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775
KONWENCJA Nr 102 MI¢DZYNARODOWEJ ORGANIZACJI PRACY
dotyczàca minimalnych norm zabezpieczenia spo∏ecznego,
przyj´ta w Genewie dnia 28 czerwca 1952 r.
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
podaje do powszechnej wiadomoÊci:
W dniu 28 czerwca 1952 r. zosta∏a przyj´ta w Genewie Konwencja Nr 102 Mi´dzynarodowej Organizacji
Pracy dotyczàca minimalnych norm zabezpieczenia spo∏ecznego, w nast´pujàcym brzmieniu:
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Przek∏ad
KONWENCJA Nr 102

CONVENTION 102

dotyczàca minimalnych norm zabezpieczenia
spo∏ecznego

Convention concerning minimum standards
of social security

Konferencja Ogólna Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy,

The General Conference of the International Labour
Organisation,

zwo∏ana do Genewy przez Rad´ Administracyjnà
Mi´dzynarodowego Biura Pracy i zebrana tam
w dniu 4 czerwca 1952 r. na trzydziestej piàtej sesji,

Having been convened at Geneva by the
Governing Body of the International Labour Office, and
having met in its Thirty-fifth Session on 4 June 1952,
and

postanowiwszy przyjàç niektóre wnioski dotyczàce minimalnych norm zabezpieczenia spo∏ecznego,
która to sprawa stanowi piàty punkt porzàdku dziennego sesji,

Having decided upon the adoption of certain
proposals with regard to minimum standards of
social security, which are included in the fifth item on
the agenda of the session, and

postanowiwszy, ˝e wnioski te zostanà uj´te w form´ konwencji mi´dzynarodowej,

Having determined that these proposals shall take
the form of an international Convention,

przyjmuje dnia dwudziestego ósmego czerwca tysiàc dziewi´çset pi´çdziesiàtego drugiego roku nast´pujàcà konwencj´, która otrzyma nazw´: Konwencja
dotyczàca zabezpieczenia spo∏ecznego (normy minimalne) z 1952 r.

adopts this twenty-eighth day of June of the year
one thousand nine hundred and fifty-two the
following Convention, which may be cited as the
social security (minimum standards) Convention,
1952.

CZ¢Âå I

PART I

Postanowienia ogólne

General provisions

Artyku∏ 1

Article 1

1. Dla celów niniejszej konwencji:

1. In this Convention:

(a) wyraz „ustalony” oznacza okreÊlony przez ustawodawstwo krajowe lub na jego podstawie;

(a) the term “prescribed” means determined by
or in virtue of national laws or regulations;

(b) wyraz „zamieszkanie” oznacza zwyk∏e miejsce
sta∏ego pobytu na terytorium Cz∏onka, a wyraz
„mieszkaniec” oznacza osob´, która posiada
miejsce sta∏ego pobytu na terytorium Cz∏onka;

(b) the term “residence” means ordinary
residence in the territory of the Member and
the term “resident” means a person ordinarily
resident in the territory of the Member;

(c) wyraz „˝ona” oznacza osob´ pozostajàcà na
utrzymaniu m´˝a;

(c) the term “wife” means a wife who is
maintained by her husband;

(d) wyraz „wdowa” oznacza kobiet´, która pozostawa∏a na utrzymaniu swego m´˝a w chwili
jego Êmierci;

(d) the term “widow” means a woman who was
maintained by her husband at the time of his
death;

(e) wyraz „dziecko” oznacza dziecko poni˝ej wieku, w którym koƒczy si´ obowiàzek szkolny lub
dziecko w wieku poni˝ej pi´tnastu lat, w zale˝noÊci od tego, jak to b´dzie ustalone;

(e) the term “child” means a child under school-leaving age or under 15 years of age, as may
be prescribed;

(f) wyraz „sta˝” oznacza okres p∏acenia sk∏adek,
okres zatrudnienia albo okres zamieszkania
bàdê jakiekolwiek po∏àczenie tych okresów,
w zale˝noÊci od tego, jak to b´dzie ustalone.

(f) the term “qualifying period” means a period
of contribution, or a period of employment, or
a period of residence, or any combination
thereof, as may be prescribed.

2. Dla celów artyku∏ów 10, 34 i 49 wyraz „Êwiadczenia”
oznacza pomoc leczniczà udzielonà bezpoÊrednio
albo Êwiadczenia poÊrednie polegajàce na zwrocie
kosztów poniesionych przez zainteresowanego.

2. In Articles 10, 34 and 49 the term “benefit” means
either direct benefit in the form of care or indirect
benefit consisting of a reimbursement of the
expenses borne by the person concerned.

Artyku∏ 2

Article 2

Ka˝dy Cz∏onek zwiàzany niniejszà konwencjà b´dzie:

Each Member for which this Convention is in
force:
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(a) stosowa∏:
(i) cz´Êç I;
(ii) co najmniej trzy spoÊród nast´pujàcych cz´Êci:
II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX i X, w czym co najmniej
jednà z nast´pujàcych cz´Êci: IV, V, VI, IX i X;
(iii) odpowiednie postanowienia cz´Êci XI, XII i XIII
oraz
(iv) cz´Êç XIV;

(a) shall comply with:
(i) Part I;
(ii) at least three of Parts II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX
and X, including at least one of Parts IV, V, VI,
IX and X;
(iii) the relevant provisions of Parts XI, XII and
XIII; and
(iv) Part XIV; and

(b) wska˝e w swej ratyfikacji, w stosunku do jakich
cz´Êci spoÊród cz´Êci od II do X przyjmuje zobowiàzania wynikajàce z konwencji.

(b) shall specify in its ratification in respect of which
of Parts II to X it accepts the obligations of the
Convention.

Artyku∏ 3

Article 3

1. Cz∏onek, którego gospodarka i udogodnienia medyczne nie osiàgn´∏y dostatecznego stopnia rozwoju, mo˝e, je˝eli w∏aÊciwa w∏adza uzna to za konieczne i na tak d∏ugi okres, jaki uzna za wskazany,
w formie deklaracji do∏àczonej do swej ratyfikacji,
zastrzec, ˝e skorzysta z czasowych wy∏àczeƒ przewidzianych w nast´pujàcych artyku∏ach: 9(d),
12 ust´p 2, 15(d), 18 ust´p 2, 21(c), 27(d), 33(b),
34 ust´p 3, 41(d), 48(c), 55(d) i 61(d).

1. A Member whose economy and medical facilities
are insufficiently developed may, if and for so
long as the competent authority considers
necessary, avail itself, by a declaration appended
to its ratification, of the temporary exceptions
provided for in the following Articles: 9 (d); 12 (2);
15 (d); 18 (2); 21 (c); 27 (d); 33 (b); 34 (3); 41 (d);
48 (c); 55 (d); and 61 (d).

2. Ka˝dy Cz∏onek, który z∏o˝y∏ deklaracj´ zgodnie
z poprzednim ust´pem, powinien w rocznym
sprawozdaniu o stosowaniu niniejszej konwencji,
które zobowiàzany jest przedk∏adaç zgodnie z artyku∏em 22 Konstytucji Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy, wskazaç odnoÊnie do ka˝dego wy∏àczenia, z którego korzysta:
(a) ˝e istniejà nadal powody, które go do tego
sk∏oni∏y, albo
(b) ˝e zrzeka si´ korzystania z danego wy∏àczenia
poczàwszy od okreÊlonej daty.

2. Each Member which has made a declaration under
paragraph 1 of this Article shall include in the
annual report upon the application of this
Convention submitted under Article 22 of the
Constitution of the International Labour
Organisation a statement, in respect of each
exception of which it avails itself:
(a) that its reason for doing so subsists; or

Artyku∏ 4

Article 4

1. Ka˝dy Cz∏onek, który ratyfikowa∏ niniejszà konwencj´, mo˝e nast´pnie notyfikowaç Dyrektorowi Generalnemu Mi´dzynarodowego Biura Pracy, ˝e przyjmuje zobowiàzania wynikajàce z konwencji w stosunku do jednej lub kilku spoÊród cz´Êci od II do X,
które nie by∏y jeszcze wymienione w jego ratyfikacji.

1. Each Member which has ratified this Convention
may subsequently notify the Director-General of
the International Labour Office that it accepts the
obligations of the Convention in respect of one or
more of Parts II to X not already specified in its
ratification.

2. Zobowiàzania przewidziane w ust´pie 1 niniejszego artyku∏u b´dà uwa˝ane za integralnà cz´Êç ratyfikacji i b´dà mieç takie same skutki, poczàwszy
od daty ich notyfikacji.

2. The undertakings referred to in paragraph 1 of this
Article shall be deemed to be an integral part of
the ratification and to have the force of ratification
as from the date of notification.

Artyku∏ 5

Article 5

Je˝eli w zwiàzku ze stosowaniem postanowieƒ
którejkolwiek z cz´Êci od II do X niniejszej konwencji,
wymienionych w ratyfikacji, Cz∏onek ma obowiàzek
obj´cia ochronà ustalonych grup osób stanowiàcych
∏àcznie co najmniej okreÊlony odsetek pracowników
lub ogó∏u mieszkaƒców, Cz∏onek ten powinien upewniç si´, zanim zobowià˝e si´ do stosowania danej cz´Êci, ˝e odpowiedni odsetek zosta∏ osiàgni´ty.

Where, for the purpose of compliance with any of
the Parts II to X of this Convention which are to be
covered by its ratification, a Member is required to
protect prescribed classes of persons constituting not
less than a specified percentage of employees or
residents, the Member shall satisfy itself, before
undertaking to comply with any such Part, that the
relevant percentage is attained.

Artyku∏ 6

Article 6

W celu stosowania postanowieƒ cz´Êci II, III, IV, V,
VIII (w odniesieniu do opieki lekarskiej), IX lub X ni-

For the purpose of compliance with Parts II, III, IV,
V, VIII (in so far as it relates to medical care), IX or X

(b) that it renounces its right to avail itself of the
exception in question as from a stated date.
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niejszej konwencji Cz∏onek mo˝e uwzgl´dniç ochron´
wynikajàcà z ubezpieczeƒ, które w myÊl ustawodawstwa krajowego nie sà obowiàzkowe dla osób chronionych, je˝eli ubezpieczenia te:
(a) sà kontrolowane przez w∏adze publiczne lub sà
zarzàdzane wspólnie przez pracodawców i pracowników zgodnie z ustalonymi normami;
(b) obejmujà znacznà cz´Êç osób, których zarobek
nie przekracza zarobku wykwalifikowanego pracownika p∏ci m´skiej;
(c) sà zgodne, ∏àcznie z innymi formami ochrony, jeÊli ma to miejsce, z odpowiednimi postanowieniami konwencji.

of this Convention, a Member may take account of
protection effected by means of insurance which,
although not made compulsory by national laws or
regulations for the persons to be protected:
(a) is supervised by the public authorities or administered, in accordance with prescribed standards,
by joint operation of employers and workers;
(b) covers a substantial part of the persons whose
earnings do not exceed those of the skilled
manual male employee; and
(c) complies, in conjunction with other forms of
protection, where appropriate, with the relevant
provisions of the Convention.

CZ¢Âå II

PART II

Opieka lekarska

Medical care

Artyku∏ 7

Article 7

Ka˝dy Cz∏onek zwiàzany niniejszà cz´Êcià konwencji powinien zapewniç osobom chronionym udzielanie Êwiadczeƒ, gdy stan tych osób wymaga pomocy
o charakterze lekarskim i profilaktycznym zgodnie
z poni˝szymi artyku∏ami tej cz´Êci.

Each Member for which this Part of this Convention
is in force shall secure to the persons protected the
provision of benefit in respect of a condition requiring
medical care of a preventive or curative nature in
accordance with the following Articles of this Part.

Artyku∏ 8

Article 8

Przedmiot ochrony powinien obejmowaç wszelki
stan chorobowy, bez wzgl´du na jego przyczyn´, oraz
cià˝´ i poród, a tak˝e ich skutki.

The contingencies covered shall include any
morbid condition, whatever its cause, and pregnancy
and confinement and their consequences.

Artyku∏ 9

Article 9

Zakres osób chronionych powinien obejmowaç:

The persons protected shall comprise:

(a) ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie
co najmniej 50 % ogó∏u pracowników, jak równie˝
ich ˝ony i dzieci, albo

(a) prescribed classes of employees, constituting not
less than 50 per cent. of all employees, and also
their wives and children; or

(b) ustalone grupy ludnoÊci zawodowo czynnej stanowiàce ∏àcznie co najmniej 20 % ogó∏u mieszkaƒców, jak równie˝ ich ˝ony i dzieci, albo

(b) prescribed classes of the economically active
population, constituting not less than 20 per cent. of
all residents, and also their wives and children; or

(c) ustalone grupy mieszkaƒców stanowiàce ∏àcznie
co najmniej 50 % ogó∏u mieszkaƒców, bàdê

(c) prescribed classes of residents, constituting not
less than 50 per cent. of all residents; or

(d) w razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3 ustalone grupy pracowników stanowiàce co najmniej
50 % ogó∏u pracowników, którzy pracujà w zak∏adach przemys∏owych zatrudniajàcych 20 lub wi´cej osób, jak równie˝ ich ˝ony i dzieci.

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is in
force, prescribed classes of employees constituting
not less than 50 per cent. of all employees in
industrial workplaces employing 20 persons or
more, and also their wives and children.

Artyku∏ 10

Article 10

1. Âwiadczenia powinny co najmniej obejmowaç:
(a) w razie stanu chorobowego:

1. The benefit shall include at least:
(a) in case of a morbid condition:

(i) pomoc lekarzy o ogólnej praktyce, w tym
wizytowanie chorych w domu;

(i) general practitioner care, including domiciliary visiting;

(ii) pomoc lekarzy specjalistów udzielonà
w szpitalach osobom tam przebywajàcym
lub dochodzàcym oraz pomoc lekarzy specjalistów, która mo˝e byç udzielana poza
szpitalem;

(ii) specialist care at hospitals for in-patients
and out-patients, and such specialist care
as may be available outside hospitals;

Dziennik Ustaw Nr 93

— 6093 —

(iii) dostarczanie podstawowych Êrodków farmaceutycznych zleconych przez lekarza lub
innego wykwalifikowanego praktyka;
(iv) leczenie szpitalne, gdy jest ono potrzebne;
(b) w razie cià˝y, porodu oraz ich skutków:

Poz. 775
(iii) the essential pharmaceutical supplies as
prescribed by medical or other qualified
practitioners; and
(iv) hospitalisation where necessary; and

(i) pomoc przedporodowà, pomoc podczas porodu i pomoc po porodzie, udzielanà przez
lekarza bàdê przez dyplomowanà po∏o˝nà;
(ii) leczenie szpitalne, gdy jest ono potrzebne.

(b) in case of pregnancy and confinement and
their consequences:
(i) pre-natal, confinement and post-natal care
either by medical prectitioners or by qualified midwives; and
(ii) hospitalisation where necessary.

2. Osoba korzystajàca ze Êwiadczeƒ lub jej ˝ywiciel
mo˝e byç obowiàzana do udzia∏u w kosztach opieki lekarskiej otrzymywanej w razie choroby; zasady dotyczàce tego udzia∏u powinny byç takie, aby
nie powodowa∏y zbyt wielkiego obcià˝enia.

2. The beneficiary or his breadwinner may be
required to share in the cost of the medical care
the beneficiary receives in respect of a morbid
condition; the rules concerning such cost-sharing
shall be so designed as to avoid hardship.

3. Âwiadczenia udzielane zgodnie z postanowieniami
niniejszego artyku∏u powinny zmierzaç do zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia osoby
chronionej oraz jej zdolnoÊci do pracy, a tak˝e do
zaspokojenia jej potrzeb osobistych.

