Ole i u-
· chomości rolnych, a w' wypad'kur sprzedaży b·l.Idynków -

po cenie odpowiadającej szacunkOWI obiJwląl\lJącernu przy 
ubezpieczeniu budynków w Państ wow ym Zakładzie )J bez
pieczeń. a w razie darowizny lub zamiany - prawo wy- .' 
kupu. z zastosowaniem odpowiednio . przepisów o pierwo
kupie. W 'wypadku wykonania prawa p-ierw~kupu I~b 
wykupu koszty , związane z przeniesieniem własności po
krywa Państwo. 

Art~ 58. t. W razie. przejęcia p r zeż Pd ństwo gos po-
· darstwa rolnego, Panstwo odpOWiada za 'lddłlue nld il, )- ' 

tychczasowego właściciela związane ,z prowadzen" m y " ,;
podarstwa wobec jednostek gospoda ; ki uSpoł.eClnL,nej 
oraz z tytułu obciążet'l na rzecz osób t lzecich hipotekami 
lub Innymi prawami ujawnionymi w księdze ' wieczy~tej 
albo w zbiorze dokumentów - ', do Wy'sOkOŚoł wartuści 
przejętej nieruchomości rolnej lu,b · 'gospada[stwai .1: w v 
jątkiem zaległych składek na , ubezpieczenie społecl.~e ' 
rolników. ' 

2. Rada Minlstrów, ,'w drodze.· rązporz4dzen·i~, ~określa 
Izczegółowezasady ,Odpowiedzialności Państwa z <tytułu 
zadłużeńrolnilta , pr~e~azujlłcęgo gósplJdarstwo , rolne Pań
stwu J> prawosÓb tn.ecicb 'obci.łliających to ·gOSpOOdfS1WQ·>·, 
.oraztryb ich ufeg'~J9w,at1;a. ; -- ,~ . ,, _ .. . ~ . 
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Art. 59. l. Przekazanie gospodarstwa rolnego następ
er" następuje w drodze umowy zawartej W formie aktu 
notarialnego. 

2. Przek.azanie gospodar$twa rolnego następcy przez 
rolnika będącego tylko posiadaczem następuje w drodze 
umowy sporządzonej przez terenowy organ administrdcji 
państwowej stopnia podstawowego. 

3. Przekazanie-9ospodarstwa rolnego Państwu nastę

puje w drodze decyzji terenowego organu administracji 
państwowej stopnia pod/itawowego. 

4. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mi
nistrem Fi~ansów, w drodze rozIiOlządzenia, ·określawy-
80k(),Ść opIat i warunki zwalniania od opłat należnych w 

''związku ze sporządzeniem aktu notarialnego. 

Art". 60. 1. IlekroĆ prawó doświadczeń określonych 
w ustawie jest uzależnione od przekazania gospodarstwa 
rolnego następcy lub Państwu. warunek ten uWaża się 
za spełniony również w wypadku. gdy gospodarstwo 
źosJ,ało zwrócone właścicielowi przez posiadacza. 

2. Zwrot gospodarstwa rolnego właścicielowi stwier
dza terenowy organ admiI,1istrac.ji państwowej , &topnia ' 
podstawowegoi 

~ozdział 5 

Przepisy .zczeg6Ine, przejściowe I końcowe. 

Art. 61. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia. 
określa: 

l) zasady uznawania dochodów z prowadzenia gospo
darstwa rolnego 'za główne żródło utrzymania, 

2) zasady uznawaniaspe~nienia warl,lnkupozostawania 
we wspóln ym gospodarstwie ,domo~ym .z , ,. rolnikiem, 

a) szczegółowe zasady stosowania ustawy · do rolników 
będących współwłaścicielami gospodarstw rolnych lub _ 
czlonkami zespołów rolników indywidualnych, 

;C) zasady przyznawania emerytur l rent , inwalidzkich 
ubezpieczonym. którzyprzekazaU gospodarstwa rolne 
na własnośćPaqstwa i. oię osiągnęli wymaganej war
tości sprzedażyprocluktow rolnych. 

'Art. 62. RozporZłldzenia do ustawy- mogą być wyda
Ile po zasięgnięciu opinii Krajowego Związku Rolników, 
Kółek" i . Organizacji Rolniczych. 

