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DEKRET PREZ'YDENTA RZECZVPOSPOLITEl 

Z DNIA 30 CZERWCA 194-l R. 

o ubezpieczeniach społecznych osób, zatrudnionych n.a statkach żeglugi m.orakiej i rybołóatwa morskiego 

Na podstawie a.rt. 79 ust. (2) ustawy konstytu· 
cyjnej stanowię, co następuje : 

Art. I. 

(1) Przepisy dekretu niniejszego stosuje się w czasie 
trwania wyjątkowych okoliczności, wywołanych 
wojną., do obywateli polskich bez względu na. wyso· 
kość ich zarobków, zatrudnionych na. statkach 
żeglugi morskiej i rybołóstwa morskiego, które znaj· 
dują się poza. granicami Pa.ństwa w za.rzą.dzie polskich 
przedsiębiorstw żeglugowych lub też zarządzane są 
przez niepolskie przedsiębiorstwa na. zlecenie polskich 
przedsiębiorstw żeglugowych . 

(2) Rada Ministrów może rozcią.gną.ć przepisy 
dekretu niniejszego na obywateli państw obcych 
zatrudnionych na statkach wymienionych w ust. 
poprzedzającym, a. Minister Pracy i Opieki Społecznej 

na obywateli polskich i-a.trudnionych na innych 
statkach, niż określone w tym ustępie. 

Art. 2. 

( 1) Osoby, wymienione w art. 1, podlegają. pri,e
pisom usta.wy z dnia 2 czerwca 1902 r. o służbie 
marynarza. ara.z przepisom na.stępują.cym : 

1) ustawy z dnia 28 marca 1933 o ubezpieczeniu 
społecznym (Dz.U.RP. Nr 51, poz. 396), 

2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu 
pracowników umysłowych (Dz.U.RP. Nr 106, 
poz. 911), 

3) ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu 
na wypadek bezrobocia (Dz.U.RP. Nr 58, poz. 
555 z 1932 r.), 
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4) usta~y z q.nia. 16 marca 1933 r. o funduszu 
pracy (Dz.U,R.P. Nr 22, poz. 163), 

5) rozporządzenia. Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia. 24 października 1934 r. o połączeniu 
funduszu bezrobocia z funduszem pracy (Dz. 
U.R.P. Nr 94, poz. 849), 

wraz z przepisami wykona..wczymi i p6iniejszymi 
zmiana.mi, o ile przepisy te nie są. sprzeczne z de
kretem niniejszym. 

(2) Porty i terytorium Zjednoczonego Królestwa 
uważa się w rozumieniu prz.episów powyższych i 
dekretu niniejszego za porty i terytorium krajowe. 

Art. 3. 

Obowią.zek ubezpieczenia obejmuje: 

I) ubezpieczenie na wypadek choroby i macierzyń· 
stwa, 

2) ubezpieczenie na wypadek braku pracy, 

3) ubezpieczenie na wypadek niezdolności do 
zarobkowania lub śmierci osoby ubezpieczonej 
na skutek: 

a) wypadków w zatrudnieniu, 

b) choroby zawodowej, 

c) wszelltich innych przyczyn. 

Art. 4. 

(1) Ubezpieczeni mają, prawo do nast,ę.puj&eych 
świadczeń: 

I) w zakresie ubezpieczenia na wypadek choroby 
i macierzyństwa, oraz na wypadek braku pracy, 
na okres nie dłuiszy niż 26 tygodni w ciągu 
jednego roku : 

a) do utrzymania w Domu Marynarza, 
wskazanym przez Komisję Ubezpiecze
niową., fob w innym miejscu, wskazanym 
przez tę Komisję, lub do równowartości 
utrzymania w gotówce według stawek 
Domu Marynarza. w danej miejscowości, 

b) do zasiłku gotówkowego w wysokości ł 
pla.-cy podstawowej, 

c) do pomocy leczniczej; 

2) w zakresie ubezpieczenia na wypadek całko
witej lub częściowej niezdolności do zaro bko-

wania wskutek wypadku w za.trudnieniu, choro
by zawodowej lub wsz,elkich innych przyczyn
do renty bą.d.i emerytury do wysokośoi : 

80% dla samotnego oraz 
10% dodatku na żonę i 
5% na każde dziecko, 

z zastrzeżeniem, ie całkowity wymiar renty 
bą.di emerytury nie może wynosić więcej niż 
100% zarobku oraz ie najwyższy wymiar renty 
bą.di emerytury nie może wynosić więcej niż 
zł 1.000.- (.f40) miesięcznie. 

Przepisy niniejszego ~pu nie naruszają, 
praw członków rodzin do świadczeń wynikają
cych z przepisów wyszczególnionych w art. 2, 
ust. (1). 

