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.Att. 1. W ustawJ~ z dnia 16 grudnia 1972 r. o za
/ Oip~zenliu . emerytamvn'f żOłnierzy zawodOwych i . lich ~o~ 
A.un (Dz. U. Nr 5~, 11>1"_ 341, z 1973 T. Nr 5, poz. 38 l Z! 

, -1919 r. Nr 15, po;z. 97) 'jlPrOwadza się następujące zmiany: 
1) w .art. 2 w Pkt 2: , 

4) pó airit. 5 dodaje ' się Mt. 5a Vi brzmieniu: 
"Art. Sa. .1. Podstawa wymiaru Eml.erytury i reIlll:y 

rulega caroc:mym podwyżkom o taki 
IPfÓC~t, o jalki ~ost'() przeciętne mie
sięozne uposażenie żołnierzy zawodo
wyt:h ;..w tdku....pqprzedmjącym rdk pod
wyżlki, .nie więcej jednak niż o 1500/0 
IkW()ł.t .wrzrOlSitu tego uposa.że~,a. 

a) l it. a) otrzymuj~' brzmienie: 
"a) Ś'Wiad. czen-ia iecznicrze, poł'OŻIliC'ze i rehabiH

tacyjne," 
dodaje się Jit. h) w brzmieniu: ' 
"h) ulgi w opłatach za przejazdy pal1'Stwowymi 

oŚrodkami k·om'uni'kacji. "; 
art. 4: 

w ust. 1 wYrazy "ocharak-terze stałym" zaS1t.ępUje 
się wyrazami "ipremią oraz nagrooą roczną", 
w us,t. 3 w pklt 2 wyrazy "doda·tki o -!:harakter:ze 
stałym" zast~puje S'ię wy;razami "dodatlld, premia 
i nagroda roczna", 
ust. 4 otrzymuje br~ienie: 

.,,4. Minister Obrony NaTodowej OIkreślla, które 
dodatki do 'u!p06ażeIl!ia i - premie oraz · jakie 
!rodzaJe świadczeń w naJturze i ' ich !TÓWIIlOWar
to.śćwchodzą w skład ;podSŁawy wymiaru 
emeITytury i renty, a także zasady wliczania 
nagrodyrOC'Ulej do podstawy wymiaru."; 

3). art. 5 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 5. 1. Kwota emeITytu:ry IUlb renlty wra2 z do- ' 

dat1Kam~, nie' 1iciZąC d'Odatku ~~nnego, 
~~ . dodatlku rpie-1ęgnacyjnego i, dodatku · dlla 

. sierot ZlUlPemych, nie może przekraczać 

1000/0 pods,tawy wymiaru emeryt-w:y lub 
renlty. Nie dotyczy t'O kwot najniższych 
emerylbur d !Tent. 

2. Kwó1a emeITytmy lub .renJty, bez uwzględ
nienia doda1Jków do em~rytur i rent~ nie 
może być niższa Qd '. kwoty ~najnW;s~Z' j 
emer~~y lUb ·r:enty określonych w my') 
pfZeIplISo}V Q zaOlpatrzeniu emerytain 
pracowników i ich 1I'odzin."; I 

"" I 

2. Podwyższenie 'świadczeń w myśl ust. 1 
następuje, :z :zastrzęieniemart, 33 ust. 3 
i art. 36 ust. 4, od tlnj,a 1 marca kati
oego roku, Iprzy . czym podwyższenie 
świadczeń /PO .raz pierwszy nastąpi od 
dnia 1 mMca 1,986 t. 

3. PodWYŻSIlenie świadczeń następuje z 
lWZędIU,a jeżeli !prawo do świadczeń 
/było zawieszone - n'a wniosek Q&Oiby 
zainlteresowanej, po uSŁaniu ' przyciyn 
uzasadniających zawieszenie tego prawa. 

4. Ra4a Minisł'rów .olqeś'la szczegółowe za
sady podwYższania świadczeń, w tym 
również okITes przyjęty za podstawę 
lPodwyżlki IPOil'az pierwszy."; 

5) d1rt. 6 otnymuje bmmiEmie: 
"Art. 6. 1. 'Emerytura ;przysługuje żołnierzowi zwo'l

nionemu z zawodowej służpy wojskowej, 
k1tóry w dniu :zwqlniell'ia :z .tej 1S·h.J!Zby po
siada 15 iat słuŻ'by wojskowej wWojSiku 
P.olslkim w oklresde po dniu 1 listqpada 

_ 1918 , T., a w xazde zwolnienia na jeg'O 
pr.ośbę -=-- jeżeJi posiada 15 la,t Zlawodo
wej służby wojskowej w Wojskou ' Pol
skigl. 

2. W raZie zwolnienia' żołnierza . z zawodo-
. wej służby wojsk-owej w~UJtek Slkazania 
pr,awomocnym w-yTokiem sądu na karę 

pozbawienia wolności (w . tym również 
na karęare~tu W()jSkl)wego) allbo wsku
tek ukarania karą ~dyscY'Plinamą usunię-

\, 

\ 
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cia :z zaWodowej sIuZby wojskowej---: 
eęeryituua przysłuquje, jeżeli iPos~ada on 
20 ilaJt zawodowej isłUJŻby wojiSfkowej w 
Wojsku Polskim. , , 

3. Za, iS'~uŻlbę -W WojsIku Polskim, uw,aŻd się 

róWlni:eż Słu7lbę w pollSkichfó.rmacjach 
w()jSkow~h za granicą w aasieod dnia 
1 W1rześnia 1939 'f: do dnia 13 lrutego 
19,46 r.", 

6) w .art. 7 wsl. 1 otrzymuje brzmienie: 
,,1. Zołnieuowi, Ik:tfuy_lSipełni1a warunki, ,Okreśąone w 

art. '6, za1icza ' się do wys~uqi, emery.ta'lnej posia-

'/ 

, dane w dniu 1lWolnienia :z ~awodowej shiżby woj
skowej Okresy: 
1) czynnej służby wojs!kowej ipehIionej: 
_ a) w Woj~u Polskim ' ,w okiresie po ' dniu 

1 listopada 1918 r., 

bl w Armii Zwią7ku Socjailistycznych Repu
blik RadziecJ~"ich, 

c) w innych <lirmiach sojuszndczych w czasie 
wojny 1939-1945 r.; 

2) sruiby ,w -oddziałach, , ~któreptowadziły walkę 

z hitlerowskim okUjpantem, , tWiałających na 
obsza/rze f':ooski lub innych państw, , 

3) ,służby w wojskQwych ,oddziałach ludowydl 
w ,czasie wojny domowej w HiQpapii oraz 
internówa,nia w nastE}PSltwie tej srużby, 

4) zaJtrudnienia, 
5) rórwnomędne zdkLresamti IZalbrudruenia, 
6) zalicza,lne do 'okresów zatrudnienia."; 

1) wart., 8 w ust. 1 Pkt 1 otrzymuj~ brzmienie:, 

" 
,,1) okresy służby ~ionej na ' froncie w czasie 

wojny 1939-19,45 r. : ' 
a) w Wojsku PO'I~kim, 1 ,w Ann.ii Związku Socja-
, li5ltycwych R~lik Radzieckich i w innych ' 