Art. 63. W sprawach nie uregulowanych, a dotyczą
nch świadc.zeń określonych w ustawie, stosuje się: 

.1) w zakresie świadczeń emerytalnych I rentowych ..... '. 
przepisy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników 
i ich rodzin. ' ' . , ' 

, J) "f, zakresi~ . innych świadczeń '''''-- przepisy o ., odpo .. 
~iednich świadczeniach przysługujących pracownikom 

2) 900/0 najniższej emerylury pracowniczej w okresie od 
dnia l stycznia 1985 r. do dnia 31 grudnia 1985 r. ' 

Art. 65. 1. Zasiłek macierzyński. El ' którym mowa w 
art. 12 ust. L, przysługuje w okresie do dnia 31 grudnia 
1984 r.przez: ' , 

1) 8 tygodni w wypadku urodzenia jednego dziecka. 

2) 12 tygodni - w wypadku urodzenia więcej niż jed
nego dziecka przy jednym porodzie. 

2. Od dnia l stycznia 1985 r. okres, w którym przy
,ługuje zasiłek macierzyński, ulega zwiększeniu co dwa 
lata: 

l) ci 2 tygodnie w wypadku określonym w usl. l 
, pkt l" . 

2) o 3 tygodnie - w wypad~u określonym w ust. l 
pkt 2. 

,Art. 66. Zasiłek ' rodzinny; o którym mowa wart: 13 
ust. 1', przysługuje od dnia 1 lipca 1986 r; 

Art. 67. 1. Emerytury lub , renty inwalidzkie \ przy
Inane obojgu małżonkom na podstawie przepisów obo
wiążujących przed dniem wejścia w życie, ustawy \Ile
gają podziaJow~ i są wypłacane w równych częściach każ· , ,; ,,' 
clemlJ, małżOIlkowiodrębnie. 

2. Jeżeli emerytura lub rent~ Inwalidzka każdego 

S małżonków po jejp04ziałe ' jest niższa od określonej 
w art. 18~ podwyższa, się ją 00 wysokości określonej 
w tym przepisie. . 

3. , Podwyższeniu , podlega emerytura lub renta , inwa
lldzkaWJplacana na rzecz jednego małżonka, jeżeli jej 
wysokość jest , niższa od określonej w art. 18. 

... Osooom pobierającym eIJlerytury ,lub renty inwa
lidZkie przyznane przed dniem wejścia wżycie u.~tawy 
przysługuje , zwiększenie tych świaclczeń "z tytułu war
tości przekazanych Państwu budynków. 1asó:w 1. obsz,lru 
gruntów oraz z tytułu ' zrzeczenia się prawa dob~zpłat
,nego korzystania % lokalu mieszkalnego i pomieszczęń gos- ' 
podarskich w wysokości dotychczasowej. 

5. Jeżeli osoby. o których mowa w list. 4, nie nabyły 
prawa do zwiękśzeniaemeryturylub renry inwalidzkie j ", 
Z tytułu przekazanych Państwu gruntów. swiadczenia le 
ulegają zwiększeniu o 200 zł miesięcznie za 'każdy ' prze- ' " 
kazany ba gruntów. 

,;. ... ~: 
6. Zwiększenie, ° którym mowa w ust. ~ ' i , 5, nie, "";,, 

może przekroczyć łącznie . LOOO zł , miesięcznię. 

7. ·Kwota. o której mowa w ust. 4 I 5. podlegapo;
działowi w równych częściach między małżonków pobiera: , 
jącyth emeryturę lub rentę inwalidzką, a gdy do fyd{ " " 
świadczeń uprawniony jest tyiko jeden i małżOńkowi 
przysługuje on(ł w całości t,emu małżonkowi. , ~ ' .. ~ ~; 

l członkom ich rodzin. 

M. 64. Emerytura lub renta inwalidzka, o 
.owa w aFt. 18. przYsługuje w wysokości; 

8. OS,obom pobierć{jącyni\świadczenia pie~iężIle, przy~ " 
znane na podstawie art. 23 ustawy z dnia 27 pażdziemika 
1917 r. o zaop<łtrzeniu emerytalnym oraz innych świad! 
czeni!łc.h dla Jolników i ich rodzin (Dz. {l. Nr;ł2, poz" 140), 

. przyznaje ,stę odpowiedpio~fIle~yturY '.lub", r~nty, )nwY ),!i ,' 
której lidzkie w wysokości określonej , w art. 18 .... Przepi~y "l;fs~~ ' . .. ,. 

~~3 stosuje się odpowiednio. " ' 

, J) SOO/. ·,nejniższeJ emerytury pracąwniczej 

" ~1 grudnia 1984 r. 
do dnia 9: Osobom pobierającym śWiadc,zenia pieniężneprzyz'; 

Slane na" podstawie ustaWy; Q której m()waw ust .. 8!, " 
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przysługują dodatki wymienione wart.. 30. które są wypła
cane osobie uprawnionej. 

lO. Wyplacane w dniu wejścia ' w życie ustawy do- ---... 
datki . w kwocie 500 zł miesięcznie. przyznane na ' pod
stawie art. 12 pkt ił art. 14 ustawy wymienionej w ust. 8. 
zamienia ' się odpowiednio na emerytur y lub renty w wy
sokościokreślonej ,wart. 18. Przepis ust. 9 stosuje SIEi 
pdpowiednio. . 