3. The benefit provided in accordance with this
Article shall be afforded with a view to
maintaining, restoring or improving the health of
the person protected and his ability to work and to
attend to his personal needs.

4. Urz´dy paƒstwowe lub instytucje udzielajàce
Êwiadczeƒ powinny zach´caç osoby chronione
wszelkimi sposobami, jakie mo˝na uznaç za odpowiednie, do korzystania z powszechnej s∏u˝by
zdrowia oddanej do ich dyspozycji przez w∏adze
publiczne lub przez inne instytucje uznane przez
w∏adze publiczne.

4. The institutions or Government departments
administering the benefit shall, by such means as
may be deemed appropriate, encourage the
persons protected to avail themselves of the
general health services placed at their disposal by
the public authorities or by other bodies
recognised by the public authorities.

Artyku∏ 11

Article 11

Âwiadczenia wymienione w artykule 10 powinny
byç zapewnione w przypadkach obj´tych ochronà
przynajmniej osobom chronionym lub ich ˝ywicielom, którzy spe∏niajà wymóg co do posiadania okreÊlonego sta˝u, jaki mo˝e byç uznany za konieczny dla
unikni´cia nadu˝yç.

The benefit specified in Article 10 shall, in
a contingency covered, be secured at least to a person
protected who has completed, or whose breadwinner
has completed, such qualifying period as may be
considered necessary to preclude abuse.

Artyku∏ 12

Article 12

1. Âwiadczenia wymienione w artykule 10 powinny
byç udzielane przez ca∏y czas trwania przypadków
obj´tych ochronà, z tym wyjàtkiem, ˝e w razie
choroby okres udzielania Êwiadczeƒ mo˝e byç
ograniczony do 26 tygodni w ka˝dym poszczególnym przypadku; jednak˝e udzielanie Êwiadczeƒ
leczniczych nie mo˝e byç zawieszone tak d∏ugo,
jak d∏ugo p∏acony jest zasi∏ek chorobowy; dla podwy˝szenia wymienionej granicy nale˝y wprowadziç przepisy dotyczàce chorób uznanych za wymagajàce leczenia przez d∏u˝szy okres.

1. The benefit specified in Article 10 shall be
granted throughout the contingency covered,
except that, in case of a morbid condition, its
duration may be limited to 26 weeks in each
case, but benefit shall not be suspended while
a sickness benefit continues to be paid, and
provision shall be made to enable the limit to be
extended for prescribed diseases recognised as
entailing prolonged care.

2. W razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3 okres
udzielania Êwiadczeƒ mo˝e byç ograniczony do
13 tygodni w ka˝dym poszczególnym przypadku.

2. Where a declaration made in virtue of Article 3 is
in force, the duration of the benefit may be limited
to 13 weeks in each case.

CZ¢Âå III

PART III

Zasi∏ki chorobowe

Sickness benefit

Artyku∏ 13

Article 13

Ka˝dy Cz∏onek zwiàzany niniejszà cz´Êcià konwencji powinien zapewniç osobom chronionym udziela-

Each Member for which this Part of this
Convention is in force shall secure to the persons
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nie zasi∏ków chorobowych zgodnie z poni˝szymi artyku∏ami tej cz´Êci.

protected the provision of sickness benefit in
accordance with the following Articles of this Part.

Artyku∏ 14

Article 14

Przedmiot ochrony powinien obejmowaç niezdolnoÊç do pracy wskutek choroby pociàgajàcà za sobà
utrat´ zarobku, w przypadkach okreÊlonych przez
ustawodawstwo krajowe.

The contingency covered shall include incapacity
for work resulting from a morbid condition and
involving suspension of earnings, as defined by
national laws or regulations.

Artyku∏ 15

Article 15

Zakres osób chronionych powinien obejmowaç:

The persons protected shall comprise:

(a) ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie
co najmniej 50 % ogó∏u pracowników albo

(a) prescribed classes of employees, constituting not
less than 50 per cent. of all employees; or

(b) ustalone grupy ludnoÊci zawodowo czynnej stanowiàce ∏àcznie co najmniej 20 % ogó∏u mieszkaƒców, albo

(b) prescribed classes of the economically active
population, constituting not less than 20 per cent.
of all residents; or

(c) wszystkich mieszkaƒców, których Êrodki podczas
choroby nie przekraczajà ustalonych granic zgodnie z postanowieniami artyku∏u 67, bàdê

(c) all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such
a manner as to comply with the requirements of
Article 67; or

(d) w razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3 ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie co
najmniej 50 % ogó∏u pracowników, którzy pracujà w zak∏adach przemys∏owych zatrudniajàcych
20 lub wi´cej osób.

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is
in force, prescribed classes of employees,
constituting not less than 50 per cent. of all
employees in industrial workplaces employing
20 persons or more.

Artyku∏ 16

Article 16

1. Je˝eli ochronà sà obj´te pewne grupy ludnoÊci zawodowo czynnej, Êwiadczenie b´dzie wyp∏acane
periodycznie i obliczane zgodnie z postanowieniami artyku∏u 65 bàdê artyku∏u 66.

1. Where classes of employees or classes of the
economically active population are protected, the
benefit shall be a periodical payment calculated in
such a manner as to comply either with the requirements of Article 65 or with the requirements of
Article 66.

2. Je˝eli ochronà sà obj´ci wszyscy mieszkaƒcy, których Êrodki w czasie trwania choroby nie przekraczajà ustalonych granic, Êwiadczenie b´dzie wyp∏acane periodycznie i obliczane zgodnie z postanowieniami artyku∏u 67.

2. Where all residents whose means during the
contingency do not exceed prescribed limits are
protected, the benefit shall be a periodical payment calculated in such a manner as to comply
with the requirements of Article 67.

Artyku∏ 17

Article 17

Âwiadczenie wymienione w artykule 16 powinno
byç zapewnione — w przypadkach obj´tych ochronà
— przynajmniej osobom chronionym, które spe∏ni∏y
wymóg posiadania okreÊlonego sta˝u, jaki mo˝e byç
uznany za konieczny dla unikni´cia nadu˝yç.

The benefit specified in Article 16 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person
protected who has completed such qualifying period
as may be considered necessary to preclude abuse.

Artyku∏ 18

Article 18

1. Âwiadczenie wymienione w artykule 16 powinno
byç udzielane przez ca∏y czas trwania przypadków
obj´tych ochronà, z tym wyjàtkiem, ˝e udzielanie
Êwiadczeƒ mo˝e byç ograniczone do 26 tygodni
w ka˝dym poszczególnym przypadku choroby,
z mo˝liwoÊcià nieudzielania Êwiadczeƒ za pierwsze trzy dni utraty zarobku.

1. The benefit specified in Article 16 shall be granted
throughout the contingency, except that the
benefit may be limited to 26 weeks in each case of
sickness, in which event it need not be paid for the
first three days of suspension of earnings.

2. W razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3 okres
udzielania Êwiadczenia mo˝e byç ograniczony:
(a) do takiego okresu, aby ogólna liczba dni, za
które udzielono zasi∏ków chorobowych w cià-

2. Where a declaration made in virtue of Article 3 is in
force, the duration of the benefit may be limited:
(a) to such period that the total number of days
for which the sickness benefit is granted in any
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gu roku, nie by∏a mniejsza od dziesi´ciokrotnej
przeci´tnej liczby osób chronionych w ciàgu
tego roku bàdê

year is not less than ten times the average
number of persons protected in that year; or

(b) do 13 tygodni w ka˝dym przypadku choroby,
z mo˝liwoÊcià nieudzielania Êwiadczeƒ za
pierwsze trzy dni utraty zarobku.

(b) to 13 weeks in each case of sickness, in which
event it need not be paid for the first three
days of suspension of earnings.

CZ¢Âå IV

PART IV

Âwiadczenia w czasie bezrobocia

Unemployment benefit

Artyku∏ 19

Article 19

Ka˝dy Cz∏onek zwiàzany niniejszà cz´Êcià konwencji powinien zapewniç osobom chronionym udzielanie Êwiadczeƒ w razie bezrobocia zgodnie z poni˝szymi artyku∏ami tej cz´Êci.

Each Member for which this Part of this
Convention is in force shall secure to the persons
protected the provision of unemployment benefit in
accordance with the following Articles of this Part.

Artyku∏ 20

Article 20

Przedmiot ochrony powinien obejmowaç utrat´
zarobku — tak, jak jà okreÊla ustawodawstwo krajowe
— z powodu niemo˝noÊci otrzymania odpowiedniego
zatrudnienia przez osob´ chronionà, która jest zdolna
do pracy i mo˝e byç do pracy u˝yta.

The contingency covered shall include suspension
of earnings, as defined by national laws or
regulations, due to inability to obtain suitable
employment in the case of a person protected who is
capable of, and available for, work.

Artyku∏ 21

Article 21

Zakres osób chronionych powinien obejmowaç:

The persons protected shall comprise:

(a) ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie
co najmniej 50 % ogó∏u pracowników albo

(a) prescribed classes of employees, constituting not
less than 50 per cent. of all employees; or

(b) wszystkich mieszkaƒców, których Êrodki w okresie trwania bezrobocia nie przekraczajà ustalonych granic zgodnie z postanowieniami artyku∏u 67, bàdê

(b) all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such
a manner as to comply with the requirements of
Article 67; or

(c) w razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3 ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie co
najmniej 50 % ogó∏u pracowników, którzy pracujà
w zak∏adach przemys∏owych zatrudniajàcych
20 lub wi´cej osób.

(c) where a declaration made in virtue of Article 3 is
in force, prescribed classes of employees,
constituting not less than 50 per cent. of all
employees in industrial workplaces employing
20 persons or more.

Artyku∏ 22

Article 22

1. Je˝eli ochronà sà obj´te pewne grupy pracowników, Êwiadczenia b´dà wyp∏acane periodycznie
i obliczane zgodnie z postanowieniami bàdê artyku∏u 65, bàdê artyku∏u 66.

1. Where classes of employees are protected, the
benefit shall be a periodical payment calculated in
such a manner as to comply either with the
requirements of Article 65 or with the requirements
of Article 66.

2. Je˝eli ochronà sà obj´ci wszyscy mieszkaƒcy, których Êrodki w czasie trwania bezrobocia nie przekraczajà ustalonych granic, Êwiadczenia b´dà wyp∏acane periodycznie i obliczane zgodnie z postanowieniami artyku∏u 67.

2. Where all residents whose means during the
contingency do not exceed prescribed limits are
protected, the benefit shall be a periodical
payment calculated in such a manner as to
comply with the requirements of Article 67.

Artyku∏ 23

Article 23

Âwiadczenie wymienione w artykule 22 powinno
byç zapewnione — w przypadkach obj´tych ochronà
— przynajmniej osobom chronionym, które spe∏ni∏y
wymóg posiadania okreÊlonego sta˝u, jaki mo˝e byç
uznany za konieczny dla unikni´cia nadu˝yç.

The benefit specified in Article 22 shall, in a contingency covered, be secured at least to a person
protected who has completed such qualifying
period as may considered necessary to preclude
abuse.
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Artyku∏ 24

Article 24

1. Âwiadczenie wymienione w artykule 22 powinno
byç udzielane przez ca∏y czas trwania przypadków
obj´tych ochronà, z tym wyjàtkiem, ˝e okres
udzielania Êwiadczeƒ mo˝e byç ograniczony:

1. The benefit specified in Article 22 shall be granted
throughout the contingency, except that its
duration may be limited:

(a) do 13 tygodni w ciàgu 12 miesi´cy, je˝eli
ochronà obj´te sà pewne grupy pracowników;

(a) where classes of employees are protected, to
13 weeks within a period of 12 months, or

(b) do 26 tygodni w ciàgu 12 miesi´cy, je˝eli
ochronà obj´ci sà wszyscy mieszkaƒcy, których Êrodki w czasie trwania bezrobocia nie
przekraczajà ustalonych granic.

(b) where all residents whose means during the
contingency do not exceed prescribed limits
are protected, to 26 weeks within a period of
12 months.

2. Je˝eli w myÊl ustawodawstwa krajowego okres
udzielania Êwiadczeƒ uzale˝niony jest od okresu
op∏acania sk∏adek lub od poprzednio otrzymywanych Êwiadczeƒ w ciàgu ustalonego okresu, postanowienia litery (a) ust´pu 1 b´dà uwa˝ane za
wykonane, je˝eli przeci´tny okres udzielania
Êwiadczeƒ wynosi co najmniej 13 tygodni w ciàgu
12 miesi´cy.

2. Where national laws or regulations provide that
the duration of the benefit shall vary with the
length of the contribution period and/or the
benefit previously received within a prescribed
period, the provisions of subparagraph (a) of
paragraph 1 shall be deemed to be fulfilled if the
average duration of benefit is at least 13 weeks
within a period of 12 months.

3. Âwiadczenie mo˝e nie byç wyp∏acane za okres karencyjny, ustalony na pierwsze 7 dni w ka˝dym
przypadku utraty zarobku, liczàc dni bezrobocia
przed i po krótkotrwa∏ym zatrudnieniu, nieprzekraczajàcym ustalonego czasu, jako stanowiàce
cz´Êç tego samego przypadku utraty zarobku.

3. The benefit need not be paid for a waiting period
of the first seven days in each case of suspension
of earnings, counting days of unemployment
before and after temporary employment lasting
not more than a prescribed period as part of the
same case of suspension of earnings.

4. W odniesieniu do pracowników sezonowych okres
udzielania Êwiadczeƒ i okres karencyjny mogà byç
dostosowane do ich warunków zatrudnienia.

4. In the case of seasonal workers the duration of the
benefit and the waiting period may be adapted to
their conditions of employment.

CZ¢Âå V

PART V

Âwiadczenia na staroÊç

Old-age benefit

Artyku∏ 25

Article 25

Ka˝dy Cz∏onek zwiàzany niniejszà cz´Êcià konwencji powinien zapewniç osobom chronionym udzielanie Êwiadczeƒ na staroÊç zgodnie z poni˝szymi artyku∏ami tej cz´Êci.

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons protected
the provision of old-age benefit in accordance with
the following Articles of this Part.

Artyku∏ 26

Article 26

1. Przedmiot ochrony powinien obejmowaç przypadki prze˝ycia ponad ustalony wiek.

1. The contingency covered shall be survival beyond
a prescribed age.

2. Ustalony wiek nie powinien przekraczaç szeÊçdziesi´ciu pi´ciu lat, jednak˝e wy˝szy wiek mo˝e byç
ustalony przez w∏aÊciwe w∏adze ze wzgl´du na
zdolnoÊç do pracy osób starszych w danym kraju.

2. The prescribed age shall be not more than 65 years
or such higher age as may be fixed by the
competent authority with due regard to the working
ability of elderly persons in the country concerned.

3. Ustawodawstwo krajowe mo˝e przewidywaç, ˝e
osobom, które mia∏yby prawo do Êwiadczeƒ, mo˝na zawiesiç ich wyp∏at´, je˝eli osoby te sà zatrudnione za ustalonym wynagrodzeniem, lub mo˝na
obni˝yç im Êwiadczenia oparte na sk∏adkach, je˝eli zarobki osób korzystajàcych ze Êwiadczeƒ przekraczajà ustalonà wysokoÊç, Êwiadczenia zaÊ nieoparte na sk∏adkach — gdy zarobki osób korzystajàcych ze Êwiadczeƒ lub inne dochody bàdê te˝
∏àcznie zarobki i inne ich dochody przekraczajà
ustalonà wysokoÊç.