\ 

armiach wjuszniczych, , 
b) w , oddZliałach, które prowadziły walkę z hitle

rowskim okrupantem, Idrmałających ha obsZilue 
P()~i lub innych państw,"; 

8) ' W. art: 9 w ust. l wyrazy "Lrudowym WojsIku PolSkim" 
zastępuje się wyrazami "WojSku Polskim"; 

9) w art. , 10: 

10) 

a) ust. 1 'Otrzymuje brmtienie: 
,,1. Bmery1t'ura wynOsi 40% ipodstawy jej wymiaru 

za 15 lat wysłiUgi emerYtalnej i wzrasta za 
każdy daJS:Zy !fok \tej wysługi ,o '.Jl/o ,podstawy 
.wymLaru aż doOlSiągnięcia 1000/0 podstawy 
wymiaru za 35 laJt wysługi."; 

Ib) ust. 2 meśl1a się, 

/c) w ust. 3 wyrazy ,,15 lat" z~QPuje się wyrazami 
"oklresów słu2Jbyokreślonych w aI1t. 6 ust. 1 i 2"; 

w 'art. 11 w ust. 2 ,po wyrazie ,/przyrpadlkach" doda'je 
się' wyr,azy ' "wyjątkowych, a zwła'szcza"; , 

H) w art. 12 w ruM. 2 liczbę ,,25" zastępuje się licz
bą ,,50"; 

12) . art. 13 otrzymuje brzmienie: 

"Art. ' 13. 1. Em:erytowiOlSiągającemu zalfobek z ty
il:ułu zatrudnienia. a,lbo dochód z innych 
źródeł; tkJtóry łącznie "z ' emeryturą :prze
kraoza podStawę jej wymiaru wraz z 
<I"ównow<llrtośoiąświad~ń w nalturze 
nie wchodzących d'O tej podstawy; 

.......... . 

\ . 

\ 

zmniejsza się emeryturę, z zaslrze'Żeniein 
1llS't. 3 i 5, talk. ,a:by lącznie z osiągnię

:tym ilaroblkiem IIUlb dochodem nie prze
!kiraczCiła- tej :k<woty.Zmn-iejszenie .to nie . 
może "RmekraclZać 500/0 emerytrury obłi
c710nej stosownie do ar,t. 10 lub art. 11. 

2. Pnez emerytwrę, o' której mowa w ust. 1, 
należy roz~ieć emerylturę wraz ' z do~ 
da,tlkami, me Ucząc dodatku rodzinnego 
i dodatku ;pie1ęgnacyjnego. 

3. Rada MiniJstrów okreŚ!la w ' drodze ' roz-
porządzenia: ~ _ 
1) lI"odzaje ,oraz wysokość zar'oblkó~ 

i innych d.ochodów, które me powo
dują 7JIIlIliejszerua emeryłtulfy stosow
lIlii'e d'O ust. 1, 'I - . 

i) ~sady i $pdSób zmniejszenia _eme- , 'c 

rytw-y W. l"azie lUZySkiwania przez_ 
emerytów zarobków lub innych do- ' 
chodów. ' ~. 

4. 'MiniSItelf Obrony Nar-odowej określa, 
kJtóre świadczenia .w 'naturze ~ iw ja
ikiej wysOkości uw~lędnia się ipNy 
:mnniejszaniu emeT}l~ury w myśl ust. ·1. 

5. , ZumiejszeDti.a eme.rytury oIiHeślonej Vi 
ust. 1 nie stosuje się do emerYtów, któ
my są inwalidami I grupy, a tdkże inwa
lidami II gIrUPy, jeżelli inwalHdztwo to 
jeslt ~wodowane uszkodzeniem '\Wro~ 
:ku."; 

13) w art. 14: 
a) w ust. 1 wyrazy ,,pełnej emerytury wojskowej" za

stQPuje się wYiI'azami "emerytury w · wysokości , ' 
1000/0 podstawy wymiaru", a wyrazy ;,w uspołeq- . 
nionym zakładz4e pracy" s'kreśla .się, • 

Ib) ,po USlt. 1 dodaje się ust. la w brlMitieniu: 
"la. Waninek o/kreśllony w ust. 1 'pkt 1· nie 'dQ

,tyczy emeryta, ;który zost,ał , zwolniony 'z za- f 

wooowej sbużby wojskowej: 
1) , :przed dniem 1 stycznia 1913 if.: albo 
2) WSkutek uLsta'lenia : przez wojskową komi

sję le'karską niezdołności do zawodowej 
~, słu2Jby wojSkowej.",_ 
c) ,po UISIł.. 2 dodaje się 1\JSt. 2a w 'br.7mieniu: 

,,2a. Okresy, o ldórych mowa w ust. l ~ 2, ~a," 
ticza .się d'o wysłuqi emeryta/liIlej w wymiane' 
ipÓłltOJ'a roku ZaJtrutlnienia za jeden rok ' wy;, 
sIuqi emeryta!lne j."; 

14) w art. 20: 
a) w \lSIt. 1: 

- po Ipkt dodaje się Pkt la w brzmieniu: 
"tal d!la inwailitlów III grUlPY, k<tfuych inwa

Hdrzitwo powsltało wskutek wypadku lub 
choroby pozostających w ~wiązlku ze 
s.łużbą wojskową, rz tytułu których przy
sługują świadczenia ' ods21kod'Owawcze -
15% ", , 

- w pkt 2 Hczlby ,,65" ,oraz ,,45" ~stępuje s,ię /" 
odpowiednio liczbami ,,15" oraz ,,55", ", 

Ib) ust. 2 otrzymuje b'fZmienie: 
,,2. Rentę inwaI'idz'ką oikreŚiloną w ust. 1 pkt r 

Ht. b), pkt la i pkt 2 zwiększa się o -l% pą(l
stawy wymiaru za , 'kai'dy rok wysług.i eme-
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'ry,tallnej z rtytułu służ'by wojskowej do 10 lat 
włącznie oraz o O,SO/o za <kaMy nasltępnyrQk 
tej wysługd.", 

'-... 

, ' c) . us;t. 3s'kreśla sięj 

. 15)alJ1t. 21 otrzymuje brzmienie: 
. ~-"Art. 21. 1. Renciście, który osiąga zardbek z t y

rturu zatrudnienia ' albo dochód iZ innych 
źródeł, .21IImie'jsza się pobieraną r.entę na 

. zasadach określonych w a.rt. 13- ust. 
1-4. 