2. Rada Ministrów może, na wniosek Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej, w drodze rozporzą,d~enia 
rozszenyć lub ograniczyć rodzaj i wysokość świadczeń 
przewidzianych w ust. (1). 

Art. 5. 

:Minister Pra.oy i . Opieki Społecznej mme w wy
pa.dkaoh wyją.tkowych, zasługujących l).a szczególne 
uwzględnienie, przyz,nać poszczególnym osobom na. 
wniosek Komisji Ubezpieczeniowej wyższe świadcze
nia, niż przewidziane w art. 4 ust. {l). w rozporzą,d.ze
nia.ch wydanych na podstawie art. 4 ust. (2), oraz w 
przepisach powołanych w art. 2 ust. (1). 

Art. 6. 

(I) Ubezpieczony nie ma prawa do żadnych świad
czeń z tytułu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem 
pomocy leczniczej, za okres czasu, za który otrzymuje 
wynagrodzenie od pracodawcy, z zast.rzeieniem 
wynika.ją.cym z ust. (2). 

(2) Jeśli ubezpieczony, otrzymujący rentę lub 
emeryturę, znajduje zarobek, winien donieść o tym 
Komisji Ubezpieczeniowej . Komisja może zmniej
szyć mu rentę bądź emeryturę do takiej wysokości 
żeby łą.czna kwota zarobku i renty bą<li emerytury 
nie przekracza.la. 100% zarobku, jaki by ubezpiecwny 
otrzymał, gdyby nie zaszła okoliczność, która spowo
dowała przyzna.nie mu renty bą,di emerytury. 

Art. 7. 

(1) Organem, powołanym do wykonywania czyn
ności instytucji ubezpieczeniowych oraz władz orze
ka.ją.cycb w sprawach ubezpieczeń w zakresie objętym 
art. 2-4, jest Komisja Ubezpieczeniowa. 

(2) Komisja składa się z przewodniczą,oego i dwóch 
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członków: pr1,cdstn.wiciela przedsi<;;biorstw ieglu
gowych j p1zed:::tawiciela pracowników. 

(3) Przewodniczącego, jego zastQpCQ oraz 01,lonków 
powołuje i odwołuje Minister Pt·11.cy i Opieki Społe
cznej, pr-z.y czym powołanie pr,.edsta.wiciela przedsiQ
biorstw żeglugowych nastQpuje na wniosek Zwi_ą~ku 
Arma.torów Polskich, powolnnic zaś przcdRtaw1c1el.i 
pracowników - na wniosek 7.arządów zaintoreimw11,
nych związków zawodowych . 

( 4:) W tym s1tm,rn1 trybit1 M inii:;ter Pracy i Opieki 
Społccz1wj powołuje po dwóch zast<;pców członków 
Komi~ji. Jednym z zMtQpców powinien być przed
:,;tawicie l tej grupy prncowników (oficerowie i personel 
równor-z.ędn_y , marynar~e), która nic ma swego przed
:;ta.wicicla w sklu.dzie Komi:'tji . W przypadkach, w 
których Komii-ja or1.clrn w ::.pra.wa.ch prncowników, 
na.lcią,cych do grupy, nic reprezentowanej w Komisji, 
przewodnicz~c,v na żąda.nic s trony powołuje do 
udziału w posied1.cniu Komisji, w Z,\.'llQpi:.twie jej 
członka, przodstn.wicicl1t tej grupy pra.cowników, do 
której stron,t nalciy. 

( 5) Stn,nowitSka. p rzcwod nici,:\cego, jq~o r.,ti-t~pcy 
ora..z członków KomiRji i ich zf1.:-:tt~pców ::-ą, honorowe. 
Osobom tym ::-łuży jedynie ;,,wrot rzeczywistych 
kos1.tów ponic.~ion,vch na skutek wykon,tni,i dąiących 
na nich obowią;,.ków. 

Art. H. 

(J) Ministol' Pnicy i OpiC\ki i,pol0czn<.-'j wykonywn 
nadzór na.cl d7.iała.lnością KomiRji l!h0;,.picc1.eniow('.j 
i może iąda.ć od niej w_vja.'lnic1'l w poi,;1,czcg0lnych 
sprawach. 

(2) Od oncczc11 Ko111i~ji slu:i.y ~tronie odwołanie do 
Ministra !'racy i Opieki Społocwej w wrminio l 1 dni 
od dnia. doręczenia oneczo11ia. 

(3) Komisja skin.du. Miui,;trowi I.>racy i Opieki 
Społecznej i Ministrowi l.>rv.cmyslu i Handlu roczn e 
spra.wozdanfa. ze swej dtia.lalności orn.z ze.-.:ta.wienia. 
rachunkowe poczynionych wydt~t ków. 

Art. U. 