3. National laws or regulations may provide that the
benefit of a person otherwise entitled to it may be
suspended if such person is engaged in any
prescribed gainful activity or that the benefit, if
contributory, may be reduced where the earnings
of the beneficiary exceed a prescribed amount
and, if non-contributory, may be reduced where
the earnings of the beneficiary or his other means
or the two taken together exceed a prescribed
amount.
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Article 27

The persons protected shall comprise:

(a) ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie
co najmniej 50 % ogó∏u pracowników albo

(a) prescribed classes of employees, constituting not
less than 50 per cent. of all employees; or

(b) ustalone grupy ludnoÊci zawodowo czynnej stanowiàce ∏àcznie co najmniej 20 % ogó∏u mieszkaƒców, albo

(b) prescribed classes of the economically active
population, constituting not less than 20 per cent.
of all residents; or

(c) wszystkich mieszkaƒców, których Êrodki w czasie
trwania przypadków obj´tych ochronà nie przekraczajà granic ustalonych zgodnie z postanowieniami artyku∏u 67, bàdê

(c) all residents whose means during the contingency do not exceed limits prescribed in such
a manner as to comply with the requirements of
Article 67; or

(d) w razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3 ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie co
najmniej 50 % ogó∏u pracowników, którzy pracujà w zak∏adach przemys∏owych zatrudniajàcych
20 lub wi´cej osób.

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is
in force, prescribed classes of employees,
constituting not less than 50 per cent. of all
employees in industrial workplaces employing
20 persons or more.

Artyku∏ 28

Article 28

Âwiadczenia powinny byç udzielane w formie wyp∏at periodycznych obliczonych:

The benefit shall be a periodical payment
calculated as follows:

(a) zgodnie z postanowieniami artyku∏u 65 bàdê artyku∏u 66, je˝eli ochronà obj´te sà grupy pracowników lub grupy ludnoÊci zawodowo czynnej;

(a) where classes of employees or classes of the
economically active population are protected, in
such a manner as to comply either with the
requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;

(b) zgodnie z postanowieniami artyku∏u 67, je˝eli
ochronà obj´ci sà wszyscy mieszkaƒcy, których
Êrodki w czasie trwania przypadków obj´tych
ochronà nie przekraczajà ustalonych granic.

(b) where all residents whose means during the
contingency do not exceed prescribed limits are
protected, in such a manner as to comply with
the requirements of Article 67.

Artyku∏ 29

Article 29

1. Âwiadczenia wymienione w artykule 28 powinny
byç zapewnione w przypadkach obj´tych ochronà
przynajmniej:

1. The benefit specified in Article 28 shall, in a contingency covered, be secured at least:

(a) osobie chronionej, która przed zaistnieniem
przypadków obj´tych ochronà spe∏nia, zgodnie z ustalonymi zasadami, wymóg posiadania sta˝u, który mo˝e wynosiç bàdê 30 lat
op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia, bàdê 20 lat
zamieszkania;

(a) to a person protected who has completed, prior
to the contingency, in accordance with
prescribed rules, a qualifying period which may
be 30 years of contribution or employment, or
20 years of residence; or

(b) je˝eli ochronà obj´te sà w zasadzie wszystkie
osoby zawodowo czynne — osobie chronionej,
która przed zaistnieniem przypadków obj´tych
ochronà spe∏nia, zgodnie z ustalonymi zasadami, wymóg posiadania sta˝u op∏acania sk∏adek
i na rzecz której w ciàgu zawodowo czynnego
okresu jej ˝ycia zosta∏y op∏acone sk∏adki
w ustalonej przeci´tnej wysokoÊci rocznie.

(b) where, in principle, all economically active
persons are protected, to a person protected
who has completed a prescribed qualifying
period of contribution and in respect of whom,
while he was of working age, the prescribed
yearly average number of contributions has
been paid.

2. Je˝eli udzielanie Êwiadczeƒ wymienionych w ust´pie 1 jest uzale˝nione od minimalnego okresu op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia, zmniejszone Êwiadczenia powinny byç zapewnione przynajmniej:

2. Where the benefit referred to in paragraph 1 is
conditional upon a minimum period of
contribution or employment, a reduced benefit
shall be secured at least:

(a) osobie chronionej, która przed zaistnieniem
przypadków obj´tych ochronà spe∏nia, zgodnie z ustalonymi zasadami, wymóg posiadania
sta˝u 15 lat op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia;

(a) to a person protected who has completed,
prior to the contingency, in accordance with
prescribed rules, a qualifying period of
15 years of contribution or employment; or
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(b) je˝eli ochronà obj´te sà w zasadzie wszystkie
osoby zawodowo czynne — osobie chronionej, która przed zaistnieniem przypadków obj´tych ochronà spe∏ni∏a, zgodnie z ustalonymi
zasadami, wymóg posiadania sta˝u op∏acania
sk∏adek i na rzecz której w ciàgu zawodowo
czynnego okresu jej ˝ycia zosta∏a op∏acona po∏owa ustalonej przeci´tnej wysokoÊci sk∏adek
rocznie, przewidzianej w literze (b) ust´pu 1 niniejszego artyku∏u.

(b) where, in principle, all economically active
persons are protected, to a person protected
who has completed a prescribed qualifying
period of contribution and in respect of whom,
while he was of working age, half the yearly
average number of contributions prescribed
in accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 of this Article has been paid.

3. Postanowienia okreÊlone w ust´pie 1 niniejszego
artyku∏u b´dà uwa˝ane za spe∏nione, je˝eli Êwiadczenia obliczone zgodnie z postanowieniami cz´Êci XI, lecz wed∏ug stopy procentowej ni˝szej
o dziesi´ç jednostek od wskazanej w tabeli za∏àczonej do tej cz´Êci dla typowego uprawnionego,
sà zapewnione przynajmniej ka˝dej osobie chronionej, która zgodnie z ustalonymi zasadami spe∏ni∏a wymóg 10 lat op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia bàdê 5 lat zamieszkania.

3. The requirements of paragraph 1 of this Article
shall be deemed to be satisfied where a benefit
calculated in conformity with the requirements of
Part XI but at a percentage of ten points lower
than shown in the Schedule appended to that Part
for the standard beneficiary concerned is secured
at least to a person protected who has completed,
in accordance with prescribed rules, ten years of
contribution or employment, or five years of
residence.

4. Proporcjonalne zmniejszenie stopy procentowej
wskazanej w tabeli za∏àczonej do cz´Êci XI mo˝e
byç dokonane, je˝eli sta˝ wymagany do przyznania Êwiadczeƒ odpowiadajàcych obni˝onej stopie
procentowej przekracza 10 lat op∏acania sk∏adek
lub zatrudnienia, lecz jest krótszy ni˝ 30 lat op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia. Je˝eli sta˝ przekracza
15 lat, zmniejszone Êwiadczenia wyp∏acane b´dà
zgodnie z ust´pem 2 niniejszego artyku∏u.

4. A proportional reduction of the percentage indicated in the Schedule appended to Part XI may be
effected where the qualifying period for the
benefit corresponding to the reduced percentage
exceeds ten years of contribution or employment
but is less than 30 years of contribution or
employment: if such qualifying period exceeds
15 years, a reduced benefit shall be payable in
conformity with paragraph 2 of this Article.

5. Je˝eli udzielanie Êwiadczeƒ wymienionych w ust´pach 1, 3 lub 4 niniejszego artyku∏u jest uzale˝nione od minimalnego okresu op∏acania sk∏adek lub
zatrudnienia, zmniejszone Êwiadczenia powinny
byç wyp∏acane na warunkach ustalonych osobie
chronionej, która tylko wskutek podesz∏ego wieku,
jaki osiàgn´∏a w dniu wejÊcia w ˝ycie postanowieƒ zwiàzanych ze stosowaniem niniejszej cz´Êci
konwencji, nie mog∏a wype∏niç warunków ustalonych zgodnie z ust´pem 2 niniejszego artyku∏u,
chyba ˝e Êwiadczenia zgodne z postanowieniami
ust´pów 1, 3 lub 4 niniejszego artyku∏u zosta∏y zapewnione takiej osobie w wieku wy˝szym ni˝ normalny.

5. Where the benefit referred to in paragraphs 1, 3
or 4 of this Article is conditional upon a minimum
period of contribution or employment, a reduced
benefit shall be payable under prescribed
conditions to a person protected who, by reason
only of his advanced age when the provisions
concerned in the application of this Part come into
force, has not satisfied the conditions prescribed
in accordance with paragraph 2 of this Article,
unless a benefit in conformity with the provisions
of paragraphs 1, 3 or 4 of this Article is secured to
such person at an age higher than the normal age.

Artyku∏ 30

Article 30

Âwiadczenia wymienione w artyku∏ach 28 i 29 powinny byç udzielane przez ca∏y czas trwania przypadków obj´tych ochronà.

The benefits specified in Articles 28 and 29 shall
be granted throughout the contingency.

CZ¢Âå VI

PART VI

Âwiadczenia w razie wypadków przy pracy
i chorób zawodowych

Employment injury benefit

Artyku∏ 31

Article 31

Ka˝dy Cz∏onek zwiàzany niniejszà cz´Êcià konwencji powinien zapewniç osobom chronionym udzielanie Êwiadczeƒ w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych zgodnie z poni˝szymi artyku∏ami tej
cz´Êci.

Each Member for which this Part of this
Convention is in force shall secure to the persons
protected the provision of employment injury benefit in accordance with the following Articles of this
Part.
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Article 32

The contingencies covered shall include the
following where due to accident or a prescribed
disease resulting from employment:

(a) stan chorobowy;

(a) a morbid condition;

(b) niezdolnoÊç do pracy wynikajàcà z takiego stanu
i powodujàcà utrat´ zarobku, tak jak jà okreÊla
ustawodawstwo krajowe;

(b) incapacity for work resulting from such a condition and involving suspension of earnings, as
defined by national laws or regulations;

(c) ca∏kowità utrat´ zdolnoÊci do zarobkowania lub
utrat´ cz´Êciowà powy˝ej ustalonego stopnia, je˝eli mo˝na przypuszczaç, ˝e ta utrata jest trwa∏a,
albo te˝ odpowiednie zmniejszenie sprawnoÊci fizycznej;

(c) total loss of earning capacity or partial loss
thereof in excess of a prescribed degree, likely to
be permanent, or corresponding loss of faculty;
and

(d) utrat´ Êrodków utrzymania przez wdow´ lub dzieci z powodu Êmierci ˝ywiciela rodziny; w odniesieniu do wdowy prawo do Êwiadczenia mo˝e
byç uzale˝nione od uznania, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, ˝e jest ona niezdolna do
utrzymywania si´ samodzielnie.

(d) the loss of support suffered by the widow or child
as the result of the death of the breadwinner; in
the case of a widow, the right to benefit may be
made conditional on her being presumed, in
accordance with national laws or regulations, to
be incapable of self-support.

Artyku∏ 33

Article 33

Zakres osób chronionych powinien obejmowaç:

The persons protected shall comprise:

(a) ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie
co najmniej 50 % ogó∏u pracowników, a w przypadku Êwiadczeƒ z powodu Êmierci ˝ywiciela —
równie˝ ich ˝ony i dzieci, bàdê

(a) prescribed classes of employees, constituting not
less than 50 per cent. of all employees, and, for
benefit in respect of death of the breadwinner,
also their wives and children; or

(b) w razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3
ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie
co najmniej 50 % ogó∏u pracowników, którzy pracujà w zak∏adach przemys∏owych zatrudniajàcych 20 lub wi´cej osób, a w przypadku Êwiadczeƒ z powodu Êmierci ˝ywiciela — równie˝ ich
˝ony i dzieci.

(b) where a declaration made in virtue of Article 3 is
in force, prescribed classes of employees,
constituting not less than 50 per cent. of all
employees in industrial workplaces employing
20 persons or more, and, for benefit in respect of
death of the breadwinner, also their wives and
children.

Artyku∏ 34

Article 34

1. W razie stanu chorobowego Êwiadczenia powinny
obejmowaç opiek´ lekarskà wskazanà w ust´pach 2 i 3 niniejszego artyku∏u.

1. In respect of a morbid condition, the benefit shall
be medical care as specified in paragraphs 2 and 3
of this Article.

2. Opieka lekarska powinna obejmowaç:

2. The medical care shall comprise:

(a) pomoc lekarzy o ogólnej praktyce oraz lekarzy
specjalistów udzielanà osobom leczonym
w szpitalach lub dochodzàcym, w tym wizytowanie chorych w domu;

(a) general practitioner and specialist in-patient
care and out-patient care, including domiciliary
visiting;

(b) pomoc dentystycznà;

(b) dental care;

(c) pomoc piel´gniarskà w domu lub w szpitalu
bàdê w innym zak∏adzie leczniczym;

(c) nursing care at home or in hospital or other
medical institutions;

(d) utrzymywanie w szpitalu, w domu rekonwalescentów, w sanatorium lub w innym zak∏adzie
leczniczym;

(d) maintenance in hospitals, convalescent
homes, sanatoria or other medical institutions:

(e) Êrodki dentystyczne, farmaceutyczne i inne
Êrodki lecznicze lub chirurgiczne, w tym aparaty protetyczne i ich napraw´, oraz okulary;

(e) dental, pharmaceutical and other medical or
surgical
supplies,
including
prosthetic
appliances, kept in repair, and eyeglasses; and
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(f) pomoc udzielanà przez osob´ o innym zawodzie, jaki w ka˝dym czasie mo˝e byç prawnie
uznany za zbli˝ony do zawodu lekarskiego,
pod nadzorem lekarza lub dentysty.

(f) the care furnished by members of such other
professions as may at any time be legally
recognised as allied to the medical profession,
under the supervision of a medical or dental
practitioner.

3. W razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3 opieka lekarska powinna obejmowaç przynajmniej:

3. Where a declaration made in virtue of Article 3 is
in force, the medical care shall include at least:

(a) pomoc lekarzy o ogólnej praktyce, w tym wizytowanie chorych w domu;

(a) general practitioner care, including domiciliary
visiting;

(b) pomoc lekarzy specjalistów udzielanà w szpitalach osobom tam leczonym lub dochodzàcym oraz pomoc lekarzy specjalistów, która
mo˝e byç udzielana poza szpitalem;

(b) specialist care at hospitals for in-patients and
out-patients, and such specialist care as may
be available outside hospitals;

(c) dostarczanie podstawowych Êrodków farmaceutycznych zaleconych przez lekarza lub innego wykwalifikowanego praktyka;

(c) the essential pharmaceutical supplies as
prescribed by a medical or other qualified
practitioner; and

(d) leczenie szpitalne, gdy jest ono potrzebne.

(d) hospitalisation where necessary.

4. Opieka lekarska udzielana zgodnie z postanowieniami poprzednich ust´pów powinna zmierzaç do
zachowania, przywrócenia lub poprawy zdrowia
osoby chronionej oraz jej zdolnoÊci do pracy,
a tak˝e do zaspokojenia jej potrzeb osobistych.

4. The medical care provided in accordance with the
preceding paragraphs shall be afforded with
a view to maintaining, restoring or improving the
health of the person protected and his ability to
work and to attend to his personal needs.

Artyku∏ 35

Article 35

1. Urz´dy paƒstwowe lub instytucje powo∏ane do zarzàdzania udzielaniem opieki lekarskiej powinny,
w miar´ potrzeby, wspó∏pracowaç z instytucjami
przeszkolenia zawodowego w celu przystosowania do odpowiedniej pracy osób o zmniejszonej
zdolnoÊci do pracy.

1. The institutions or Government departments
administering the medical care shall co-operate,
wherever appropriate, with the general vocational
rehabilitation services, with a view to the re-establishment of handicapped persons in
suitable work.

2. Ustawodawstwo krajowe mo˝e upowa˝niç urz´dy
lub instytucje do stosowania odpowiednich Êrodków w celu przeszkolenia zawodowego osób
o zmniejszonej zdolnoÊci do pracy.

2. National laws or regulations may authorise such
institutions or departments to ensure provision
for the vocational rehabilitation of handicapped
persons.