2. Zmniejszenia ren'ty ze wzgllędu na za
robki lUib dochody, nie · st'osuje się de
reIllCistów, którzy są ,inwaHdami: 

1) I gru!py albo 
' 2) II grupy, jeźeli inwrulidztwo powSlta

ło wskutek wY\Pdd.k.u 1 Ulb c;:h:orolby po
zos-tających w związku ze słuilbą 

wojskową, z tytułu 'kltórych przysłu

gują świadczenia odSZkodowawcze, 
aJllbo jeSt spowodowane usrzkodzeniem 
w'7iroku: 'j 

16) wart. 24: 

17) 

a) w ust. 1: 

- w pkt 1 po wyrazach "w wiek:u do 20 łat wlibó" 
dodaje się wyrazy "S(prawuje pieczę nad dziec
kiem zaliczonym do I lub II .gI'Ulpy inwalidów, 
albo", 

- w iPkIt 2 i 3 WYJI'azy ,i/przed uJstaniem" zastę- · 
puje s.ię wyrazami ,,/po ust'aniu", 

b) ust. 2 otrzymuje brmtienie : 
,,2. Wdowiec ma prawo do renty !fod:Lim1ej, je- · 

że'li Slpełhi.a warunki o}(;x:eślone w ust. l Pkt l 
Lub 2 a'lbo ukończył 65 Ilatżycia przed śmier
cią żony ł'Uib W · az asi e , o którym mowa w 
ust. 1 'Pkt 3.:', 

c) ust. 4 skreś'la sięj 

w art. ' 25 w ust. l wyrazy .. j~ieIi pozostawała na 
utrzymaniu męża. w dniu jego śmIerci" zastępuje się 
wyrazami "jeźeli nie ma nh~7Jbędnych środków utrzy~ 

: mania"j . 
18) w a,rt. 26: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: : 
,,1. Dzieci własne, przysposo.bionei pasierbowie 

mają prawo do renty Itodzinnej, jeżeli nie 
prźelkrÓCzyłx 18 lat życia; a w 'razie uczęS1Lcza
lniano szkoły -'- 25 Ial,a'lbo stały się .inwa-
1tidami I ~ub IIgr'upy ipizeid . uikończeniem 18 lat 
życia albo w czasie uczęszczania do szkoły 
przed ukończeniem 25 lart.", 

b) w ust.): -
,...... pkt 2 otrzymuje .brzmienie; 

,,2) 'Zostały ' wzięte na wychowanie i utlrzyma
nie, w tym również w \famach rodziny za_o 
stępc:iej: 

a) ' przed osiągnięciem pełnoletności oraz 
b) ~o najmniej na jedel). rok przed śmiercią 

zołnie,rza (emeryta, ' rencisty), chyba że 
śmi1erćbyła naśtępstwemwilpadku", 

- w pkt 3 lit. b) otrżymuje brzmienie : 
,,'b) żołnierz (emery;t, :renciJs-ta) lub jego małżo

nek był ustanowiony przez sąd opiekunem 
-tych dzieci, wnulków lub rodzeństwa.'.', 

c) ust. 3 skreŚIla się, 

tl) ust. 4 ótrzymuje bITliIIlienie: 
,,4. Jeżeli dzieckoosJ.ągnęło 25 lat życia będąc 

na osltatnim ro'ku Sibudiów w szkole wyższej, 
praW1~ do renty rodzinnej przedłuża się do 
zaJl{ońc~ia tego:roku Studiów." • 

- 19) art. 27 otrzymuje b~ienie: 

20) 

. "Art:27 . 

w art. 28: 

Rodz.ice ,mają pfiawo do reIllty rodzinnej, je
żeli: · .... 
1) żołnierz (emeryt, rencista) bezpośrednio 

przed śmiercią przyczyniał się w slposób . 
istotny do ich utrzymania, 

2) Sipełnlają odpowiednio warunki określo
ne wart. 24 ust. 1 lub 2."; 

a) w ust. 1: 

- !pO pkt 1 dodaje 'Się ,pklt 1 a w brzmien'iu: 
"la)d:la ulPrawnionego jednego Członka rodzi-o 

ny, gdy śmierć żołnierza (emeryta, .renci
sty) nastąpiła wskutek wY'Padku pozosta
jącego w z.wdąiku ze służbą wojskową lub -
chof<Oby powStałej w zwiąZku ze szczeg,ód
nymi właściwościami lub wa'runkami służ
by wojsk.owej - 7fł1/o", 

---' w pkt 2 aicmby ,,40", ,,50" ·Qraz ,,60" zast~uje 
śię odpowiednio licZbami ,,50", .. 60" oraz ,,70", 

b) po USIt. l dbdaje si~ '\.liSt. la w brzmieniu: 
"la. Pr.ocentowy wymiar "reIlIty określony w ust. 1 

pkt l stosuje -się .również w wypadkach, o 
iktórych mowa, w ust. 1 pkt 2, jeżeLi żołnierz 

!(emę:ryt, rencista) lPOSiadoał co najmniej 25 lat 
słuriJby wojsskowej lUJb miał ustalone . inwa
Ilid7Jtwo pozostające w związku ze służbą 
wojsikową;", 

c) ust. 2 otrzymuje b~ienie: 
,,2. Renltę rodzinną zwiększa się o 1%' podstawy 

wymiaru za ka7idy rok wysługi emerytalnej 
Ż'ołnierza (~erytai ·rencisty) !' z tytułu służby 
wojskowej do 10 lat ,włącznie oraz o 0,5% za 
każdy nast~yrok tej wysługi.", 

d) ust. 3 skreśla się; 

21) wart. 29 w uslt. l zdanie drugie SkJreśla sięj 

' 22) wart. 31: 
a) ust. l . otrzymuje brlllll,ienie: 

,,1. Prawo do pobierania renty rbd~innej po ż-oł
nie·rzu (emerycie, renc.iŚcie), Iktórego śDiierć 
nie pozos'taje w związku ze służbą wojslkową, 
ulega zawieszeniu ' lub świaoczenia ulegają 
Zmniejszeniu :na zaSarloach obeślonych w prze
pisach o ~opa-trzenirUemerYtwlnym pracowni
<ków i ich rodzin, na czasosiijgania zarrpbku 
z tytułu zatrudnienia lub 'dochodów ' z innyCh 
źródeł."j 

h) ust. 2 skre~a sięj 

23) art. 32-34otrz~ują brZmienie: 

"Art. 32. 1. Do ·emerytu!fy lub renty irtwalidZlkiej 
przysługują · dodaJtki: 
l) :rodzinIl1Y, 
2) pielęglńacyjny, 

3)z tytułu ' odznaczenia . państwowego, 
4) dla emerytów 'będących inwa:l.ioami. 
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2. Do . renty rodzinnej przysługują dod,atki 
wymienione wu5t. 1 pkit 1-3, a także 
dodatek dIa sierot zu~łnych. . 

Art. 33. 1. DOdaltek rodzinny 'pr!Zysługuje na zasa
<;lach li w wysokośCti okreś'lonych w prze-
pisach o Ulposażeniu żołnierzy. . . 

2.Jeż~J.i do rentyrodzin!nej uprawnione są 
sier-exy zU(pełne, część renty przysługu~ 
jącą kla7:dejz tych .sierot .zwięks:M się 

o dodatek dla sie.r-ot zUlPełnych w wy
sokośCi 1~/o podstawy wyliliaru tej ren
ity, jednakże nie miniej .niż 3('Jl/o najnł'ż
mej renty rodzinnej dla jednej osoby. 

3. Dodaltek d'la sier,d1;zwpełnych podlega 
Ikażtlorazowo .podwyż5-zeni:u odpowiednio 
w .razie wzrostu podstawy wymiaru ren· " 

.,,-L ty luJb ' Ipoidwy7iszenia riaj:ni'ŻSzej renlty ro
.dzinnej. Przepis art .. Sa U!St. 3 stosuje się 
odpowiednio. 