(I) Org11.11Am prMy Komisj i jl-'.<1f, jl'.j hi11 rn. Komi~jl\. 
moie ponadto przy wykon ywani11 :-;wych za.dai'1 
konystać z pomocy biur przod1;ięb1orstw 'l.egh1gowych 

ich przediitawicieli. 

(2) Prcliminar1, budie towy Ko misj i Ubez pieczeni
owej podlega za.twierdzeniu Ministm Pracy i Opieki 
Społecznej. Min iRter P1·acy i Opieki Społecznej 
przesyła pt'elimino.cz bud'l.etowy do wiadomości 
Ministra Skarbu, Minii,wr Skarbu moio wnieść 

SJ)rzeciw mi Radę Miniistrów, je-i:eli preliminarz 
pnewiduje dopla.t,v ze S karbu Państwa.. 

Art. l U. 

(1) 8wiadczeni,i ubezpieczeniowe pokrywa. s i~ ze 
scalonych i:;kladck ubezpieczeniowych pracownik11. i 
pracodawcy. 8klMlki obciążają w równej wy,;okości 
pracownika i pracodawcę. 

(2) Podstaw,\ wymi,ii·u skl/\dek i świu.dczeń je$t 
z,u,,adnicza plac,i p1·a.cownika i ko::;zty utrzymania, 
ustalone umow~ zbiorową. bą.di indywidua.Iną, (dla. 
pracowników nie objętych umow~ zbiorową.), bez 
uwzględnieni,t wszelkiego rodzaju innych dodatko
wych wynagrodzeń pracownika, jak wynagrodzenie 
za godziny nadliczbowe, dodatek wojenny itp. 

(3) Wysoko~ć składek ustala załącznik do de~retu 
niniejszego. Minister Pra.cy i Opieki SpołeczneJ, na. 
wniosek Komisji Ubezpieczeniowej, moie w miarę 
potrzeby w drodze rozporz.-t-dzenia po<lwyisza.ć lub 
obniżać składki, ustalone w powyiszym załączniku. 
Podwyika. składek o więcej ni:i 15% sti\Wek, ustalo
nych w załączniku, wymaga uchwały Rady Minis
trów. 

Art. 11. 

(1) Przedsiębiorstważeglugowewpłaca.ć będą.skład
ki ubezpieczeniowe do dnia l 5-go kaidego miesiąca 
za miesiąc ubiegły do Mini::;terstwa Skarbu na osobny 
mchunok Ministorstwa. Pt'acy i Opieki Społecznej, 
kt<irym rozporządzać będzie boz zastrzoień Minister 
Pracy i Opieki Społecznej lub ol)oby przozor'l upowa.i
nion<?., na podstawie wniosków Komisji Ubezpie
czeniowej. 

(~) Jeicli prwd::iiębiorstwo nie moie w diinym 
miesiącu ustalić kwoty pobranych składek. wówczas 
winno dokonać w terminie wskazanym w ust. (1) 
wpłaty za.liczkowej w wysokości poprzedniego 
miesiąca. 

Art. 12. 

Kontrolę wydatków i wpływów Komisji Ubez
pieczeniowej wykonywa Komisja Rewizy jna., w skla
<hie trzech osób, powołana przez Ministn\. Pracy i 
Opieki Społecznej w sposób przewidziany w art. i 
ust . (2) i (3) dot. powołania członków Komisji Ubez
pieczeniowej . 

Art. 13. 

(I) Kwoty otrzymane z tytułu składek mogą. być 
użyto jedynie na świadczenia. ubeztiieczeniowe i 
związane z ich wykona.niem wydatki administracyjne. 
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(2) Na<lwyiki ooiłt,gni~te J!O ~ rnkui~ui u n;whunków 
za. ubegły 1-..)k kalendarzowy przenosi się na. rachunek 
na.5tępnego roku kalendarzowego. 

(3) W razie, gdyby fundusze, przewidziane w 
ust. ( l), okazały się niewystarczają.ce, Skarb Państwa. 
udziela odpowiedniej dopłaty. 

Art. 14. 

Minister pracy i Opieki Społecznej przeprowadzi 
za okres od l Wl"Z.eśnia 1939 r. do 31 maja 1941 r. 
rozrachunek z przedsiębiorstwami żeglugowymi i 
rybołóstwa morskiego z tytułu pobranych składe:k i 
udzielonych świadczeń ubezpieczeniowych, przy czym 
moie, w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i 
l:Iandl~l, 1,lznać okrnślony odsetek składek za zużyty 
na świadczenia bez dokonania szczegółowych roz
liczeń. 

Art. 15. 

(1) Polskie przedsiębiorstwa żeglugi morskiej i 
rybołóstwa morskiego obowiązane są ubezpieczyć 
swych pracowników od ryzyka wojennego w brytyj
skich zakłada.eh ubezpieczeń. Warunki ubezpieczenia 
nie mogą. być mniej korzystne dla pracowników od 
stosowanych w brytyjskiej marynarce handlowej. 