Artyku∏ 36

Article 36

1. W razie niezdolnoÊci do pracy lub ca∏kowitej utraty zdolnoÊci do zarobkowania, gdy mo˝na przypuszczaç, ˝e ta utrata jest trwa∏a, albo te˝ w razie
odpowiedniego zmniejszenia sprawnoÊci fizycznej lub Êmierci ˝ywiciela rodziny Êwiadczenia b´dà wyp∏acane periodycznie i obliczane zgodnie
z postanowieniami bàdê artyku∏u 65, bàdê artyku∏u 66.

1. In respect of incapacity for work, total loss of
earning capacity likely to be permanent or
corresponding loss of faculty, or the death of the
breadwinner, the benefit shall be a periodical
payment calculated in such a manner as to
comply either with the requirements of Article 65
or with the requirements of Article 66.

2. W razie cz´Êciowej utraty zdolnoÊci do zarobkowania, gdy mo˝na przypuszczaç, ˝e ta utrata jest
trwa∏a albo te˝ w razie odpowiedniego zmniejszenia sprawnoÊci fizycznej nale˝ne Êwiadczenia b´dà wyp∏acane periodycznie i ustalane w odpowiedniej proporcji do Êwiadczeƒ, które przewidziane sà na wypadek ca∏kowitej utraty zdolnoÊci
do zarobkowania lub odpowiedniego zmniejszenia sprawnoÊci fizycznej.

2. In case of partial loss of earning capacity likely to
be permanent, or corresponding loss of faculty,
the benefit where payable, shall be a periodical
payment representing a suitable proportion of
that specified for total loss of earning capacity or
corresponding loss of faculty.

3. Wyp∏aty periodyczne mogà byç zmienione na wyp∏at´ jednorazowà:

3. The periodical payment may be commuted for
a lump sum:

(a) gdy stopieƒ niezdolnoÊci jest niewielki, albo

(a) where the degree of incapacity is slight; or
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(b) where the competent authority is satisfied that
the lump sum will be properly utilised.

Artyku∏ 37

Article 37

Âwiadczenia wymienione w artyku∏ach 34 i 36 powinny byç zapewnione w przypadkach obj´tych
ochronà przynajmniej osobom chronionym, które by∏y zatrudnione w charakterze pracowników na terytorium Cz∏onka w chwili wypadku lub w chwili zachorowania, oraz wdowie i dzieciom — gdy chodzi o wyp∏aty periodyczne z tytu∏u Êmierci ˝ywiciela.

The benefit specified in Articles 34 and 36 shall, in
a contingency covered, be secured at least to a person
protected who was employed in the territory of the
Member at the time of the accident if the injury is due
to accident or at the time of contracting the disease if
the injury is due to a disease and, for periodical
payments in respect of death of the breadwinner, to
the widow and children of such person.

Artyku∏ 38

Article 38

Âwiadczenia wymienione w artyku∏ach 34 i 36 powinny byç udzielane przez ca∏y czas trwania przypadków obj´tych ochronà; jednak˝e gdy chodzi o niezdolnoÊç do pracy, mo˝na nie udzielaç Êwiadczeƒ za
pierwsze trzy dni w ka˝dym przypadku utraty zarobku.

The benefit specified in Articles 34 and 36 shall be
granted throughout the contingency, except that, in
respect of incapacity for work, the benefit need not be
paid for the first three days in each case of suspension
of earnings.

CZ¢Âå VII

PART VII

Âwiadczenia rodzinne

Family benefit

Artyku∏ 39

Article 39

Ka˝dy Cz∏onek zwiàzany niniejszà cz´Êcià konwencji powinien zapewniç osobom chronionym udzielanie Êwiadczeƒ rodzinnych zgodnie z poni˝szymi artyku∏ami tej cz´Êci.

Each Member for which this Part of this
Convention is in force shall secure to the persons
protected the provision of family benefit in
accordance with the following Articles of this Part.

Artyku∏ 40

Article 40

Przedmiot ochrony powinien obejmowaç odpowiedzialnoÊç za utrzymanie dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami.

The contingency covered shall be responsibility
for the maintenance of children as prescribed.

Artyku∏ 41

Article 41

Zakres osób chronionych powinien obejmowaç:

The persons protected shall comprise:

(a) ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie
co najmniej 50 % ogó∏u pracowników albo

(a) prescribed classes of employees, constituting not
less than 50 per cent. of all employees; or

(b) ustalone grupy ludnoÊci zawodowo czynnej stanowiàce ∏àcznie co najmniej 20 % ogó∏u mieszkaƒców, albo

(b) prescribed classes of the economically active
population, constituting not less than 20 per cent.
of all residents; or

(c) wszystkich mieszkaƒców, których Êrodki w czasie
trwania przypadków obj´tych ochronà nie przekraczajà ustalonych granic, bàdê

(c) all residents whose means during the contingency do not exceed prescribed limits; or

(d) w razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3 ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie co
najmniej 50 % ogó∏u pracowników, którzy pracujà w zak∏adach przemys∏owych zatrudniajàcych
20 lub wi´cej osób.

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is
in force, prescribed classes of employees,
constituting not less than 50 per cent. of all
employees in industrial workplaces emloying
20 persons or more.

Artyku∏ 42

Article 42

Âwiadczenia powinny obejmowaç:
(a) wyp∏aty periodyczne udzielane ka˝dej osobie obj´tej ochronà, która spe∏nia wymóg posiadania
ustalonego sta˝u, albo

The benefit shall be:
(a) a periodical payment granted to any person
protected having completed the prescribed
qualifying period; or
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(b) dostarczanie dzieciom lub dla dzieci ˝ywnoÊci,
odzie˝y, mieszkania, odpoczynku wakacyjnego,
pomocy domowej, albo

(b) the provision to or in respect of children, of food,
clothing, housing, holidays or domestic help; or

(c) po∏àczone Êwiadczenia wymienione w literach (a)
i (b).

(c) a combination of (a) and (b).

Artyku∏ 43

Article 43

Âwiadczenia wymienione w artykule 42 powinny
byç zapewnione przynajmniej osobie chronionej, która w ustalonym czasie spe∏nia wymóg posiadania sta˝u wynoszàcego bàdê 3 miesiàce op∏acania sk∏adek
lub zatrudnienia, bàdê rok zamieszkania zgodnie
z tym, jak to b´dzie ustalone.

The benefit specified in Article 42 shall be secured
at least to a person protected who, within
a prescribed period, has completed a qualifying
period which may be three months of contribution or
employment, or one year of residence, as may be
prescribed.

Artyku∏ 44

Article 44

Ogólna wartoÊç Êwiadczeƒ udzielanych osobom
chronionym zgodnie z artyku∏em 42 powinna wynosiç:

The total value of the benefits granted in
accordance with Article 42 to the persons protected
shall be such as to represent:

(a) 3 % p∏acy zwyk∏ego doros∏ego pracownika niewykwalifikowanego p∏ci m´skiej, okreÊlonej
zgodnie z zasadami ustalonymi w artykule 66, pomno˝one przez ogólnà liczb´ dzieci wszystkich
osób obj´tych ochronà bàdê

(a) 3 per cent. of the wage of an ordinary adult male
labourer, as determined in accordance with the
rules laid down in Article 66, multiplied by the
total number of children of persons protected; or

(b) 1,5 % wy˝ej wymienionej p∏acy, pomno˝one przez
ogólnà liczb´ dzieci wszystkich mieszkaƒców.

(b) 1.5 per cent. of the said wage, multiplied by the
total number of children of all residents.

Artyku∏ 45

Article 45

Je˝eli Êwiadczenia sà wyp∏acane periodycznie, powinny one byç udzielane przez ca∏y czas trwania przypadków obj´tych ochronà.

Where the benefit consists of a periodical
payment, it shall be granted throughout the
contingency.

CZ¢Âå VIII

PART VIII

Âwiadczenia macierzyƒskie

Maternity benefit

Artyku∏ 46

Article 46

Ka˝dy Cz∏onek zwiàzany niniejszà cz´Êcià konwencji powinien zapewniç osobom chronionym udzielanie Êwiadczeƒ w razie macierzyƒstwa zgodnie z poni˝szymi artyku∏ami tej cz´Êci.

Each Member for which this Part of this
Convention is in force shall secure to the persons
protected the provision of maternity benefit in
accordance with the following Articles of this Part.

Artyku∏ 47

Article 47

Przedmiot ochrony powinien obejmowaç cià˝´,
poród i ich skutki oraz b´dàcà ich wynikiem utrat´ zarobku, tak jak to okreÊla ustawodawstwo krajowe.

The contingencies covered shall include
pregnancy and confinement and their consequences,
and suspension of earnings, as defined by national
laws or regulations, resulting therefrom.

Artyku∏ 48

Article 48

Zakres osób chronionych powinien obejmowaç:
(a) wszystkie kobiety nale˝àce do ustalonych grup
pracowników stanowiàcych ∏àcznie co najmniej
50 % ogó∏u pracowników, a je˝eli chodzi o udzielanie Êwiadczeƒ leczniczych w razie macierzyƒstwa — równie˝ ˝ony m´˝czyzn nale˝àcych do
tych samych grup, albo

The persons protected shall comprise:
(a) all women in prescribed classes of employees,
which classes constitute not less than 50 per cent.
of all employees, and, for maternity medical
benefit, also the wives of men in these classes; or
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(b) wszystkie kobiety nale˝àce do ustalonych grup
ludnoÊci zawodowo czynnej stanowiàcych ∏àcznie co najmniej 20 % ogó∏u mieszkaƒców, a je˝eli chodzi o udzielanie Êwiadczeƒ leczniczych w razie macierzyƒstwa — równie˝ ˝ony m´˝czyzn nale˝àcych do tych grup, albo

(b) all women in prescribed classes of the
economically active population, which classes
constitute not less than 20 per cent. of all
residents, and, for maternity medical benefit, also
the wives of men in these classes; or

(c) w razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3
wszystkie kobiety nale˝àce do ustalonych grup
pracowników stanowiàcych ∏àcznie co najmniej
50 % ogó∏u pracowników, którzy pracujà w zak∏adach przemys∏owych zatrudniajàcych 20 lub wi´cej osób, a je˝eli chodzi o udzielanie Êwiadczeƒ
leczniczych w razie macierzyƒstwa — równie˝ ˝ony m´˝czyzn nale˝àcych do tych grup.

(c) where a declaration made in virtue of Article 3 is
in force, all women in prescribed classes of
employees, which classes constitute not less than
50 per cent. of all employees in industrial
workplaces employing 20 persons or more, and,
for maternity medical benefit, also the wives of
men in these classes.

Artyku∏ 49

Article 49

1. W przypadku cià˝y, porodu oraz ich skutków
Êwiadczenia lecznicze powinny obejmowaç pomoc lekarskà wymienionà w ust´pach 2 i 3 niniejszego artyku∏u.

1. In respect of pregnancy and confinement and their
consequences, the maternity medical benefit shall
be medical care as specified in paragraphs 2
and 3 of this Article.

2. Pomoc lekarska powinna obejmowaç co najmniej:

2. The medical care shall include at least:

(a) opiek´ przedporodowà, pomoc w czasie porodu i pomoc po porodzie, udzielanà przez lekarza bàdê przez dyplomowanà po∏o˝nà;

(a) pre-natal, confinement and post-natal care
either by medical practitioners or by qualified
midwives; and

(b) leczenie szpitalne, gdy jest ono potrzebne.

(b) hospitalisation where necessary.

3. Pomoc lekarska wymieniona w ust´pie 2 niniejszego artyku∏u powinna zmierzaç do zachowania,
przywrócenia lub poprawy stanu zdrowia kobiety
obj´tej ochronà oraz jej zdolnoÊci do pracy, a tak˝e do zaspokojenia potrzeb osobistych.

3. The medical care specified in paragraph 2 of this
Article shall be afforded with a view to
maintaining, restoring or improving the health of
the woman protected and her ability to work and
to attend to her personal needs.

4. Urz´dy paƒstwowe lub instytucje udzielajàce
Êwiadczeƒ lekarskich w razie macierzyƒstwa powinny zach´caç kobiety obj´te ochronà wszystkimi Êrodkami, jakie mo˝na uznaç za odpowiednie
do korzystania z powszechnej s∏u˝by zdrowia, oddanej do ich dyspozycji przez w∏adze publiczne
lub inne instytucje uznane przez w∏adze publiczne.

4. The institutions or Government departments
administering the maternity medical benefit shall,
by such means as may be deemed appropriate,
encourage the women protected to avail
themselves of the general health services placed
at their disposal by the public authorities or by
other bodies recognised by the public authorities.

Artyku∏ 50

Article 50

W razie utraty zarobku wskutek cià˝y, porodu
oraz ich skutków Êwiadczenia b´dà wyp∏acane periodycznie i obliczane zgodnie z postanowieniami artyku∏u 65 bàdê artyku∏u 66. WysokoÊç tych wyp∏at mo˝e zmieniaç si´ w czasie trwania przypadków obj´tych ochronà pod warunkiem, ˝e przeci´tna wysokoÊç b´dzie zgodna z wy˝ej wymienionymi postanowieniami.

In respect of suspension of earnings resulting
from pregnancy and from confinement and their
consequences, the benefit shall be a periodical
payment calculated in such a manner as to comply
either with the requirements of Article 65 or with the
requirements of Article 66. The amount of the
periodical payment may vary in the course of the
contingency, subject to the average rate thereof
complying with these requirements.

Artyku∏ 51

Article 51

Âwiadczenia wymienione w artyku∏ach 49 i 50 powinny byç zapewnione w przypadkach obj´tych
ochronà przynajmniej kobietom nale˝àcym do grup
podlegajàcych ochronie, które spe∏ni∏y wymóg posiadania sta˝u, jaki mo˝e byç uznany za konieczny dla
unikni´cia nadu˝yç; Êwiadczenia wymienione w arty-

The benefit specified in Articles 49 and 50 shall, in
a contingency covered, be secured at least to
a women in the classes protected who has completed
such qualifying period as may be considered
necessary to preclude abuse, and the benefit specified
in Article 49 shall also be secured to the wife of a man
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kule 49 powinny byç równie˝ zapewnione ˝onom
m´˝czyzn z grup podlegajàcych ochronie, je˝eli spe∏nili oni wymóg posiadania przewidzianego sta˝u.

in the classes protected where the latter has
completed such qualifying period.

Artyku∏ 52

Article 52

Âwiadczenia wymienione w artyku∏ach 49 i 50 powinny byç udzielane przez ca∏y czas trwania przypadków obj´tych ochronà, jednak˝e wyp∏aty periodyczne
mogà byç ograniczone do 12 tygodni, chyba ˝e d∏u˝sza nieobecnoÊç w pracy jest nakazana lub dozwolona przez ustawodawstwo krajowe, w którym to przypadku Êwiadczenia nie b´dà mog∏y byç ograniczone
do krótszego okresu.

The benefit specified in Articles 49 and 50 shall be
granted throughout the contingency, except that the
periodical payment may be limited to 12 weeks,
unless a longer period of abstention from work is
required or authorised by national laws or
regulations, in which event it may not be limited to a
period less than such longer period.

CZ¢Âå IX

PART IX

Âwiadczenia w razie inwalidztwa

Invalidity benefit

Artyku∏ 53

Article 53

Ka˝dy Cz∏onek zwiàzany niniejszà cz´Êcià konwencji powinien zapewniç osobom chronionym udzielanie Êwiadczeƒ w razie inwalidztwa zgodnie z poni˝szymi artyku∏ami tej cz´Êci.

Each Member for which this Part of this Convention is in force shall secure to the persons
protected the provision of invalidity benefit in
accordance with the following Articles of this Part.

Artyku∏ 54

Article 54

Przedmiot ochrony powinien obejmowaç niezdolnoÊç do wykonywania jakiejkolwiek dzia∏alnoÊci zawodowej w ustalonym stopniu, je˝eli mo˝na przypuszczaç, ˝e niezdolnoÊç ta b´dzie trwa∏a lub je˝eli istnieje ona nadal po wykorzystaniu prawa do zasi∏ku
chorobowego.