Ant. 34. 1. Dodatek z tyltułu ódmaczenia państwo
wego przysługuje osobie uprawnion~"j 

24) want. 35.: 

do emerytU!fy, ,renty inwalidzkiej lub · 
- renty rodzinnej, odznaczonej orderem: 

Budowniczych Polski Ludowej, Od,rod.ze
nia Pooski, Vilrtu,ti Militari, Krzyża Grun
waildu, Szitandaru Pracy lub Krtyżem 

WaJleomych, a ,ta'kże tyrtułem honOI'o
wym "ZasŁużony . Górnik PRL", "Zasłu
'Żony NaUiCzyoioel PRL", "ZalSłużoOny . Hut
nik ~&l}', "Zasłużony Kolejarz PRL", 
"Za,~łuJżony Stoczniowiec ' PRL", "Zaośłu
żony ' Portowdec PRL", "Zasłużony Le
karz PRL", "Zasłużony <lira Zdrowia Na
rodu", "Lotn:i!k. Kosmonauta PRL", "Za
słuzony Pi!loot Wojskowy PRL". 

2. Dodatek z ty,tułu odznaczenia państwo
wego wynosj miesięcznie 200/0 podsta
wy wymiaru św,iadcze'oia, nie więcej 

.,/ 
jednak' niż, 3,000 tł. 

'3. Z tytułu . odznacz.enia orderimti i tytu
łami honorowYmi przysługuje tyil.ko je
den dodattek. 

4. W razie Ulprawnienia do powięk$zonego 
świadczenia prze~,idzianego wart. 3Sa 
dodatek z tytlułu odznaczenia państwo
weqo przysługuje tY'tko do jednego 
świadczenia, chyba że przepisy szczegól
ne stanowią inaczej."; 

aj w ust. 1, wyrrazy "mini:maIne'\vynagrodzenie za 
ipracę najniżej zaralbiających pracowników" zastę
puje się wyrazami "najniŻJS'ze w}'1nagrodzenie pra· 
cowników uspołecznionych zakładów pracy za ' peł
ny' miesięczny wymiar cza~u pracy", 

bl w ust. 2 Iic2ibę ,,8S." zaSit~uje się HC2Jbą ,,100"; 
25) po art. 35 d,odaje się art. 3Sa w brzmieniu: 

"A1ft. 3Sa. · 1. Renciś'cie r iktór~go inwaLidztwo ' po
wstało wskutek wyrpa.d:ku lub choraby 
pozolstających w związku ze słuzbą 

wojskową, z tytlu'łu ik'tórych przysługują 
śW1adczf:mia ods2!kodowawcze, . UlPraw
niooem'll do emerytury iprzewidziaJIlej w 
niniejszej mtawie lub w innych prze
pisach, wypłaca się w --zaJeżności od 
jego wytboru: 

. / 

1) rentę inwalidzką powliększoną ,o 
'połowę · eme,ry'tury alllbo 

2) emeryturę powJękSozoną o połowę 
. renty ionwa1lid7;kiej. 

2. W razie 7Jbiegu Ulprawnień do emery
tury IU1b renty inwalidzkiej prze'WidzJa
nych w niIIliejszej , ustawie . z prawem 
do emery1l'UlI'y [,Ub ,renty ,przewi<Wianych 
w innych przepisach, ~ tytułu kitórych 
przysługuje powiększenie emerYtU!l'y 
lulb .renty - 'powiększenie to przysłu
guje tytllkó- z ty,tułu jednej emerytury 
a!llbo renty, a mianowicie wyżs'Ze lub 

' wybrane prz.ez zainteresowanego. 
3. Renciście uprawnionemu do emerytury, 

pObierającemu świadczenia, o których ·' 
mowa w ust.' 1, nie prżysł~guje doda
.telk do emeryrtoury okreś'lony ·w · ar t. 35:" ; , 

26) art. 36 otrzymuje brzmienie: 

27) 

28) 

"Art. 36. 1. Dodaltek piellęgnacyjny przY'sługuje oso
bie Ulpra.wnionej do eme:rytury lub ren
ty, jeżeoU osoba ta została zailiczona do 
I grupy inwa'l.idów albo ukończyła 75 Ial 
życia. . , 

2. Dodatek pielęgnacyjny wynosi miesięcz
nie Jt'Wdtę odJpQwiadając.ą 300/0 najniż

szej emerytury. 
3. W raZiie UlpraWini-enia do pOobierania po

'wię'kszonego świadczenia przewidziane
go wart. 3Sa, dodatek pielęgnacyjny 

przy:sluguje ty;lko do jednego świad

czenia. 
4. Dodatek pielęgnacyjny ipod1ega kaiŻdo~ 

r,azow·o podwyżJszeniu w razie podwyż
szenia naJmZ'~ej emery,tury. Przepis 
a,rt. 5a ust. :'3 stos.uje się od'Powiednio~ "; 

w aT't. 37 w ll'SIt. l: 
a) Pkt 2 otrzymuje- brzmienie: 

,,2) człon'ka rod7.i.ity osoby, o której mowa w pkt 1, 
. wymienionego w ar't. 23 - jeżeli spełniał wa-
, luniIti określl1one wart. 24---'27.", . 

b) pkt ' 3 skreślla się; 
want. 38: 
a) w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "inwalidzkiej" do

da'je się wyrazy "a'lbo Todzinnej", a wyr,a'Zy "eme
ry1ta (rencisty)" zastępuje się wyrazami ,,0 któ
rym mowa wart. 37 ust. 1 pkit 2", 

:b) ust. 4 otrzymuj'e brnmiende: 
,,4. Jeżeli eme~ytu:ra (renita inwalidzka, renta ro-

. dzinna) podllega og'raJIliczeniu lub 7.1llniejs.zeniu, 
zaJsiłek pogrzebowy oblioa się od emerytulfy 
(re'filty inwaJlidzkiej, renty rodzinnej) w wy-' 
sokcici UlStalonej przed zasltOiSowaniem tego 
ograruczenia lub zmniejszenia.", 

c) dodaje się ust. 5 ,w brzmieniu: 
,,5. Wysokość zasHku-pog,rzebowego nie może być, 

ni'ŻSza od zasił'ku pogrzebowego przewidziane" -
.go w :pl"ZeIPisach o zaopabrzeniu emeryrta~nynl 
pracowników i ich rodzin."; 

29) w art. 41: 
a) w uSlt. f po wyrazie ,.połomicze" dodaje się wy

razy "oraz rehabilitacyjne", 
b) w ust. 2 ' w pkt 4 wy,razy ,rlPozostają w staJnie wol

nym i" skreśla się, 
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c) w usf. 4po wyrazie "położniczych" dodaje się, 
wyrau.y "Q\I"az rehabililtacyjnych", 

d) w ust. 6 wyrazy "poz;ostają ,one w sItanie wol
nym i" skreśI.a się, 

e) ust. 7 otrzymuje ,brzmienie: 
,,7. Śwfadczenia, o kitórych mowa w ust. 4 i 5, 

,przysługują na zasadach ok'reślonych w prze
pisacp. Q zaopatrzen1u emerytta'lnym pracowni
ków i ich rodzin."; 