2) ustawy z dnia 24 stycznia 1968 r. o rentach l innych 
świadczeniach dla rolników przekazujących nierucho
mości rołne na własność Państwa (Oz. U. Nr 3. poz. 15 
i z 1973 r. Nr , 48. poz. 283). , 

3) ustawy % dnia 29 maja 197'4 r:- o przekazywaniu gos
podarstw rolnych na własnoś~ Pąńst wa za rentę ' \ spła-
ty pieniężne (Dz. U. Nr 21.poz. 118) .-

11. Przepisy ust. 1-1 stosuje się odpowiednio do ' 
współwlaścicieli przekazanych Państwu gospodarstw rol-

. Dych. pobierających z tego tytułu renty częściowe na pod
stawie przepisów dotychczasowych. z tym że zwiększenie. 
o którym mowa w · ust. 4 ł 5. ulega podziałowi propor
cjonalnie ' do ich udziałów we współwłasności. . . . 

12. Renty rodzinne przyznane na podstawie przepisów 
obowiązujących przed dniem ,wejścia w życie ustawy pod
wyższa się do wysokości ok,reślonej w · art., 29., przyjmując 
za podstawę wymiaru kwątę emerytury · lub renty inwa
lidzkiej. ,jaka przysługiwalaby dla jednej ośob'y po pod
wYŻSzeniu w myśl ust. 3-6. 

Art. 68. S'Yiadczenia podwyższone , ,W myśl art. 6ł . 
. ;wypla.ca "Się, według następujących zasad: 

., ~ '~l:) ' emerytury ł renty ulegają zwiększeniu od dnia 1 lip
~~. ca1983r. o kwotę odpowiadającą rekompensacie' 
. ~ '\ z tytułu podwyżki cen. przysługującą renciście w dniu 
,i ' " I 30 'czerwca 1983 r •• ·. a pozostałą kwotę podwyżki wy-

płaca się wd wóch ' ratach: pierwszą - od dnia l li p-
l ca 1983 r .• drugą - od dnia ' 1 lipca 1984 r .• z tym 

,>' i że , pierwsza rata nie może być: niższa niż 500 zł~ 
~rV chyba żekwot3 podwyżki nie przekracża 500 zł. 

!i":i}, świadcz~nia. o któr,ych mowa wart. 61 ust. 8 , i 10. 
wypłaca się w kwotacn wynikających z art. 18 lld 

,"!'~<." id nia 1 lipca 1983 L, a dodatki wymienione wart. 30 --, 
'. od ' dnia l lipca f98~~ r.T 

. , '.- . / 

. l -'Z tego tytułu ,h'ie nabyły prawa dó świadczeń, emery
talnych. do okresu zatrudnienia wymaganego do przy
znania emerytury lub renty określonej w przepisach o za
opatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin zalicza 
się okres placy w rolnictwie po uk.ończeniu 16 iat. jeżeli · 
po przekazaniu gospoda.stwa ' były , zatrudńione w uspo- , 
łecznionym zakładzie pracy co' najmniej 5 lat. . 

Art. 72. Warunek opłacanIa składki na ubezpieczenie 
społeczne rolników. o którym mowa wart. 15' ust. 1 pk.t 
2 i art. 16 ust. 1 pkt 2. uważa się za . spełniony. jeżeli: 

. .'. / 
1) rolnik oplacił skladki na Fundusz Emerytalny Rol-

ników. do op.lacenia których był zobowiązany na pod
stawie przepisów o ' zaopatrzeniu emerytalnym oraz 
innych świadczeniach dla rólników ( ich rodzin oraz 
na podstawie niniejszej ustawy. 

2) rolnik opłacił 'składki na ubezpieczenie za domowni
ków. do oplacania których jest zQbowJązany na pod
stawie niniejszej ustawy. jednak za okres nie krótszy' 
niż 1 rok . 