The contingency covered shall include inability to
engage in any gainful activity, to an extent prescribed,
which inability is likely to be permanent or persists
after the exhaustion of sickness benefit.

Artyku∏ 55

Article 55

Zakres osób chronionych powinien obejmowaç:

The persons protected shall comprise:

(a) ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie
co najmniej 50 % ogó∏u pracowników albo

(a) prescribed classes of employees, constituting not
less than 50 per cent. of all employees; or

(b) ustalone grupy ludnoÊci zawodowo czynnej stanowiàce ∏àcznie co najmniej 20 % ogó∏u mieszkaƒców, albo

(b) prescribed classes of the economically active
population, constituting not less than 20 per cent.
of all residents; or

(c) wszystkich mieszkaƒców, których Êrodki w czasie
trwania przypadków obj´tych ochronà nie przekraczajà granic ustalonych zgodnie z postanowieniami artyku∏u 67, bàdê

(c) all residents whose means during the contingency
do not exceed limits prescribed in such a manner
as to comply with the requirements of Article 67;
or

(d) w razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3 ustalone grupy pracowników stanowiàce ∏àcznie co
najmniej 50 % ogó∏u pracowników, którzy pracujà w zak∏adach przemys∏owych zatrudniajàcych
20 lub wi´cej osób.

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is
in force, prescribed classes of employees,
constituting not less than 50 per cent. of all
employees in industrial workplaces employing
20 persons or more.

Artyku∏ 56

Article 56

Âwiadczenia powinny byç udzielane w formie wyp∏at periodycznych obliczonych:

The benefit shall be a periodical payment
calculated as follows:

(a) zgodnie z postanowieniami artyku∏u 65 bàdê artyku∏u 66, je˝eli ochronà obj´ci sà pracownicy lub
grupy pracowników, lub grupy ludnoÊci zawodowo czynnej;

(a) where classes of employees or classes of the
economically active population are protected, in
such a manner as to comply either with the
requirements of Article 65 or with the requirements
of Article 66;
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(b) zgodnie z postanowieniami artyku∏u 67, je˝eli
ochronà obj´ci sà wszyscy mieszkaƒcy, których
Êrodki w czasie trwania przypadków obj´tych
ochronà nie przekraczajà ustalonych granic.

(b) where all residents whose means during the
contingency do not exceed prescribed limits are
protected, in such a manner as to comply with
the requirements of Article 67.

Artyku∏ 57

Article 57

1. Âwiadczenia wymienione w artykule 56 powinny
byç zapewnione w przypadkach obj´tych ochronà
przynajmniej:

1. The benefit specified in Article 56 shall, in a contingency covered, be secured at least:

(a) osobie chronionej, która przed zaistnieniem
przypadków obj´tych ochronà spe∏ni∏a, zgodnie
z ustalonymi zasadami, wymóg posiadania sta˝u, który mo˝e wynosiç 15 lat op∏acania sk∏adek
lub zatrudnienia bàdê 10 lat zamieszkania;

(a) to a person protected who has completed,
prior to the contingency, in accordance with
prescribed rules, a qualifying period which
may be 15 years of contribution or
employment, or 10 years of residence; or

(b) je˝eli ochronà obj´te sà w zasadzie wszystkie
osoby zawodowo czynne — osobie chronionej, która przed zaistnieniem przypadków obj´tych ochronà spe∏ni∏a, zgodnie z ustalonymi
zasadami, wymóg posiadania sta˝u 3 lat op∏acania sk∏adek i na rzecz której w ciàgu zawodowo czynnego okresu jej ˝ycia zosta∏y op∏acone
sk∏adki w ustalonej przeci´tnej wysokoÊci rocznie.

(b) where, in principle, all economically active
persons are protected, to a person protected
who has completed a qualifying period of three
years of contribution and in respect of whom,
while he was of working age, the prescribed
yearly average number of contributions has
been paid.

2. Je˝eli udzielanie Êwiadczeƒ wymienionych w ust´pie 1 jest uzale˝nione od minimalnego okresu op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia, zmniejszone Êwiadczenia powinny byç zapewnione przynajmniej:

2. Where the benefit referred to in paragraph 1 is
conditional upon a minimum period of contribution
or employment, a reduced benefit shall be secured
at least:

(a) osobie chronionej, która przed zaistnieniem
przypadków obj´tych ochronà spe∏ni∏a, zgodnie z ustalonymi zasadami, wymóg posiadania
sta˝u 5 lat op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia;

(a) to a person protected who has completed,
prior to the contingency, in accordance with
prescribed rules, a qualifying period of five
years of contribution or employment: or

(b) je˝eli ochronà obj´te sà w zasadzie wszystkie
osoby zawodowo czynne — osobie chronionej, która przed zaistnieniem przypadków obj´tych ochronà spe∏ni∏a, zgodnie z ustalonymi
zasadami, wymóg posiadania sta˝u 3 lat op∏acania sk∏adek i na rzecz której w ciàgu zawodowo czynnego okresu jej ˝ycia zosta∏a op∏acona
po∏owa ustalonej przeci´tnej wysokoÊci sk∏adek rocznie, przewidzianej w literze (b)
ust´pu 1 niniejszego artyku∏u.

(b) where, in principle, all economically active
persons are protected, to a person protected
who has completed a qualifying period of
three years of contribution and in respect of
whom, while he was of working age, half
the yearly average number of contributions
prescribed in accordance with subparagraph (b) of paragraph 1 of this Article has been
paid.

3. Postanowienia okreÊlone w ust´pie 1 niniejszego
artyku∏u b´dà uwa˝ane za spe∏nione, je˝eli Êwiadczenia obliczone zgodnie z postanowieniami cz´Êci XI, lecz wed∏ug stopy procentowej ni˝szej
o 10 jednostek od wskazanej w tabeli za∏àczonej do
tej cz´Êci dla typowego uprawnionego, sà zapewnione przynajmniej ka˝dej osobie chronionej, która
zgodnie z ustalonymi zasadami spe∏ni∏a sta˝ 5 lat
op∏acania sk∏adek, zatrudnienia lub zamieszkania.

3. The requirements of paragraph 1 of this Article
shall be deemed to be satisfied where a benefit
calculated in conformity with the requirements of
Part XI but at a percentage of ten points lower
than shown in the Schedule appended to that Part
for the standard beneficiary concerned is secured
at least to a person protected who has completed,
in accordance with prescribed rules, five years of
contribution, employment or residence.

4. Proporcjonalne zmniejszenie stopy procentowej
wskazanej w tabeli za∏àczonej do cz´Êci XI mo˝e
byç dokonane, je˝eli sta˝ wymagany do przyznania Êwiadczeƒ odpowiadajàcych obni˝onej stopie
procentowej przekracza 5 lat op∏acania sk∏adek
lub zatrudnienia, lecz jest krótszy ni˝ 15 lat op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia. Zmniejszone Êwiadczenia wyp∏acane b´dà zgodnie z ust´pem 2 niniejszego artyku∏u.

4. A proportional reduction of the percentage
indicated in the Schedule appended to Part XI
may be effected where the qualifying period for
the pension corresponding to the reduced
percentage exceeds five years of contribution or
employment but is less than 15 years of
contribution or employment; a reduced pension
shall be payable in conformity with paragraph 2 of
this Article.
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Artyku∏ 58

Article 58

Âwiadczenia wymienione w artyku∏ach 56 i 57 powinny byç udzielane przez ca∏y czas trwania przypadków obj´tych ochronà lub do czasu ich zastàpienia
przez Êwiadczenia na staroÊç.

The benefit specified in Articles 56 and 57 shall be
granted throughout the contingency or until an old-age benefit becomes payable.

CZ¢Âå X

PART X

Âwiadczenia w razie Êmierci ˝ywiciela rodziny

Survivors’ benefit

Artyku∏ 59

Article 59

Ka˝dy Cz∏onek zwiàzany niniejszà cz´Êcià konwencji powinien zapewniç osobom chronionym udzielanie Êwiadczeƒ w razie Êmierci ˝ywiciela rodziny zgodnie z poni˝szymi artyku∏ami tej cz´Êci.

Each Member for which this Part of this
Convention is in force shall secure to the persons
protected the provision of survivors’ benefit in
accordance with the following Articles of this Part.

Artyku∏ 60

Article 60

1. Przedmiot ochrony powinien obejmowaç utrat´
przez wdow´ lub dzieci Êrodków utrzymania z powodu Êmierci ˝ywiciela rodziny; prawo wdowy do
Êwiadczeƒ mo˝e byç uzale˝nione od uznania
zgodnie z ustawodawstwem krajowym, ˝e jest
ona niezdolna do utrzymywania si´ samodzielnie.

1. The contingency covered shall include the loss of
support suffered by the widow or child as the
result of the death of the breadwinner; in the case
of a widow, the right to benefit may be made
conditional on her being presumed, in accordance
with national laws or regulations, to be incapable
of self-support.

2. Ustawodawstwo krajowe mo˝e przewidywaç, ˝e
osobie, która mia∏a prawo do Êwiadczeƒ, mo˝na
zawiesiç ich wyp∏at´, je˝eli osoba ta jest zatrudniona za ustalonym wynagrodzeniem, lub mo˝na
obni˝yç jej Êwiadczenia oparte na sk∏adkach, je˝eli zarobki osoby korzystajàcej ze Êwiadczeƒ przekraczajà ustalonà wysokoÊç, Êwiadczenia zaÊ nieoparte na sk∏adkach mo˝na obni˝yç, gdy zarobki
osoby korzystajàcej ze Êwiadczeƒ lub inne jej dochody bàdê te˝ ∏àcznie zarobki i inne dochody
przekraczajà ustalonà wysokoÊç.

2. National laws or regulations may provide that the
benefit of a person otherwise entitled to it may be
suspended if such person is engaged in any
prescribed gainful activity or that the benefit, if
contributory, may be reduced where the earnings
of the beneficiary exceed a prescribed amount,
and, if non-contributory, may be reduced where
the earnings of the beneficiary or his other means
or the two taken together exceed a prescribed
amount.

Artyku∏ 61

Article 61

Zakres osób chronionych powinien obejmowaç:

The persons protected shall comprise:

(a) ˝ony i dzieci ˝ywicieli rodziny nale˝àcych do ustalonych grup pracowników, które stanowià ∏àcznie
co najmniej 50 % ogó∏u pracowników, albo

(a) the wives and the children of breadwinners in
prescribed classes of employees, which classes
constitute not less than 50 per cent. of all
employees; or

(b) ˝ony i dzieci ˝ywicieli rodziny nale˝àcych do ustalonych grup ludnoÊci zawodowo czynnej, które
stanowià ∏àcznie co najmniej 20 % ogó∏u mieszkaƒców, albo

(b) the wives and the children of breadwinners in
prescribed classes of the economically active
population, which classes constitute not less than
20 per cent. of all residents; or

(c) gdy nale˝à do mieszkaƒców — wszystkie wdowy
i dzieci, które utraci∏y swego ˝ywiciela rodziny
i których Êrodki w czasie trwania przypadków obj´tych ochronà nie przekraczajà granic ustalonych
zgodnie z postanowieniami artyku∏u 67, albo

(c) all resident widows and resident children who
have lost their breadwinner and whose means
during the contingency do not exceed limits
prescribed in such a manner as to comply with
the requirements of Article 67; or

(d) w razie z∏o˝enia deklaracji w myÊl artyku∏u 3 ˝ony
i dzieci ˝ywicieli rodziny nale˝àcych do ustalonych grup pracowników stanowiàcych ∏àcznie co
najmniej 50 % ogó∏u pracowników, którzy pracujà w zak∏adach przemys∏owych zatrudniajàcych
20 lub wi´cej osób.

(d) where a declaration made in virtue of Article 3 is
in force, the wives and the children of breadwinners in prescribed classes of employees,
which classes constitute not less than 50 per cent.
of all employees in industrial workplaces
employing 20 persons or more.
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Artyku∏ 62

Article 62

Âwiadczenia powinny byç udzielane w formie wyp∏at periodycznych obliczonych:

The benefit shall be a periodical payment calculated as follows:

(a) zgodnie z postanowieniami artyku∏u 65 bàdê artyku∏u 66, je˝eli ochronà obj´to grupy pracowników
lub grupy ludnoÊci zawodowo czynnej;

(a) where classes of employees or classes of the
economically active population are protected, in
such a manner as to comply either with the
requirements of Article 65 or with the requirements of Article 66;

(b) zgodnie z postanowieniami artyku∏u 67, je˝eli
ochronà obj´ci sà wszyscy mieszkaƒcy, których
Êrodki w czasie trwania przypadków obj´tych
ochronà nie przekraczajà ustalonych granic.

(b) where all residents whose means during the
contingency do not exceed prescribed limits are
protected, in such a manner as to comply with
the requirements of Article 67.

Artyku∏ 63

Article 63

1. Âwiadczenia wymienione w artykule 62 powinny
byç zapewnione w razie zaistnienia przypadków
obj´tych ochronà przynajmniej:

1. The benefit specified in Article 62 shall, in a contingency covered, be secured at least:

(a) osobie chronionej, której ˝ywiciel rodziny spe∏ni∏, zgodnie z ustalonymi zasadami, wymóg
posiadania sta˝u, który mo˝e wynosiç 15 lat
op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia bàdê 10 lat
zamieszkania;

(a) to a person protected whose
completed, in accordance
rules, a qualifying period
15 years of contribution or
10 years of residence; or

breadwinner has
with prescribed
which may be
employment, or

(b) je˝eli ochronà obj´te sà w zasadzie ˝ony i dzieci wszystkich osób zawodowo czynnych —
osobie chronionej, której ˝ywiciel rodziny spe∏ni∏ wymóg posiadania sta˝u 3 lat op∏acania
sk∏adek pod warunkiem, ˝e na rzecz ˝ywiciela
rodziny w ciàgu zawodowo czynnego okresu
jego ˝ycia zosta∏y op∏acone sk∏adki w ustalonej
przeci´tnej wysokoÊci rocznie.

(b) where, in principle, the wives and children of
all economically active persons are protected,
to a person protected whose breadwinner has
completed a qualifying period of three years of
contribution and in respect of whose
breadwinner, while he was of working age, the
prescribed yearly average number of contributions has been paid.

2. Je˝eli udzielanie Êwiadczeƒ wymienionych w ust´pie 1 jest uzale˝nione od minimalnego okresu
op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia, zmniejszone
Êwiadczenia powinny byç zapewnione przynajmniej:

2. Where the benefit referred to in paragraph 1 is
conditional upon a minimum period of contribution
or employment, a reduced benefit shall be secured
at least:

(a) osobie chronionej, której ˝ywiciel rodziny,
zgodnie z ustalonymi zasadami, spe∏ni∏ wymóg posiadania sta˝u 5 lat op∏acania sk∏adek
lub zatrudnienia;

(a) to a person protected whose breadwinner has
completed, in accordance with prescribed
rules, a qualifying period of five years of
contribution or employment; or

(b) je˝eli ochronà obj´te sà w zasadzie ˝ony i dzieci wszystkich osób zawodowo czynnych —
osobie chronionej, której ˝ywiciel rodziny
spe∏ni∏ wymóg posiadania sta˝u 3 lat op∏acania sk∏adek pod warunkiem, ˝e na rzecz ˝ywiciela rodziny w ciàgu zawodowo czynnego
okresu jego ˝ycia zosta∏a op∏acona po∏owa
ustalonej przeci´tnej wysokoÊci sk∏adek rocznie, przewidzianej w literze (b) ust´pu 1 niniejszego artyku∏u.