30) wart. 42: 
a) w ust. 1 po wyrazach "w art. 15" d'odaje się 

wyra'zy "z wyjątkiem u.prawnionych do emerytury 
wojskowej w wysotl~,'ości 1000/0 podsta,wy wymiaru 
lU'b do emerytury według przepisów o zaopaif.rze
ńiu emeryta'lnympracownikf>w i ich 1'1odzin", 

b) w ust; 2 wyrazy "organ prezytlium radynarodo
wej" zastępuje się wyrazami "terElnowy organ 
administracji ,państwowej", 

c) ust. 5 ótrzymuje brzmienie: 
,,5. Zakład pracy może również rozwiązać umowę 

o pracę bez ",potrzeby uzyskania . zgody właści
wego terenowego organu admIlinistracji pań-

/ stwowej, jeżeli inwalida spełnia warunki do 
uzyskimia eme'rytmy wojskowej w wysokp'Ści 
1000/0 podstawy wymiaru lub emerytury we
dług przepisów o zaopa'trzeniu emeryta:Lnym 
pracowni'ków i ich rodzin.", 

d) ust. 6 skreśla się; 

31) art. 44 sikreŚ!la się; 

32) 'po art. 47 dodaje się art. 47a w br:mnieniu:. 
j,Art. 47a. 1. Emerytom i rencistoln przysługuje pra

wo do korzystania z 500/0 ulgi w opłćl
tach za przejaztly koleją i autobusami 

- Pańsitwowej Komunikacji Samochodo-
wej. ' 

2. Prawo do 500/0 'ulgi, o której mowa w 
ust. 1, przysługuje 'również małżonlkom 
eme'ry.tow (rencistów) oraz uprawnio
nym do renity rodzdnnej wdowom 
(wdowcom) pozostałym po zmarłych 

żołnierzach (emerytach, rencistach)."; 
33) wart. 53 w ust. 4 po wyrazach "remy inw,alidzkiej" 

dodaje' się wyrazy "albo renty rodzinnej"i 
34) w art. 58: 

'a) w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "wstecrzod dnia złożenia 
wnio~ku" zastępuje się wyrazami "ka'lendarzowe, 
poprzedzające miesiąc, w którym złożono wnio
sek", 

b) w ust. 2 wyrazy "w związku ze zwolnieniem z za
wodowej służby wojskowej" zastępuje się wyraza
mi "przewidziane w pr,zepilsach o upOlSażeniu żoł-
nierzy", y 

c) w ust. 5 wyrazy "wstećz od przedłożenia tego do
wodu wojskowemu organowi emeryta'lnemu" zastę
puje się wyrazami "kaletndarzowe,pOiPrzedzające 
miesiąc, w kMrym przedłożono ten dowóld wojsko
wemu organowi, emerytalnemu"; 

35) wart. 60: 
a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują br:mnienie: 

"i) niż 3 miesiące kalendarzowe, poprzedzające 
miesiąc, w którym zgłoszono wniosek o po
nowne roZipÓznani:e sprawy lub wydano de
cyzję z urzędu, 

Poz. 78 

2) niż 3 lata, licząc ,od miesiąca, o którYm mowa 
w pk,t 1, jeżeli odmowa przyznania lub przy-' 
manie niższych ,świadczeń były nalStępsltwem 

'błędu wojskowego organu emerytalnego lub 
organu odwoławczego.", 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Przepis ust. 1 stosuje się r.ównież w razie po

nowego uSltaIenia ,prawa do świadczeń luó 
ich wys,okości / wskutek Wznowienia postępo
wania! przed organami odwoławczymi albo 
ws'kutekrewizji nadzwyczajnej, z tym że 
dkres 3 mie!sięcy lUib 3 lali: lkzy s,ię 'od mie
siąca, w którym ' wniesiono wniosek o wzno
wienie postępowania lub ozłożenier'ewi'zji 
natlzwyczajnej."; 

36) w art. 62: 
a) w ust. 3 wyrazy "wsItecz od dnia zgłoszenia wnio

sku" zastępuje się, wyr'azami "kalendarzowe ,po
przerlza!jące miesiąc, w którym zgłoszono wnio
sek", 

b) w ust. 4 wyrazy "od dnia złożenia wniosku 
o wznowienie wypłaty lub od dJnia wydani~ z 
UT.zędU decY1lji" zastępuje się wyrazami "licząc od 
mi'esiąca, w którym złooŻtono wniosek o wmowie
nie wypłaty lulb wy'dano decyzję z urzędu"; 

37) art. 63 o'tlrzymuje brzmie,nie: 
"Art. 63. W raue zbiegu prawa. do emerytury lub 

renty przewidzianych w niniejszej ustawie 
a:Iibo ,prawa do tej ,emeryt'llTy lub renIty 
z 'prawem do emerytury l1;fu renlty przewi
dzianych VI innych przepisach" jeżeli prze-

,pisy SZ(:~egOline nie stanowią inaczej, wy
płaca się jedno z tych świadczeń, a mia-~ 

nowioie świadczenie wyższe 'lub wy.brane 
!przez zainteresowanego, z uwzględnieniem 
przepisu art. 35a." i 

38) w art. 65,: 

al w ust. 2 dodaje się na koń<:u wyrazy "a w po
zosltałych wyJ>adlkach - za okres dłuższy niż trzy 
l alta", \, 

Ib) ust. 4 'otrzymuje C1znaczenie ust. lai 
39) art. 66 i 67 otfŻymują b:r:zmienie: 

"Art. 66. Wojskowy ,organ emerytalny może doko
nywać potrąceń ze świadczeń pieniężnych 

okreś'lonych w nin,iejS'zej tllstawie na za
lSadach i w wysokości określonych w prze
,pisa,ch o zaqp:atrzeniu emeryta,lnym pra
cowników ' i ich rodzin, / z tym że potrą

ceniu pod~egają również: 
l) nalleż:ności z tytułu nie uiszczonych 

qpłall; za zajmowane OISobne kwatery 
stałe, w wysokości nie przekraczającej 

' połowy miesięcmego św,iadczenia, 
2) kosztty utrzymania osób uprawnionych 

do świadczeń w domu emeryta wojsko
wego, w wysokości nie przekraczającej 
trzech czwartych ,miesięcznego świad

czenia. 