(2) Koszty ubezpieczenia.od ryzyka. wojennego nie 
mogą. obciążać osób ubezpieczonych ani funduszów, 
pochodzących ze skla.dek, pnewidzianych w art. 10. 

Art. 10. 

Dekret niniejszy traci moc obowiązują.cą. w terminie 
ustalonym przez rozporzfł,dzen.ie Rady Ministrów. 

Art. 17, 

Minister P1·acy i Opieki Społecznej w porozumien.iu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu może wydawać 
przepisy przejściowe i wykonawcze, niezbędne do 
\Vprowadzonia w iyoie dokretu niniejszego. 

Art . 18. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mi
nistrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

Art. 19. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą obowiązują.cą od dnia l czerwca. 1941 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 

W la<,lyslaw Sa,czlciewicz 

Prezes Rady Min.istrów : Sikorski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej : Jan 8ta1iczyk 

ZAŁĄCZNIK 
do dekretu Prezydenta. R .P. o ubceyieczeniach społecznych osób zatrudnionych na statkach żeglugi morskiej rybołóstwa 

morskiego (art. 10 - osi. (2) i (3) 

TABELA SCALONYCH SKLADEK UBEZPIECZENIOWYCH 

l Skin.dl«~ 

I l:iklo.dkn. J,ąc:r.na aklo.dkn. 
Zarobek rni<•.«kx:2.n y pracownika praco<lu.wcy 1nicsiQCzno 

··--
: 

I. pom:i.<I (i0 zł (!,, 150 ·1,I 2.50 zł 2.50 zł 6.- zł 
2. .. J50 

" " 
200 

" 
3.76 

" 3.76 .. 7.50 ,, 
3. 

" 
200 

" " 250 " 5.-
" 6.- )) 10.-

" 4. 
" 2/'iO ,, )) 300 )) 7.50 

" 
7.50 .. 15.- )) 

5. .. 300 ,. 
" 

3:iO 
" 

IO.-
" I O.- .. 20.-

" (i. 
" 360 " " 400 

" 
12.50 

" 12.50 )) 25.-
" 7. 

" 
400 )) )) 450 ,, !;;.-

" 
15.-

" 30.- )) 

8. " 450 
" " 500 )) 17.50 

" 
17.50 

" 35.- ., 
o. 

" 500 .. " 
/ji;() 

" 
20.- )) 20.-

" 
40.- ., 

IO. )) 660 
" " 

liOO 
" 

2:,.-
" 25.- )) 50.-

" li. 
" 

uoo )) " 
(i51) 

" 30.-
" 

30.- )) 150.-
" 12. .. 650 " " 

70-0 
" 35.- " 35.- )) 70. -

" 13. 
" 

700 
" )) 750 

" 
40.-

" 40.- )) 80.- ,, 
14. .. 750 )) )) 800 " 45.- .. 45.- )) 00.-

" 16. » 800 )) ,, 850 " 50.-
" 

50.- ,, 100.- ,. 
IO. :_;i50 ooo " 56.- 55. -- 11 0.-.. " " 

,, .. " " J7. 
" 

ooo 
" .. 950 

" 
62.50 )) 02.50 " 125.-

" 18. 
" 

1)50 
" " 1000 

" 
70.- )) 70.- ,, 140.- ,, 

IO. 
" 

1000 
" " 

1250 
" 85.-

" 
85.-

" 170.-
" 20. ,, 1250 .. 100.- )) 100.- )) 20-0.- ,, 
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DEKRET PREZY"DENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

Z DNIA 2 LIPCA 194J R. 

o zmianie r~po~zenia Prezydenta Rz~ypospolitej z dnia 7 października 1932 r, o ałutbie wojskowej podoficerów 

i szeregowców. 

Na podstawie art. 63 ust. (1) ustawy konstytu
cyjnej stanowię, co następuje: 

Art. l. 

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z 
dnia 7 października 1932 r. o służbie wojskowej 
podoficerów i szeregowców (Dz. U. R. P. z 1940 r. 
Nr 9, poz. 24) przywraca się moc obowią.zują.cą. 
przepisu art. 15, zawieszonego na czas tnvania wojny 
dekretem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 
marca 1940 r. (Dz.U.R.P. Nr 5, poz. 12). 

Art. 2. 

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Mini
strowi Spraw Woj!-lkowych. 

Art. 3. 

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : 
Władysław Raczkiewicz 

Prezes Rady Ministrów i 
Minister Spraw Wojskowych : Sikorski 
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Tłoczono ie polecenia Ministra Sprawiedliwosct w Drukami Williams, Lc4 & I.JO., Ltd. w Londynie. 

Cena : pensów. Numer niniejszy motna nabywać w Ministerstwie Sprawicdliwoi<:i 73, Portland Place. 