(b) where, in principle, the wives and children of
all economically active persons are protected,
to a person protected whose breadwinner has
completed a qualifying period of three years of
contribution and in respect of whose
breadwinner, while he was of working age,
half the yearly average number of
contributions prescribed in accordance with
subparagraph (b) of paragraph 1 of this Article
has been paid.

3. Postanowienia okreÊlone w ust´pie 1 niniejszego
artyku∏u b´dà uwa˝ane za spe∏nione, je˝eli Êwiadczenia obliczone zgodnie z postanowieniami cz´Êci XI, lecz wed∏ug stopy procentowej ni˝szej
o 10 jednostek od wskazanej w tabeli za∏àczonej
do tej cz´Êci dla typowego uprawnionego, sà zapewnione przynajmniej ka˝dej osobie chronionej,
której ˝ywiciel rodziny spe∏ni∏ zgodnie z ustalony-

3. The requirements of paragraph 1 of this Article
shall be deemed to be satisfied where a benefit
calculated in conformity with the requirements of
Part XI but at a percentage of ten points lower
than shown in the Schedule appended to that Part
for the standard beneficiary concerned is secured
at least to a person protected whose breadwinner
has completed, in accordance with prescribed
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mi zasadami wymóg 5 lat op∏acania sk∏adek, zatrudnienia lub zamieszkania.

rules, five years of contribution, employment or
residence.

4. Proporcjonalne zmniejszenie stopy procentowej
wskazanej w tabeli za∏àczonej do cz´Êci XI mo˝e
byç dokonane, je˝eli stan wymagany do przyznania Êwiadczeƒ odpowiadajàcych obni˝onej stopie
procentowej przekracza 5 lat op∏acania sk∏adek
lub zatrudnienia, lecz jest krótszy ni˝ 15 lat op∏acania sk∏adek lub zatrudnienia. Zmniejszone Êwiadczenia wyp∏acane b´dà zgodnie z ust´pem 2 niniejszego artyku∏u.

4. A proportional reduction of the percentage
indicated in the Schedule appended to Part XI
may be effected where the qualifying period for
the benefit corresponding to the reduced
percentage exceeds five years of contribution or
employment but is less than 15 years of
contribution or employment; a reduced benefit
shall be payable in conformity with paragraph 2 of
this Article.

5. Prawo bezdzietnej wdowy, która zosta∏a uznana za
niezdolnà do utrzymania si´ samodzielnie, do
Êwiadczeƒ w razie Êmierci ˝ywiciela mo˝e byç uzale˝nione od pewnego minimalnego czasu trwania
ma∏˝eƒstwa.

5. In order that a childless widow presumed to be
incapable of self-support may be entitled to
a survivor’s benefit, a minimum duration of the
marriage may be required.

Artyku∏ 64

Article 64

Âwiadczenia wymienione w artyku∏ach 62 i 63 powinny byç udzielane przez ca∏y okres trwania przypadków obj´tych ochronà.

The benefit specified in Articles 62 and 63 shall be
granted throughout the contingency.

CZ¢Âå XI

PART XI

Obliczanie wyp∏at periodycznych

Standards to be complied with by periodical
payments

Artyku∏ 65

Article 65

1. Przy wyp∏atach periodycznych, do których stosuje
si´ postanowienia niniejszego artyku∏u, wysokoÊç
Êwiadczenia zwi´kszonego o kwot´ zasi∏ków rodzinnych wyp∏acanych w czasie trwania przypadków obj´tych ochronà powinna byç taka, aby dla
typowego uprawnionego wymienionego w tabeli
za∏àczonej do niniejszej cz´Êci odpowiada∏a, w danych przypadkach obj´tych ochronà, stopie procentowej wskazanej w tej tabeli, w stosunku do
ca∏oÊci poprzednich zarobków uprawnionego lub
jego ˝ywiciela rodziny i wysokoÊci zasi∏ków rodzinnych przys∏ugujàcych osobie chronionej, majàcej takie same obowiàzki rodzinne jak typowy
uprawniony.

1. In the case of a periodical payment to which this
Article applies, the rate of the benefit, increased
by the amount of any family allowances payable
during the contingency, shall be such as to attain,
in respect of the contingency in question, for the
standard beneficiary indicated in the Schedule
appended to this Part, at least the percentage
indicated therein of the total of the previous
earnings of the beneficiary or his breadwinner
and of the amount of any family allowances
payable to a person protected with the same
family responsibilities as the standard beneficiary.

2. Poprzednie zarobki uprawnionego lub jego ˝ywiciela rodziny b´dà obliczane zgodnie z ustalonymi
zasadami, a je˝eli osoby chronione lub ich ˝ywiciele rodziny sà podzieleni na klasy wed∏ug ich zarobków, poprzednie zarobki mogà byç obliczone
wed∏ug podstawowych zarobków tych klas, do
których nale˝eli.

2. The previous earnings of the beneficiary or his
breadwinner shall be calculated according to
prescribed rules, and, where the persons
protected or their breadwinners are arranged in
classes according to their earnings, their
previous earnings may be calculated from the
basic earnings of the classes to which they
belonged.

3. Mo˝e byç ustalona maksymalna wysokoÊç Êwiadczenia lub zarobków stanowiàcych podstaw´ do
obliczania Êwiadczenia, z zastrze˝eniem, ˝e wysokoÊç ta ustalona zostanie w taki sposób, aby postanowienia ust´pu 1 niniejszego artyku∏u by∏y
spe∏nione, je˝eli poprzednie zarobki uprawnionego lub jego ˝ywiciela rodziny sà ni˝sze lub równe
p∏acy wykwalifikowanego pracownika p∏ci m´skiej.

3. A maximum limit may be prescribed for the rate of
the benefit or for the earnings taken into account
for the calculation of the benefit, provided that the
maximum limit is fixed in such a way that the
provisions of paragraph 1 of this Article are
complied with where the previous earnings of the
beneficiary or his breadwinner are equal to or
lower than the wage of a skilled manual male
employee.
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4. Poprzednie zarobki uprawnionego lub jego ˝ywiciela rodziny, p∏aca wykwalifikowanego pracownika p∏ci m´skiej, Êwiadczenia oraz zasi∏ki rodzinne
b´dà obliczane wed∏ug tych samych jednostek
czasowych.

4. The previous earnings of the beneficiary or his
breadwinner, the wage of the skilled manual male
employee, the benefit and any family allowances
shall be calculated on the same time basis.

5. Dla innych uprawnionych Êwiadczenie b´dzie
ustalane w taki sposób, aby pozostawa∏o w odpowiednim stosunku do Êwiadczenia dla typowego
uprawnionego.

5. For the other beneficiaries, the benefit shall bear
a reasonable relation to the benefit for the
standard beneficiary.

6. W celu stosowania niniejszego artyku∏u za wykwalifikowanego pracownika p∏ci m´skiej uwa˝a si´:

6. For the purpose of this Article, a skilled manual
male employee shall be:

(a) montera lub tokarza zatrudnionego w przemyÊle maszynowym, innym ni˝ przemys∏ maszyn
elektrycznych, albo

(a) a fitter or turner in the manufacture of
machinery other than electrical machinery; or

(b) typowego pracownika wykwalifikowanego
okreÊlonego zgodnie z postanowieniami nast´pnego ust´pu, albo

(b) a person deemed typical of skilled labour
selected in accordance with the provisions of
the following paragraph; or

(c) osob´, której zarobek jest równy lub wy˝szy od
zarobków 75 % wszystkich osób chronionych,
przy czym zarobek ten ustalony jest na podstawie rocznego lub krótszego okresu zgodnie
z ustalonymi zasadami, albo

(c) a person whose earnings are such as to be
equal to or greater than the earnings of 75 per
cent. of all the persons protected, such
earnings to be determined on the basis of
annual or shorter periods as may be
prescribed; or

(d) osob´, której zarobek wynosi 125 % przeci´tnego zarobku wszystkich osób chronionych.

(d) a person whose earnings are equal to 125 per
cent. of the average earnings of all the persons
protected.

7. W celu stosowania litery (b) poprzedniego ust´pu
za typowego pracownika wykwalifikowanego
uwa˝any b´dzie pracownik tej klasy, w której zatrudnionych jest najwi´cej osób chronionych p∏ci
m´skiej dla danych przypadków obj´tych ochronà lub ˝ywicieli rodzin osób chronionych, w ga∏´zi przemys∏u, w której zatrudniona jest najwi´ksza liczba osób chronionych lub tych ˝ywicieli rodzin; w tym celu nale˝y korzystaç z typowej klasyfikacji mi´dzynarodowej dla przemys∏ów
wszystkich ga∏´zi dzia∏alnoÊci gospodarczej,
przyj´tej przez Rad´ Gospodarczo-Spo∏ecznà Organizacji Narodów Zjednoczonych na siódmej
sesji dnia 27 sierpnia 1948 r. i przedstawionej
w za∏àczniku do niniejszej konwencji, z uwzgl´dnieniem wszelkich zmian, jakie mogà byç do niej
wprowadzone.

7. The person deemed typical of skilled labour for
the purposes of subparagraph (b) of the
preceding paragraph shall be a person employed
in the major group of economic activities with the
largest number of economically active male
persons protected in the contingency in question,
or of the breadwinners of the persons protected,
as the case may be, in the division comprising the
largest number of such persons or breadwinners;
for this purpose, the international standard
industrial classification of all economic activities,
adopted by the Economic and Social Council of
the United Nations at its Seventh Session on
27 August 1948, and reproduced in the Annex to
this Convention, or such classification as at any
time amended, shall be used.

8. Je˝eli wysokoÊç Êwiadczenia ró˝ni si´ w poszczególnych regionach, wykwalifikowany pracownik
p∏ci m´skiej mo˝e byç okreÊlony dla ka˝dego rejonu zgodnie z postanowieniami ust´pów 6 i 7 niniejszego artyku∏u.

8. Where the rate of benefit varies by region, the
skilled manual male employee may be determined
for each region in accordance with paragraphs 6
and 7 of this Article.

9. P∏aca wykwalifikowanego pracownika p∏ci m´skiej b´dzie okreÊlona na podstawie p∏acy za normalnà liczb´ godzin pracy, ustalonà przez uk∏ady
zbiorowe pracy, albo w danym przypadku przez
ustawodawstwo krajowe lub na jego podstawie,
bàdê te˝ przez zwyczaj, z uwzgl´dnieniem dodatków dro˝yênianych, jeÊli sà one stosowane; je˝eli
tak ustalone p∏ace ró˝nià si´ w poszczególnych
regionach, a postanowienia ust´pu 8 niniejszego
artyku∏u nie sà stosowane, przyjmuje si´ p∏ac´
Êrednià.

9. The wage of the skilled manual male employee
shall be determined on the basis of the rates of
wages for normal hours of work fixed by
collective agreements, by or in pursuance of
national laws or regulations, where applicable, or
by custom, including cost-of-living allowances if
any; where such rates differ by region but
paragraph 8 of this Article is not applied, the
median rate shall be taken.
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10. WysokoÊç bie˝àcych wyp∏at periodycznych udzielanych na staroÊç, w razie wypadku przy pracy
i choroby zawodowej (z wyjàtkiem przypadku niezdolnoÊci do pracy), w razie inwalidztwa i Êmierci
˝ywiciela rodziny b´dzie rewidowana w nast´pstwie znacznych zmian ogólnego poziomu zarobków, wynikajàcych ze znacznych zmian kosztów
utrzymania.

10. The rates of current periodical payments in
respect of old age, employment injury (except in
case of incapacity for work), invalidity and death
of breadwinner, shall be reviewed following
substantial changes in the general level of
earnings where these result from substantial
changes in the cost of living.

Artyku∏ 66

Article 66

1. Przy wyp∏atach periodycznych, do których stosuje
si´ postanowienia niniejszego artyku∏u, wysokoÊç
Êwiadczenia, zwi´kszonego o kwot´ zasi∏ków rodzinnych wyp∏acanych w czasie trwania przypadków obj´tych ochronà, powinna byç taka, aby dla
typowego uprawnionego, wymienionego w tabeli
za∏àczonej do niniejszej cz´Êci, odpowiada∏a w danym przypadku obj´tych ochronà stopie procentowej wskazanej w tej tabeli w stosunku do ca∏oÊci p∏acy typowego niewykwalifikowanego pracownika p∏ci m´skiej i wysokoÊci zasi∏ków rodzinnych przys∏ugujàcych osobie chronionej, majàcej
takie same obowiàzki rodzinne jak typowy uprawniony.

1. In the case of a periodical payment to which this
Article applies, the rate of the benefit, increased
by the amount of any family allowances payable
during the contingency, shall be such as to attain,
in respect of the contingency in question, for the
standard beneficiary indicated in the Schedule
appended to this Part, at least the percentage
indicated therein of the total of the wage of an
ordinary adult male labourer and of the amount of
any family allowances payable to a person
protected with the same family responsibilities as
the standard beneficiary.

2. P∏aca typowego pracownika niewykwalifikowanego p∏ci m´skiej, Êwiadczenia i zasi∏ki rodzinne b´dà obliczane wed∏ug tych samych jednostek czasowych.

2. The wage of the ordinary adult male labourer, the
benefit and any family allowances shall be
calculated on the same time basis.

3. Dla innych uprawnionych Êwiadczenie b´dzie
ustalane w taki sposób, aby pozostawa∏o w odpowiednim stosunku do Êwiadczeƒ dla typowego
uprawnionego.

3. For the other beneficiaries, the benefit shall bear
a reasonable relation to the benefit for the standard
beneficiary.

4. W celu stosowania niniejszego artyku∏u za typowego pracownika niewykwalifikowanego p∏ci m´skiej uwa˝a si´:

4. For the purpose of this Article, the ordinary adult
male labourer shall be:

(a) typowego pracownika niewykwalifikowanego
zatrudnionego w przemyÊle maszynowym, innym ni˝ przemys∏ maszyn elektrycznych, albo

(a) a person deemed typical of unskilled labour in
the manufacture of machinery other than
electrical machinery; or

(b) typowego pracownika niewykwalifikowanego
okreÊlonego zgodnie z postanowieniami nast´pnego ust´pu.

(b) a person deemed typical of unskilled labour
selected in accordance with the provisions of
the following paragraph.

5. W celu stosowania litery (b) poprzedniego ust´pu
za typowego pracownika niewykwalifikowanego
uwa˝any b´dzie pracownik tej klasy, w której zatrudnionych jest najwi´cej osób chronionych p∏ci
m´skiej dla danych przypadków obj´tych ochronà
lub ˝ywicieli rodzin osób chronionych, w ga∏´zi
przemys∏u, w której zatrudniona jest najwi´ksza
liczba tych osób chronionych lub tych ˝ywicieli rodzin; w tym celu nale˝y korzystaç z typowej klasyfikacji mi´dzynarodowej dla przemys∏ów wszystkich ga∏´zi dzia∏alnoÊci gospodarczej, przyj´tej
przez Rad´ Gospodarczo-Spo∏ecznà Organizacji
Narodów Zjednoczonych na siódmej sesji dnia
27 sierpnia 1948 r. i przedstawionej w za∏àczniku
do niniejszej konwencji, z uwzgl´dnieniem
wszelkich zmian, jakie mogà byç do niej wprowadzone.

5. The person deemed typical of unskilled labour for
the purpose of subparagraph (b) of the preceding
paragraph shall be a person employed in the
major group of economic activities with the
largest number of economically active male
persons protected in the contingency in question,
or of the breadwinners of the persons protected,
as the case may be, in the division comprising the
largest number of such persons or breadwinners:
for this purpose the international standard
industrial classification of all economic activities,
adopted by the Economic and Social Council of
the United Nations at its Seventh Session on
27 August 1948, and reproduced in the Annex to
this Convention, or such classification as at any
time amended, shall be used.
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6. Je˝eli wysokoÊç Êwiadczenia ró˝ni si´ w poszczególnych regionach, typowy pracownik niewykwalifikowany p∏ci m´skiej mo˝e byç okreÊlony dla
ka˝dego regionu zgodnie z postanowieniami ust´pów 4 i 5 niniejszego artyku∏u.