W wypadiku SJtosowania zasady kolejności 
,potrąceń, należności te podlegają potrące

niu 'po kwotach nienależnie pobranych eme
rytm, rent i innych świadczeń z uIbe~pie

czenia Sipolecmego oraz funduszu aUme'n
tacyjnego., 



Dzierul~lk Ustaw" NT 16 - 234 Poz. 78 
~~~~~~------~------~--------------~------------------~--------------~---------

40) 
41) 

/ 

Art. 67. Swiadczenia pieniężne podlegają egzekucji 
na zasadach i w wysokości określi onych w 
przepisach o zaopatrzeniu emeTytalnym pra- . 
cowników i ich rodzin:"; 

art. 68 · sKreśła się; 

wart. 70 us<t. 1 i 3-5 ' oraz O7Jnaczen.ie usit. 2 skr~-
śla się; 

42) art. 71-74 sueś:la się; 
4~l wart. 75 w Ulst. 2 _zdanie dmgie SkTe51a się; 

,44) wart. n powołanie aTt. 70, 71, 74 i. 76 zastępuje się 
powołaniem art. ,70 i 76; 

45) 'Po art. 77 dodaje się art. 77a - ne w brzmieniu: 
"A.rt. 77a. 1. Za podstawę wymiaru emerytur i rent 

przyznanychzołnierzOlll zwolnionym z 
"zawodowej służby wojskowej przed 
dniem l ' lutego 1982 r. oraz członkom 
rodzin pozostałym ,po żołnierzach za
wodowych. ZIIIlarłych przed tym dniem 
i po zmarłych . emeTytach i rencistach, . 
którzy zostaH zwolnieni ze służby woj-

/ 

. skowej przed tym dniem - przyjmuje 
się podstawę wymia'ru wedŁug za,$ad 
określ,onych wart. 4, ' z uwzględnie
niem: 
1) stawek uposażenia zasadniczego 

o!bowiązujących od dnia l grudnia 
1980 r., jeżeli w pod$tawie wymiaru 
uwzgtlędnione Ibyły niższe stawki, 

2) dodatków do uposażenia w wyso
kości przyjętej w pocUs<tawie wy
miaru do dlllia 31 stycznia 1982 r., 

3) rÓWnowartości świadczeń w naturze 
w wysokości ' oIbowiąoojącej Od -dnia 
l lutego 1982 r., 

4) innych. składników uposażenia w 
wysokośCi i na zasadach okTeśIo

.' nych przez" Ministra Obróny NdlTo
d'owej. 

2. Podstawę wymiaru emeryt,tir i rent, 
o których mowa w ust.- l, 7JWiększa się 
o kwotę H~kompen:salt z tytułu podwy
żek cen, naleZnych emerytowi (r'enciś
oie) za miesiąc ~rudzień 1982 r.; pod
stawę wymia·nu renty rodzinnej ,:?więk.

sza się o kwotę re'kompensat przysŁu
gujących jednej osobie. 

3. P odwYżOCę " świadcZleń ' emerytaijno-rent'o
wych, . wynikającą z rÓ'Żlllicy , między 

wysokością świadczeń "ustalionych we
dług przeplsow o:bowiązujący~h od 
dnia l styC7lllia 1983 r. od podstawy 
wymiaI"u oIbliczooej zgodnie z ust. 1 i 2 
a . wysokością świadczeń na1e'Żlllych w 
dniu 31 " g'rudni~ 1982 r., rea:lizuje się 
według naStępujących zasa\:ł: 

l) podWyżik.ę wypłaca . się w trzech ra-
. tach w następujących termjnaoh: -

a) "od dnia 1 stycznia 1983 r. " ~" ~ 
wYS,*ości kwoty rekompensat, 
o których mowa w uSt. 2, oraz 
jednej trzeciej kwoty pozoslf:ałej 
części podwy7Jki, 

b) ,od dnia l styC'7JIHa 1984 r. - w 
wysokości jeid~ej drugiej pozo
$tałe j części podwyżki, 

" I 

Art. nb. 

c) od dnia l stycznia 1985 r. - w 
wysokości pozostałej części pod
wyżki, 

2) pierwsza rata podwyżki nie może -
być niższa niż kwota rekompensat, 
o k,t6rych mowa w UlSt. 2, 

3) część podwyild nie przekraczającą 
100 zł wypłaca się łącznie - z po- . 
pmednią, -

4) podwyżkę rea'liZluje się w całości od 
dnia l stycznia ' 1983 r. dla osób; 
które: 
a) są in'wałid-ami I groUlpy, 
b) . ukończyły ' lub ukończą do dnia 

31 gI"Udnia 1983 r. - 70 l~t " 
, życia, 

. 5) OOOIbom, które: . 
a) - zostaną zaliczone , do I grupy 

inwal,idów w okresie od dnia " 
1 sitycznia1983 r. do dnia 31 gru
dnia 1984 r. - całą pozostałą 

część podwyżki wypłaca się od 
miesiąca, w. którym nas:tąpHo za
Uczenie do I grupy in.walidów, 

b) ukońCzą 70 lat życia w o'kresie 
od dnia l stycznia 1984 r. do dnia 
31 grudnia 1984 r. - całą po- . 
zostałą część podwyżki" wYlpłaca "~ 

s.ię od dn!a l stycznia 19ę4 r. 

4. Podwyżkę dodatków [pielęgnacyjnych 
oraz dod,atków dQa siewt z.upełnych 

reaHlluje Się w całości od: dnia l stycz
·nia 1983 r. 

1. Za podstawę wymiaru emerytur i rent 
przyznanych żołnierzom zwolnionym '? 
zawodowej 'służlby wo~kowej w _okre
sie od dni'a lłutego 1982 r. do dnia ; 
31 grudnia 1982 if. oraz człoI}lkom rodzin 
pozostałym lpo żołnierzach zawodowych 
7JIIla-rlych w tym o'kresie . ipio zmarłych 
emerytach i rencistach,~Mótzy zostali 
zwolnieni ze służby wojskowej w tym 
okoresie ~ ;przyjmuje się 'podstawę wy
miaru według zasad OkrElŚ!lonych w 
art. 4, z uwzg'lędnieniem: " 
1) sItawek t1po~ażenia zasadniczego 

Qlbowiązujących od dnia l grudnia 
1980 r., dodatków do 'UjpoSażenia 
i rówI}owaIltościświa(Jczeń w natu- ' 
rze; w wysdkości obowiązującej ąp 
dnia l 'lutego 1982 r., . 

·2) innych składników urposa,żenia~ w 
wysokpści i na ' zasadach o'kreślo
nych .pI'iez Minisł!r·a Obrony Naro
dowej. 

2. Podstawę wymiaru emerytur i rellt, o " 
których ' mowa w ust. 1, zwiękJsza " się 
o kwotę rek'omJpensalt z tyttułu Podwy
żek oon"naJleimych emerytowi (renciś
cie) w miesiącu ' gruWljru 1982 r.; pod
stawę wymiaru 'renty rodzinnej zwięl(:; · 
sza się o kwotę re'komJpensat przysłu-

gujących jednej 'dsoib'ie. ' " 
3. Kwotę podwyI2Jki świarlc;zeń emerytaI

no-rentowych, wynikającą 'Z . różnicy 
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między wysokością ' świadczeń ustalo
n~h :wed'łUJg przepilsów ustawy dbo: 
w:iązując~h od dnia 1 stycmia 1983 r. 