Art. 13. , Warunek sprzedaży produktów rolnych jed
nostkom góspodarki uspołecznionej: o którym mowa w 
art. 15 ust. 1 pkt 3 i art. 16 ust. l ' pkt 3. uważa się za 
spełniony. jeżeli rolnik: ' 

~) prowadząc gospodarstwo \ rolne w okresie od dnia 
1 stycznia 1977 r. do dnia 31 grudnia 1982 r. wy twa
r~ał I sprzedawał jednostkom gospodarki uspołecz- ", 
nionej produktY.rolne. a w okresie od dnia 1 stycz-
nia 19ąO r. do ' dnia 31 grudnia 1982 r. wartość: tej 
sprzedaży nie była mniejsza ·niż, l~.QOO zł ro~znie • 

'i ~C" Art. 69. 1'.' Osobom. które do drtia stycznia 1978 r. 2) wytwar~ał W -- prowadzonym gospodarstwie ' rolnym 
' prtiek'dzaly~ nieodp/atnie gospodarstw~ rolne najbliższym isprzędawał . jednoslkom gospodarki uspołecznionej · 
L; eZ/onk,om rodziny albo których gospod!irstwa rolne zosta- . . p'rodukty rolne o warto~cl nIe mniejszej niż odpowia- · 
J,(i:; ł'Y . · nieoaplatriie . przeJ'ęte p·.rzez Państw. o . w tryb,ie admini- . daJ'ąca 'równ wa tos'c' 5 q' "z ' y ta rocznl'e z kaz'dego ha 

' 1 \.' .... '&;5.'. " . o r . I stracyjnym oraz ' osiągnę/y wiek emerytalny lub zostały ,.przeliczeniowego w . każdym y>ku kalendarzowym w 
, ~ !łff1ane ,~~ , in.\-Validó.w , l lub ' 11 grupy. a ponadto .nie po~ .~ okresie od dn'ia l stycznia 1!f83., r. aż do końca roku 
i8g{iidilJ4 ' stałych żródełdochodu - przysługu-je emerytura poprzedzająe:egorok przekazania gospodarstwa. 

lUI:> renta w wysokości określonej wart. 18. 

;fIl ; j "" 2; ;' ~'Pśó,Hb,'ńi . wymienian ym w 
J' :OulKi7 :c)irkt:orycll ' mowa , wart. 30 

1 .lipca 1,984 r. 

ust. 1 przyśługu ją ' d 0-

poczynając od dnia 

t .. . : Ar.t· 7,O • . qsobom. które' po dniu 1 stycznia 1978 [. 
tJ!J?E~~każaly nje~dpłatnie gospodarstwa rolne następcom w 
d4~,z~ :: :u~owl'! , ~a 'wall~ j w łOI mje a~tu notar'ialneg?, 
,~~,n'słU~uje eme~yt,wal.ub renta' inwalidzka w I;llyśl prze
.!JHi}ó1N co . ~~ą<?patrzen i u emery ta rn ym oraz inn ych świadcze-

. ,.~ąCh~Ui_ roln.i~ó~ i ich rodzin, Przepisy art. 67 ust: 1-3 ' 
l J .. :~ stosuję się ; odpowiednio. 
, •. .•• ~ lo . .' .;. ~ , 

Art. 11. Osobom. które przekazały · gospodarstwa 
rotne na własność Państwa na podstawie: 

:" l) ' ~stawy Z ;dnia 28 cz~rwca l 1~16~r. o' przejmo·waniu 
, niektórych ni eruch o!Jiqści rOlnych w zagospodaro-

wanie lub na WldS'ńOŚC P~ńst\va' orai Ó żaopat~zeniu 
"'; " , emerytalnym właścicieli tych hierućhomości I Ich 
,!. ; .. n>dzin' (Dz.U. Nr 3a, poz. 166 izl968r. Nr 3, poz. 15), 

Art."14;' Srodki zgromadzone na rachunku Fllndliszu 
Emerytalnego RoJników przekazuje się na raChunek Fun~ 
duszu Y.bezpieczenia Społecznego Rolników. 

Ąrt. 15~ 1. Pobierającym emerytury i. renty na pod~ 
stawie;'ustaWY ni~ przysługują rekompensaty z tytułu pod
wyżek .cen.wypłacane na podstawie przepisów dotychcza- ," 
so:w,ych. , 

2. Uprawni6nym do ' z<isiłku porod'owego na podstawie 
ustawy nie wypłaca się jednorazowego zasiłku · z ty~ułu 
urodzenia dziecka. przewidzianego w odrębnych prze-
~!iC~ . •. 

Art. 16. Traci moc- ustawił z dnia 21 pafdziernika 
1971r; , 0 zaópatr'zeniu ,eofe'rytalnym oraz innych świad
czeniach dla rolników j ich .r»ctzin (Dz. U. Nr 32. poz. 140).-. , . 

Att 11. ,Ustawa wchodzi Vi życie ż dniem l s~ycznia 
.1983 r. 

Prżewodniczący łłady Państwa: lt JabłońskI 
Sekretarz Rady Państwa: B! Dudq 

./ 