6. Where the rate of benefit varies by region, the
ordinary adult male labourer may be determined
for each region in accordance with paragraphs 4
and 5 of this Article.

7. P∏aca typowego pracownika niewykwalifikowanego p∏ci m´skiej b´dzie okreÊlona na podstawie
p∏acy za normalnà liczb´ godzin pracy, ustalonà
przez uk∏ady zbiorowe pracy albo w danym przypadku przez ustawodawstwo krajowe lub na jego
podstawie, bàdê te˝ przez zwyczaj, z uwzgl´dnieniem dodatków dro˝yênianych, jeÊli sà one stosowane; je˝eli tak ustalone p∏ace ró˝nià si´ w poszczególnych regionach, a postanowienia ust´pu 6 niniejszego artyku∏u nie sà stosowane, przyjmuje si´ p∏ac´ Êrednià.

7. The wage of the ordinary adult male labourer shall
be determined on the basis of the rates of wages
for normal hours of work fixed by collective
agreements, by or in pursuance of national laws
or regulations, where applicable, or by custom
including cost-of-living allowances if any; where
such rates differ by region but paragraph 6 of this
Article is not applied, the median rate shall be
taken.

8. WysokoÊç bie˝àcych wyp∏at periodycznych udzielanych na staroÊç, w razie wypadku przy pracy
i choroby zawodowej (z wyjàtkiem przypadku niezdolnoÊci do pracy), w razie inwalidztwa i Êmierci
˝ywiciela rodziny b´dzie rewidowana w nast´pstwie znacznych zmian ogólnego poziomu zarobków, wynikajàcych ze znacznych zmian kosztów
utrzymania.

8. The rates of current periodical payments in
respect of old age, employment injury (except in
case of incapacity for work), invalidity and death
of breadwinner, shall be reviewed following
substantial changes in the general level of
earnings where these result from substantial
changes in the cost of living.

Artyku∏ 67

Article 67

Przy wyp∏acie periodycznej, do której stosuje si´
niniejszy artyku∏:

In the case of a periodical payment to which this
Article applies:

(a) wysokoÊç Êwiadczenia powinna byç okreÊlona
zgodnie z ustalonymi stawkami lub zgodnie ze
stawkami okreÊlonymi przez w∏aÊciwe w∏adze publiczne, w myÊl ustalonych zasad;

(a) the rate of the benefit shall be determined
according to a prescribed scale or a scale fixed by
the competent public authority in conformity with
prescribed rules;

(b) wysokoÊç Êwiadczenia mo˝e byç zmniejszona
tylko wtedy, gdy inne Êrodki utrzymania rodziny
osoby uprawnionej przekraczajà ustalonà podstawowà kwot´ lub podstawowà kwot´ okreÊlonà przez w∏adze publiczne zgodnie z ustalonymi
zasadami;

(b) such rate may be reduced only to the extent by
which the other means of the family of the
beneficiary
exceed
prescribed
substantial
amounts or substantial amounts fixed by the
competent public authority in conformity with
prescribed rules;

(c) ogólna wysokoÊç Êwiadczenia oraz inne Êrodki
utrzymania po odj´ciu kwoty podstawowej wymienionej w literze (b) powinna byç wystarczajàca dla zapewnienia rodzinie uprawnionego zdrowych i nale˝ytych warunków utrzymania i nie powinna byç ni˝sza od wysokoÊci Êwiadczeƒ obliczonych zgodnie z postanowieniami artyku∏u 66;

(c) the total of the benefit and any other means, after
deduction of the substantial amounts referred to
in subparagraph (b), shall be sufficient to
maintain the family of the beneficiary in health
and decency, and shall be not less than the
corresponding benefit calculated in accordance
with the requirements of Article 66;

(d) postanowienia litery (c) b´dà uznane za spe∏nione, je˝eli ogólna wysokoÊç Êwiadczeƒ wyp∏acanych zgodnie z niniejszà cz´Êcià przewy˝sza co
najmniej o 30 % ogólnà kwot´ Êwiadczeƒ, jakà
wyp∏acono by stosownie do postanowieƒ artyku∏u 66 oraz postanowieƒ:

(d) the provisions of subparagraph (c) shall be
deemed to be satisfied if the total amount of
benefits paid under the Part concerned exceeds
by at least 30 per cent. the total amount of
benefits which would be obtained by applying
the provisions of Article 66 and the provisions
of:

(i) artyku∏u 15 litera (b) dla cz´Êci III,

(i) Article 15 (b) for Part III;

(ii) artyku∏u 27 litera (b) dla cz´Êci V,

(ii) Article 27 (b) for Part V;

(iii) artyku∏u 55 litera (b) dla cz´Êci IX,

(iii) Article 55 (b) for Part IX;

(iv) artyku∏u 61 litera (b) dla cz´Êci X.

(iv) Article 61 (b) for Part X.
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TABLICA (ZA¸ÑCZNIK DO CZ¢ÂCI XI)
WYP¸ATY PERIODYCZNE DLA TYPOWYCH UPRAWNIONYCH
Cz´Êç

Przypadki chronione

Typowy uprawniony

Stopa
procentowa

III

Choroba

M´˝czyzna majàcy ˝on´ i dwoje dzieci

45

IV

Bezrobocie

M´˝czyzna majàcy ˝on´ i dwoje dzieci

45

V

StaroÊç

M´˝czyzna majàcy ˝on´ w wieku uprawniajàcym do emerytury

40

VI

Wypadki przy pracy i choroby M´˝czyzna majàcy ˝on´ i dwoje dzieci
zawodowe. NiezdolnoÊç do pracy

50

Inwalidztwo

M´˝czyzna majàcy ˝on´ i dwoje dzieci

50

Âmierç ˝ywiciela rodziny

Wdowa majàca dwoje dzieci

40

VIII

Macierzyƒstwo

Kobieta

45

IX

Inwalidztwo

M´˝czyzna majàcy ˝on´ i dwoje dzieci

40

X

Âmierç ˝ywiciela rodziny

Wdowa majàca dwoje dzieci

40

SCHEDULE TO PART XI
PERIODICAL PAYMENTS TO STANDARD BENEFICIARIES
Part

Contingency

Standard beneficiary

Percentage

III

Sickness

Man with wife and two children

45

IV

Unemployment

Man with wife and two children

45

V

Old age

Man with wife of pensionable age

40

VI

Employment injury:
Incapacity for work

Man with wife and two children

50

Invalidity

Man with wife and two children

50

Survivors

Widow with two children

40

VIII

Maternity

Woman

45

IX

Invalidity

Man with wife and two children

40

X

Survivors

Widow with two children

40

CZ¢Âå XII

PART XII

RównoÊç traktowania obywateli obcych

Equality of treatment of non-national residents

Artyku∏ 68

Article 68

1. Mieszkaƒcy danego kraju nieb´dàcy jego obywatelami powinni mieç takie same prawa, jak mieszkaƒcy b´dàcy obywatelami tego kraju. Jednak˝e,
je˝eli chodzi o Êwiadczenia lub cz´Êci Êwiadczeƒ
finansowane wy∏àcznie lub w przewa˝ajàcej mie-

1. Non-national residents shall have the same rights
as national residents: Provided that special rules
concerning non-nationals and nationals born
outside the territory of the Member may be
prescribed in respect of benefits or portions of
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rze z funduszów publicznych, oraz o systemy
przejÊciowe, mogà byç ustalone specjalne przepisy odnoÊnie do obcych obywateli w∏asnych urodzonych poza terytorium Cz∏onka.

benefits which are payable wholly or mainly out
of public funds and in respect of transitional
schemes.

2. W systemach zabezpieczenia spo∏ecznego opartych na sk∏adkach chroniàcych pracowników najemnych, osoby chronione b´dàce obywatelami
innego Cz∏onka, który przyjà∏ zobowiàzanie wynikajàce z odpowiedniej cz´Êci konwencji, powinny
mieç w myÊl postanowieƒ tej cz´Êci takie same
prawa, jak obywatele danego Cz∏onka. Jednak˝e
zastosowanie postanowieƒ niniejszego ust´pu
mo˝e byç uzale˝nione od istnienia umowy dwustronnej lub wielostronnej przewidujàcej wzajemnoÊç.

2. Under contributory social security schemes which
protect employees, the persons protected who
are nationals of another Member which has
accepted the obligations of the relevant Part of the
Convention shall have, under that Part, the same
rights as nationals of the Member concerned:
Provided that the application of this paragraph
may be made subject to the existence of
a bilateral or multilateral agreement providing for
reciprocity.

CZ¢Âå XIII

PART XIII

Postanowienia wspólne

Common provisions

Artyku∏ 69

Article 69

Âwiadczenie, do którego osoba chroniona mia∏aby prawo zgodnie z postanowieniami którejkolwiek
z cz´Êci od II do X niniejszej konwencji, mo˝e byç zawieszone w takim zakresie, jak mo˝e byç ustalone:

A benefit to which a person protected would
otherwise be entitled in compliance with any of Parts
II to X of this Convention may be suspended to such
extent as may be prescribed:

(a) na tak d∏ugo, jak d∏ugo zainteresowany przebywa
poza terytorium Cz∏onka;

(a) as long as the person concerned is absent from
the territory of the Member;

(b) na tak d∏ugo, jak d∏ugo zainteresowany pozostaje
na utrzymaniu z funduszów publicznych lub na
koszt instytucji lub zak∏adu zabezpieczenia spo∏ecznego; je˝eli jednak wysokoÊç Êwiadczenia
przekracza koszty tego utrzymania, ró˝nica powinna przypadaç osobom, które sà na utrzymaniu
uprawnionego;

(b) as long as the person concerned is maintained at
public expense, or at the expense of a social
security institution or service, subject to any
portion of the benefit in excess of the value of
such maintenance being granted to the
dependants of the beneficiary;

(c) na tak d∏ugo, jak d∏ugo zainteresowany otrzymuje
w gotówce inne Êwiadczenia z tytu∏u zabezpieczenia spo∏ecznego, z wyjàtkiem Êwiadczeƒ rodzinnych, i to przez ca∏y okres, podczas którego uprawniony otrzymuje z tytu∏u tego samego przypadku
obj´tego ochronà odszkodowania od kogoÊ innego, z zastrze˝eniem, ˝e cz´Êç Êwiadczenia, które
uleg∏o zawieszeniu, nie przewy˝sza Êwiadczenia lub
odszkodowania otrzymywanego od kogoÊ innego;

(c) as long as the person concerned is in receipt of
another social security cash benefit, other than
a family benefit, and during any period in respect
of which he is indemnified for the contingency by
a third party, subject to the part of the benefit
which is suspended not exceeding the other
benefit or the indemnity by a third party;

(d) je˝eli zainteresowany usi∏owa∏ uzyskaç Êwiadczenie w drodze oszustwa;

(d) where the person
a fraudulent claim;

(e) je˝eli przypadek obj´ty ochronà zosta∏ spowodowany wskutek zbrodni lub wyst´pku pope∏nionych przez zainteresowanego;

(e) where the contingency has been caused by
a criminal offence committed by the person
concerned;

(f) je˝eli przypadek obj´ty ochronà zosta∏ spowodowany wskutek rozmyÊlnej winy zainteresowanego;

(f) where the contingency has been caused by the
wilful misconduct of the person concerned;

(g) je˝eli w odpowiednich przypadkach zainteresowany zaniedbuje korzystania z pomocy lekarskiej
lub pomocy rehabilitacyjnej, które sà oddane do
jego dyspozycji, lub nie przestrzega zasad ustalonych dla zabezpieczenia si´ przed przypadkami
obj´tymi ochronà lub zachowania si´ osób korzystajàcych ze Êwiadczeƒ;

(g) in appropriate cases, where the person concerned
neglects to make use of the medical or
rehabilitation services placed at his disposal or
fails to comply with rules prescribed for verifying
the occurrence or continuance of the contingency
or for the conduct of beneficiaries;

concerned

has

made

Dziennik Ustaw Nr 93

— 6114 —

Poz. 775

(h) w odniesieniu do Êwiadczenia na wypadek bezrobocia, je˝eli zainteresowany zaniedbuje korzystania z pomocy urz´dów zatrudnienia oddanych do
jego dyspozycji;

(h) in the case of unemployment benefit, where the
person concerned has failed to make use of the
employment services placed at his disposal;

(i) w odniesieniu do Êwiadczenia na wypadek bezrobocia, je˝eli zainteresowany utraci∏ zaj´cie jako
bezpoÊredni skutek zaprzestania pracy z powodu
zatargu zawodowego lub gdy samowolnie opuÊci∏ swe zaj´cie bez powa˝nych powodów;

(i) in the case of unemployment benefit, where the
person concerned has lost his employment as
a direct result of a stoppage of work due to
a trade dispute, or has left it voluntarily without
just cause; and

(j) je˝eli chodzi o Êwiadczenia w razie Êmierci ˝ywiciela rodziny udzielane wdowie — na tak d∏ugo,
jak d∏ugo ˝yje ona z m´˝czyznà w zwiàzku niezalegalizowanym.

(j) in the case of survivors’ benefit, as long as the
widow is living with a man as his wife.

Artyku∏ 70

Article 70

1. Ka˝dy ubiegajàcy si´ o przyznanie Êwiadczenia powinien mieç prawo do odwo∏ania si´ w razie odmowy przyznania Êwiadczenia lub w razie sporu
co do rodzaju i wysokoÊci Êwiadczenia.

1. Every claimant shall have a right of appeal in case
of refusal of the benefit or complaint as to its
quality or quantity.

2. Je˝eli przy stosowaniu niniejszej konwencji zarzàdzanie pomocà lekarskà powierzone jest organowi rzàdowemu odpowiedzialnemu przed parlamentem, prawo do odwo∏ania przewidziane
w ust´pie 1 niniejszego artyku∏u mo˝e byç zastàpione przez prawo do zbadania przez w∏aÊciwà
w∏adz´ ka˝dego za˝alenia w sprawie odmowy
pomocy leczniczej lub charakteru otrzymanej pomocy.

2. Where in the application of this Convention
a Government department responsible to
a legislature is entrusted with the administration
of medical care, the right of appeal provided for in
paragraph 1 of this Article may be replaced by
a right to have a complaint concerning the refusal
of medical care or the quality of the care received
investigated by the appropriate authority.

3. Je˝eli roszczenia rozpatrywane sà przez sàdy ustanowione specjalnie dla za∏atwiania spraw zwiàzanych z zabezpieczeniem spo∏ecznym, w których to
sàdach reprezentowane sà osoby chronione, prawo do odwo∏ania si´ nie b´dzie przewidziane.

3. Where a claim is settled by a special tribunal
established to deal with social security questions
and on which the persons protected are
represented, no right of appeal shall be required.

Artyku∏ 71

Article 71

1. Koszty Êwiadczeƒ udzielanych w zastosowaniu postanowieƒ niniejszej konwencji oraz zwiàzane
z tym koszty administracyjne powinny byç pokrywane zbiorowo w drodze sk∏adek lub podatków,
lub ∏àcznie, w taki sposób, aby osoby o niewielkich Êrodkach materialnych nie ponosi∏y zbyt wielkiego ci´˝aru oraz uwzgl´dniajàc sytuacj´ Cz∏onka
i po∏o˝enie poszczególnych grup osób chronionych.

1. The cost of the benefits provided in compliance
with this Convention and the cost of the
administration of such benefits shall be borne
collectively by way of insurance contributions or
taxation or both in a manner which avoids
hardship to persons of small means and takes into
account the economic situation of the Member
and of the classes of persons protected.