od podstawy wymiapu olJliczonej 7lgod~ , 
nie z USit. 1 i .2 a wY'sokością świad
czeń należnych w dniu 31 grudnia 
1982 r. w}'1płaca się ' w dwóch ratach: 
1) od dnia 1 stycznia 1983 r. -,- w wy

sokościkwoty rekompen!Sat, o któ
rych mowa w ust. 2, 

2) od dnia 1 stycznia 1984 r. --' w, wy
- so:kości pozostałej ćzęści podwyż'ki. 

4. P.tzepisy art. 77a uSIt. 3 Pl5-t2-5 ora'.Z 
ust. 4 slos:uje się odipowiednio. 

'Art. 77c. 1. OS()lł)om zwolnionym z zawodowej 
słuzby wojlSlkowej przed dniem 1 stycz
nia 1983 r., które lIlie nabyły UlPrawnień 

, Y' 

~ 5. 

, ' \ 

Poz. 78 

Do e~ery:tur i rent , nie /przySługują od 
dnia 1 Sltyczni:a 1983 r. dotychczas wy
płacane rek<mJiPetlsaty z tytułu podwy
żek cen. 

Art. 77e. Do rencistów osiągających w dniu 1 Sltycz
nia 1983 r. zarobek z ,tytułu zatrudnienia ' 
lubaochód z.jnnych źródeł, do któ~h 
nie miały zastosowania ipI'~isy dotyczące < , 

zmniejszania renty, obowiązujące do dnia 
31 g.rudnia 1982 r. - przepis ,art. 21 sto
iSlUje się od dnia 1 stycznia 1984 r."; 

46) art. 78 otrzymuje brzmienje: 
"Art. 78. 1. Prawo do za'opatrzenia na podstawie ni

niejszej ustawy nie ~ługuje' w razie 
zwolnienia żołnierza z zawodowej służ- , 

by wojskowej wSkutek: 

do emery:tuJry lub renty na podSItawie , 
prz~pisów ustawy obowiązując~h do 
dnia 31 grudnia 1982 r., a !które speł
niają warunIki . do tych świadczeń na -
;podlstawie Iprzepisów :ustawy Qbowiązu
jąc~h od dnia 1 stycznia 1983 r. -
świadczenia usta1la sięwedł'llg -\przepi
sów obowiązujących do dnia 3'1 ' g'ru
dnia 1982 r. Podwyżkę emerytur i renL 
dla tych osób realizuje się zgodnie z 

1) skazania prawomocnym wyrokiem 
sądu na ka'rędodatkową pozbawienia 
praw publicznych lub na karę degra
dacji, 

2) utraty SItopnia oficei'iSkiego, stopnia 
chorążego lu:b stopnia podoficer-
Skiego. ( 

2.P,rawo do zaopatrzenia na iPods,tawie ni
niejiSzej uśtawynie przysługuje również 
żołnierzowi skazanemu pra'womocnym 
wymkiem sądu !po zwdlnieniu z zawo
dowej słuifuy wojslkowej na karę do
d-atkoW'ą' -po-Z:bawienia lPI'aw puiblicznych. · 

am. 77a. ' 
2. Swiadczenra na zasadach przewitlzia

nych rw uslt. 1 przysługują ' :również 
członkom rod,zin pozostałym po oso
bach określlonyc:hw ,tym IPrzepisie,któ
re ZIIllil.'iły !przed . dniem' 1 stycznia 
1983 r. i w chwili śmierCi SpełniałYby 
warunki do emerytury 'hrb renty na 
podstawie przepisów obowią'zując~h 

od dinia 1 stycznia 1983 r. 
3. Do osób, o k~ór~h mowa w ust. 1 i 2, 

,nie stosuje się art. 46. - , 

Ał't. 77d. 1. Osobóm, które w dniu l stycznia 
1983 ,r. ipdbieraiją emerytury lub ren'ty,' 
'przyznaje się z urzędu świadczenia 

naJeme w wymiarze podwyższonym. 

2. Do osób, 1tJtóre nabyły prawo do eme
rytur tlllb rent 'Przed dniem l stycznia 
1983 ;r., a dla których świac!.czenia 
przed tYm dniem nie 'liOStał1\ ustalorie, 
stosuje się przepiJsy obowią'Lujące od 
tego dnia, z tym że ' wysługę emery- . 
taiIną oraz 'świadczenia należne do dnia 
31 grudnia 1982 .f. iUstala się według 

,prze(pisÓ'W . obowiązujących do tego 
d,nia . 

. 3. Osobom, !które do dnia 31 grudnia 
1982 'r. nie nabyły Uprawnień do eme
rytur ,lulb rent, a ~ełniają waI1Uniki do 
na:bycia tych świadczeń na poQstawie 
przepisów 'Obowiązujących od dnia 
l \Stycznia, 1983 r., przyznaje się świad
cr.1:enia na .ich wniosek. 

4. Osobom, którym wypłata świadczeń 

została 2awieszona, a które ' po dniu 
31 grudn:ia 1982 r. spełniają warunki 
do wypłaty tych świadczeń - wzna
wia · się wypłatę ~wiadcźeń l)a ich 
wniosek. 

3. ŻOłnie;rżom, kltórzy nieillabYWają prawa 
q,o za.opąt'rżenia na podsfawie niniejszej 
'~awy, :oraz pozostałym po nich człon
koni rodziB 'Przysługuje prawo dą zaopa
. tr.zenia przewidzianego: 
1) W !przepisach o zaopatrzeniu emery

,taiInym ,pracowni!ków i ich rodzin, 
2) .IW przepisach o ~aapatrzen1u inwali

dów ' wojennych i wojsk.owych oraz 
.ich rodzin, 

3). w . ,inn~h przepisach szczegóJnych 
- jeżeli $pełnia'ją wamnki przewidziane 
w tych przepisach."; 

47) airlt. 80 otrzymuje brzmienie: 
"Art. 80. Do zaopatrzenia emerytalnego żołnierzy 

zawod,owych i ich rodzin stoSuje ' się odipo~ ' 
wiednio przepisy o zaopat'rzeniu emeryta'l
nym pracowników i ich rodzin dotycr.1:ące: 

1) wypłaJty emerytur . ! rent oraz zawiesze
nia prawa do tych świadczeń w czasie 
pOlby;tJU zagranicą osób do nich wpraw
niOl}.~h, \ 

2) :zmniejszania i wypłacania śrwiadcz,eń 

osobom pOZlbawionym w o'lności , 
3) wypłaty świadczeń osobom uprawnio

nym do renlt z iD/S-tytuc}i zagranic z-
n~h."; " 

48) użyte w pozostałych przepisach ustawy, nie wymie
nionych w zmianach 1-47, oIkreślEmię IrO powszech
ńym ' zaqpatfzeni.u emerytalnym 'Pracowników i ich 
ródzin" zastępuje się o'kreśleniem "o zaopat'fZeniu 

.emęrytalnym pracowników i" ich rodzin". 

Art. 2.1. Osobom k,tóre spelriiająwarunki upraw
niające do emerytury w'Oj$!łtowej w myśl art. 6 ust. 1 usta
wy z dnia 1,6 grudnia 1972 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 

(' 
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żołnierzy zawodowych i :ich rodzin, w "brzmieniu obowią
zującym od d~.ia 1 s:tycmia 1983 r., a 'które nie pełniły 
zawodowej słUŻIby wojskowej w Wojsku PolSkim po 
dniu 9 maja 1945 r. - załicza się do wysługi emerylta:lnej 
~~ , 

1) czynnej słuiJby wojskowej pełnionej: 
al w Armii ZwiąZlw SocjaliStycznych Republi'k Ra

dZieckich, 
b) w · innych armiach' sojusznjczych w czaśie.wojny 

1939--1945 r., 
2) słutby w oddZiałach, które ' pr,owadziły' waJlkę , z hiUe

:roW'$ltim Okupantem, ·działających na obsiarzePolski . 
lub , iIllIlych państW, 

3) pobytu w niewoli lub w dhozach dla internowanych ' 
żomierzy, " 

, 4) innej działalności komlba~andkiejoraz pdbyit'u' w dba-
Zie koncentracyjnym. ' , 

, 2. Okresy., o kJtórych mowa w ust, 1,zaaicza się do 
wysługi emeryta]nej na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 16 grudlnia, 1972 r. o zaopatrzeniu etIierytaJnym żoł
nierzy zawooowych , i ich rodzin wbtzmieniu obowiązu
jącym od dnia 1 .stYcznia 1983 r. 

Art. 3. , Do OiSób zwolnionych z zaw'odowej służby 
wojskowej w okresie od dnia 1\ stycznia 1983 r. do dnia 
ogłoszenia niniejszej ustawy stowje się, w zakresie wa
runkówuprawniających do -emeryt'ury wojskowej, prze-

. pisy ustawy z dnia 16 grudnia 1972 T. o ,zaopat,rzeniu eme
rytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin w brzmieniu 

,- obowiązującym do dnia 31 grudnia H}~2 r; 

.tUt. 4. W ustawie z dnia 30 czerwoa 1970 r; o słuzbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. ,Nr 16, !p oz; 134, 
z ' 1~72 r. Ni 53, poz. 341 i .342, oz 1974 r. Nr 24, poz: 142' 
i Nr 47, poz. 28~ oraz ,z 1979 r. Nr 15,poz. 97) wart. 46 
ust. 1 otrzymujebrzmie,nie: 

,,1. ZołnIerz zawodowy, który posiada wymagane 
_okresy służby wojskowej, nabywa !prawo do za
O\Pćltrzenia emęrytalnego z_ tytułu wysł~gi lat.". ' 

c' 

Art. 5. W u~awiez dnia 17 grudnia 1974. r: o 'upo- , 
sażeniu żołnierzy (Dz. U. Nr 47, ;poz. 282 ,i z 1979 r. Nr 15, 
poz. 97) wart. 2 dOdaj.e się usil. 3 i 4 'W ibrzmieniu: ~'~ 

,,3. Uposażenie żołnierzy wzrastą 'w -stopniu nie 
mnie jszym niż .przeciętne wynagrodzenie pra<:Jłwz:' 
nilków w przemyśle · uSlpołecmionym. 

4. Rada Ministrów usta.la corocznie, wySOkość środ;. 
. ków przeznacz.Onych na' 'WzrOS't uposażeń ŻDł- ' 
nierzy." 

Art. 6.W ustawie .z dnia 20 maja 1976 r: o zakwa- ' 
terowaniu sił zbroJnych (Dz. U. Nr 19! poz. 121) wart 1'4: . 

a) dotychczasowa treść otrzymuje oznaczenie U1St. ~ 1, 
h) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Przepi~ 'ust. 1 stosuje lSię odpowiednio do osób ' 
zwolnionych z zawodowej s-łu21by wDJskowej: 
prze(i' dniem 1 stycznia 1983 r., Iktóre nie na~ 
były uprawnień do emerytury ·, lub' renty ńą 
pOdstawie priepIsów ustawy z dnia 16 grudnia 
1972 r. (J zaopatrzeniuemer}rtalnym żołnierzy' .' 
zawodowych i ich rodzin (Dz. U. Nr~ 53;. ' 
pozo 341. ' z 1973 r. Nr..5, poz. 38 i , z 1979 r . . 
Nr 15, ,pDZ. 97) wbr.zmieniu obowiązUjącym do ' 
dnia 31 grudnia 1982 'T., ,a które Slpełniają wa- ' 
run'ki do tych świadCU!ń na' podstawie ustawy 
zdJnia 23 marca 1983 r. D zmianie ustawy 
ó zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawDdo- " 
wych j ich rodzin (Dz. 'U. Nr 16, ipOz; 7m. . 

Art. 7. Minister Obrony Na;rodowej ogł~i w Dzien~ .: 
-niku Ustaw jectnOlHty te-kst ,usita'Wy z dnia 16 grudnia . ::.. 
1972 r. o żaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawDdowych -" 
i ich rodzin, z ·· uwzględnieniem zmian wynikających ., \ 
Z przepisów,. ogłoszDnych przed dniem wydania jednolitegD . ' 
tekstu, z zachowaniem ciągłej numeracji artykułów, ustę- :~ 
pów,punktów i liter. ' 

Art. 8, Ustaw:! w<:hodzi w życie z dniem ogłoszenia 'l 
z mocą od dnia l styc:nnla 1983 r. 

Przewo,dnkzą('.y Rady Państwa: w z. Z. Tomal. 
Se'kretarz Rady Państwa: . J. Szymanek 
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USTAWA 

,z dnia 23 maifca 1983 'r. 

o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonarlusz'y Milicji Obywatelskiej oraz ich rodzin. 

Art. l. W ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r. .O za
Qpaltz:zenhi emerytalnym funkcjonariuszy Milicji Obywa
teIskief-oraz kh rodziri (Dz. U. z 1973 'r. Nr 23, pDZ. 137) 
wprDwadza ·się nas~ępującezmi~ny: 

1) wart. 2 w pkt 2: 

a) lit. a) .Otrzymuje' -brzmie'riie: 
"a)świadczenia lecznicze, 'połDżn~cze 

tacyjne,", . 

b) dodaje' się lit: h) w brzmieniu: 

rehabili-

"h) wgi , w opłatach za przejazdy pańSitwowymi 

ś'r·.Odikami kDmunikacji,"; 

2) w art. 4: 
a) w \lM. 1 w . -pkt 1 i 2 p.O 'wyrazach ".0 charakterze 

stałym."~odaje 'Się wyrazy "oraz nagrodą roczną", 
b) ust 2 .Otrzymuje brzmienie: 

· ,,2. Minister Sjpraw Wewnętrznych ,.Określa, ' które ~, 
dodatki do u\posażenia oraz jalkie rodzaje "c_ 

świadczeń w naturze i ich równowartOść 
D charakterze stałym wchodzą w skłąd pod
stawy wymiaru emerytury i renty, a także zp.
sady uwzg'lędniania w podstawie ' wymiaru na
grody rocznej."; -

3) art. 5 otrzymuje bronienie: ' 

"Art. 5. 1. Kwota emerytury IUlb renty wraz z do
datkami, ,nie licząc . dodatiku rodzinnego" 
d.Odatku pieilęgnacyjnęgo i dodatku <na , 
sierot ZUJpełnych, . nie mDże przekraczat' :- ~ 

' 10QO/o tpods;tawy wymiaru. Nie dotyczy t.O 
kwoit najniżlszych einerytur i rent. . 

2. Kwota emerytury lub renły, bez uwzg>lęd
nienia dDdatJków do , emerytur , i renti nie 

,-' 
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