2. Ogólna suma sk∏adek ubezpieczeniowych obcià˝ajàcych chronionych pracowników nie powinna
przekraczaç 50 % ca∏kowitej sumy Êrodków przeznaczonych na ochron´ pracowników, ich ˝on
i dzieci. Dla ustalenia, czy ten warunek jest spe∏niony, wszystkie Êwiadczenia udzielane przez
Cz∏onka w zastosowaniu postanowieƒ konwencji
b´dà mog∏y byç brane pod uwag´ ∏àcznie, z wyjàtkiem Êwiadczeƒ rodzinnych i Êwiadczeƒ w razie
wypadków przy pracy lub chorób zawodowych,
je˝eli te ostatnie Êwiadczenia udzielane sà przez
inny oddzia∏.

2. The total of the insurance contributions borne by
the employees protected shall not exceed 50 per
cent. of the total of the financial resources
allocated to the protection of employees and their
wives and children. For the purpose of
ascertaining whether this condition is fulfilled, all
the benefits provided by the Member in
compliance with this Convention, except family
benefit and, if provided by a special branch,
employment injury benefit, may be taken
together.

3. Cz∏onek powinien ponosiç ogólnà odpowiedzialnoÊç za nale˝yte udzielanie Êwiadczeƒ przyznawanych w zastosowaniu postanowieƒ niniejszej kon-

3. The Member shall accept general responsibility
for the due provision of the benefits provided in
compliance with this Convention, and shall take
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all measures required for this purpose; it shall
ensure, where appropriate, that the necessary
actuarial studies and calculations concerning
financial equilibrium are made periodically and, in
any event, prior to any change in benefits, the rate
of insurance contributions, or the taxes allocated
to covering the contingencies in question.

Artyku∏ 72

Article 72

1. Je˝eli administracja nie zosta∏a powierzona instytucji nadzorowanej przez w∏adze publiczne lub organowi rzàdowemu odpowiedzialnemu przed parlamentem, przedstawiciele osób chronionych powinni braç udzia∏ w zarzàdzaniu lub byç do niego
w∏àczani z g∏osem doradczym na ustalonych warunkach; ustawodawstwo krajowe mo˝e równie˝
przewidzieç udzia∏ przedstawicieli pracodawców
i w∏adz publicznych.

1. Where the administration is not entrusted to an
institution regulated by the public authorities or to
a Government department responsible to
a legislature, representatives of the persons
protected shall participate in the management, or
be associated therewith in a consultative capacity,
under prescribed conditions; national laws or
regulations may likewise decide as to the
participation of representatives of employers and
of the public authorities.

2. Cz∏onek powinien ponosiç ogólnà odpowiedzialnoÊç za dobry zarzàd instytucji i organizacji, które
wspó∏dzia∏ajà w stosowaniu postanowieƒ niniejszej konwencji.

2. The Member shall accept general responsibility
for the proper administration of the institutions
and services concerned in the application of the
Convention.

CZ¢Âå XIV

PART XIV

Postanowienia ró˝ne

Miscellaneous provisions

Artyku∏ 73

Article 73

Niniejsza konwencja nie b´dzie stosowana:

This Convention shall not apply to:

(a) do przypadków obj´tych ochronà, które powsta∏y
przed wejÊciem w ˝ycie danej cz´Êci konwencji
w stosunku do zainteresowanego Cz∏onka;

(a) contingencies which occurred before the coming
into force of the relevant Part of the Convention
for the Member concerned;

(b) do Êwiadczeƒ udzielanych za przypadki obj´te
ochronà, które powsta∏y po wejÊciu w ˝ycie danej
cz´Êci konwencji w stosunku do zainteresowanego Cz∏onka, w takim stopniu, w jakim prawa do
tych Êwiadczeƒ powsta∏y w okresie poprzedzajàcym wymienionà dat´ wejÊcia w ˝ycie.

(b) benefits in contingencies occurring after the
coming into force of the relevant Part of the
Convention for the Member concerned in so far
as the rights to such benefits are derived from
periods preceding that date.

Artyku∏ 74

Article 74

Niniejsza konwencja nie mo˝e byç uwa˝ana za
wprowadzajàcà rewizj´ jakiejkolwiek z istniejàcych
konwencji.

This Convention shall not be regarded as revising
any existing Convention.

Artyku∏ 75

Article 75

Je˝eli jakakolwiek konwencja dotyczàca jednego
lub kilku zagadnieƒ uregulowanych w niniejszej konwencji, która mo˝e byç w przysz∏oÊci przyj´ta przez
Konferencj´, tak postanowi, te postanowienia niniejszej konwencji, które b´dà wymienione w nowej
konwencji, przestanà obowiàzywaç ka˝dego Cz∏onka, który ratyfikowa∏ t´ nowà konwencj´, od daty,
w której konwencja ta wejdzie w ˝ycie dla danego
Cz∏onka.

If any Convention which may be adopted
subsequently by the Conference concerning any
subject or subjects dealt with in this Convention so
provides, such provisions of this Convention as may
be specified in the said Convention shall cease to
apply to any Member having ratified the said
Convention as from the date at which the said
Convention comes into force for that Member.
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Artyku∏ 76

Article 76

1. Ka˝dy Cz∏onek, który ratyfikuje niniejszà konwencj´,
zobowiàzuje si´ do przedstawiania w rocznym sprawozdaniu o stosowaniu konwencji, które zobowiàzany jest przedk∏adaç zgodnie z artyku∏em 22 Konstytucji Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy:

1. Each Member which ratifies this Convention shall
include in the annual report upon the application
of this Convention submitted under Article 22 of
the Constitution of the International Labour
Organisation:

(a) wyczerpujàcych informacji o ustawodawstwie
wydanym w celu wykonania postanowieƒ konwencji;

(a) full information concerning the laws and
regulations by which effect is given to the
provisions of the Convention; and

(b) dowodów, ˝e uczyni∏ zadoÊç wymogom statystycznym, przy czym dowody te, je˝eli chodzi
o sposób ich przedstawienia, powinny w jak
najszerszym zakresie uwzgl´dniaç zalecenia
Rady Administracyjnej Mi´dzynarodowego
Biura Pracy dla wprowadzenia wi´kszego ujednolicenia w tym wzgl´dzie, sformu∏owanym:

(b) evidence, conforming in its presentation as
closely as is practicable with any suggestions
for greater uniformity of presentation made by
the Governing Body of the International Labour
Office, of compliance with the statistical
conditions specified in:

(i) w artyku∏ach 9 (a), (b), (c) lub (d); 15 (a), (b)
lub (d); 21 (a) lub (c); 27 (a), (b) lub (d); 33
(a) lub (b); 41 (a), (b) lub (d); 48 (a), (b) lub
(c); 55 (a), (b) lub (d); 61 (a) (b) lub (d) co do
liczby osób chronionych;

(i) Articles 9 (a), (b), (c) or (d); 15 (a), (b) or (d);
21 (a) or (c); 27 (a), (b) or (d); 33 (a) or (b);
41 (a), (b) or (d); 48 (a), (b) or (c); 55 (a), (b)
or (d); 61 (a), (b) or (d), as regards the
number of persons protected;

(ii) w artyku∏ach 44, 65, 66 lub 67 co do wysokoÊci Êwiadczeƒ;

(ii) Articles 44, 65, 66 or 67, as regards the
rates of benefit;

(iii) w literze (a) ust´pu 2 artyku∏u 18 co do okresu udzielania zasi∏ków chorobowych;

(iii) subparagraph (a) of paragraph 2 of
Article 18, as regards duration of sickness
benefit;

(iv) w ust´pie 2 artyku∏u 24 co do okresu udzielania Êwiadczeƒ w razie bezrobocia;

(iv) paragraph 2 of Article 24, as regards
duration of unemployment benefit; and

(v) w ust´pie 2 artyku∏u 71 co do cz´Êci Êrodków, które pochodzà ze sk∏adek ubezpieczeniowych chronionych pracowników.

(v) paragraph 2 of Article 71, as regards the
proportion of the financial resources
constituted by the insurance contributions
of employees protected.

2. Ka˝dy Cz∏onek, który ratyfikuje niniejszà konwencj´, b´dzie przesy∏aç Dyrektorowi Generalnemu
Mi´dzynarodowego Biura Pracy w odpowiednich
odst´pach czasu, okreÊlonych przez Rad´ Administracyjnà, sprawozdania o stanie swego ustawodawstwa i praktyki zwiàzanych ze stosowaniem
postanowieƒ ka˝dej z cz´Êci od II do X niniejszej
konwencji, które nie by∏y jeszcze wskazane w ratyfikacji danego Cz∏onka lub w póêniejszej notyfikacji dokonanej na podstawie artyku∏u 4.

2. Each Member which ratifies this Convention shall
report to the Director-General of the International
Labour Office at appropriate intervals, as
requested by the Governing Body, on the position
of its law and practice in regard to any of Parts II
to X of the Convention not specified in its
ratification or in a notification made subsequently
in virtue of Article 4.

Artyku∏ 77

Article 77

1. Niniejszej konwencji nie stosuje si´ do marynarzy
oraz marynarzy-rybaków; postanowienia dotyczàce ochrony marynarzy-rybaków zosta∏y przyj´te
przez Mi´dzynarodowà Konferencj´ Pracy w Konwencji dotyczàcej zabezpieczenia spo∏ecznego
marynarzy i Konwencji dotyczàcej rent dla marynarzy z 1946 r.

1. This Convention does not apply to seamen or
seafishermen; provision for the protection of
seamen and seafishermen has been made by the
International Labour Conference in the Social
Security (Seafarers) Convention, 1946, and the
Seafarers’ Pensions Convention, 1946.

2. Ka˝dy Cz∏onek mo˝e wy∏àczyç marynarzy i rybaków z liczby pracowników albo ludnoÊci zawodowo czynnej bàdê spoÊród mieszkaƒców branych
pod uwag´ dla obliczenia procentu pracowników
lub mieszkaƒców, chronionych w myÊl jakiejkolwiek z cz´Êci od II do X, które zosta∏y ratyfikowane przez Cz∏onka.

2. A Member may exclude seamen and seafishermen from the number of employees, of the
economically active population or of residents,
when calculating the percentage of employees or
residents protected in compliance with any of
Parts II to X covered by its ratification.
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CZ¢Âå XV

PART XV

Postanowienia koƒcowe

Final provisions

Artyku∏ 78

Article 78

Dyrektor Generalny Mi´dzynarodowego Biura
Pracy zostanie poinformowany o formalnych ratyfikacjach niniejszej konwencji w celu ich zarejestrowania.

The formal ratifications of this Convention shall be
communicated to the Director-General of the
International Labour Office for registration.

Artyku∏ 79

Article 79

1. Niniejsza konwencja b´dzie obowiàzywa∏a tylko
tych Cz∏onków Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy, których ratyfikacje zostanà zarejestrowane
przez Dyrektora Generalnego.

1. This Convention shall be binding only upon those
Members of the International Labour Organisation
whose ratifications have been registered with the
Director-General.

2. Wejdzie ona w ˝ycie po up∏ywie dwunastu miesi´cy od daty zarejestrowania przez Dyrektora Generalnego ratyfikacji zg∏oszonej przez dwóch Cz∏onków.

2. It shall come into force twelve months after the
date on which the ratifications of two Members
have been registered with the Director-General.

3. Nast´pnie konwencja wejdzie w ˝ycie w stosunku
do ka˝dego Cz∏onka po up∏ywie dwunastu miesi´cy od daty zarejestrowania jego ratyfikacji.

3. Thereafter, this Convention shall come into force
for any Member twelve months after the date on
which its ratification has been registered.

Artyku∏ 80

Article 80

1. Deklaracja przekazana Dyrektorowi Generalnemu
Mi´dzynarodowego Biura Pracy zgodnie z ust´pem 2 artyku∏u 35 Konstytucji Mi´dzynarodowej
Organizacji Pracy okreÊli:

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in
accordance with paragraph 2 of Article 35 of the
Constitution of the International Labour
Organisation shall indicate:

(a) terytoria, na których zainteresowany Cz∏onek
zobowiàzuje si´ stosowaç postanowienia niniejszej konwencji lub którejkolwiek z jej cz´Êci
bez zmian;

(a) the territories in respect of which the Member
concerned undertakes that the provisions of
the Convention or of any Parts thereof shall be
applied without modification;

(b) terytoria, na których zobowiàzuje si´ on stosowaç postanowienia niniejszej konwencji lub
którejkolwiek z jej cz´Êci ze zmianami, z jednoczesnym wskazaniem, czego zmiany te dotyczà;

(b) the territories in respect of which it undertakes
that the provisions of the Convention or of any
Parts thereof shall be applied subject to
modifications, together with details of the said
modifications;

(c) terytoria, na których postanowienia niniejszej
konwencji nie mogà byç stosowane, z jednoczesnym podaniem przyczyn;

(c) the territories in respect of which the
Convention is inapplicable and in such cases
the grounds on which it is inapplicable;

(d) terytoria, co do których zastrzega sobie prawo
decyzji.

(d) the territories in respect of which it reserves its
decision pending further consideration of the
position.

2. Zobowiàzania wymienione w literach (a) i (b)
ust´pu 1 niniejszego artyku∏u b´dà traktowane jako integralna cz´Êç dokumentu ratyfikacyjnego
i b´dà wywiera∏y identyczne skutki.

2. The undertakings referred to in subparagraphs (a)
and (b) of paragraph 1 of this Article shall be
deemed to be an integral part of the ratification
and shall have the force of ratification.

3. Ka˝dy Cz∏onek b´dzie móg∏, w ka˝dym czasie,
zrzec si´ w drodze nowej deklaracji wszystkich lub
cz´Êci zastrze˝eƒ zawartych w jego poprzedniej
deklaracji zgodnie z literami (b), (c) lub (d)
ust´pu 1 niniejszego artyku∏u.

3. Any Member may at any time by a subsequent
declaration cancel in whole or in part any
reservation made in its original declaration in
virtue of subparagraphs (b), (c) or (d) of
paragraph 1 of this Article.

4. Ka˝dy Cz∏onek b´dzie móg∏, w ka˝dym czasie, kiedy zgodnie z postanowieniami artyku∏u 82 niniejsza konwencja mo˝e byç wypowiedziana, przeka-

4. Any Member may, at any time at which the
Convention is subject to denunciation in
accordance with the provisions of Article 82,
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communicate to the Director-General a declaration
modifying in any other respect the terms of any
former declaration and stating the present
position in respect of such territories as it may
specify.

Artyku∏ 81

Article 81

1. Deklaracje przekazane Dyrektorowi Generalnemu
Mi´dzynarodowego Biura Pracy zgodnie z ust´pem 4 lub 5 artyku∏u 35 Konstytucji Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy powinny wskazywaç, czy
postanowienia niniejszej konwencji lub jej cz´Êci,
do których stosowania Cz∏onek zobowiàza∏ si´
w deklaracji b´dà mia∏y zastosowanie na danym
terytorium ze zmianami, czy bez, je˝eli deklaracja
stwierdza, ˝e postanowienia niniejszej konwencji
lub niektórych jej cz´Êci b´dà mia∏y zastosowanie
z zastrze˝eniem zmian, powinna wskazywaç szczegó∏y tych zmian.

1. Declarations communicated to the Director-General of the International Labour Office in
accordance with paragraphs 4 or 5 of Article 35 of
the Constitution of the International Labour
Organisation
shall
indicate
whether
the
provisions of the Convention or of the Parts
thereof accepted by the Declaration will be
applied in the territory concerned without
modification or subject to modifications; when the
Declaration indicates that the provisions of the
Convention or of certain Parts thereof will be
applied subject to modifications, it shall give
details of the said modifications.

2. Cz∏onek, Cz∏onkowie albo zainteresowana w∏adza
mi´dzynarodowa b´dà mogli w ka˝dym czasie
zrzec si´, w drodze póêniejszej deklaracji, ca∏kowicie lub cz´Êciowo prawa do powo∏ywania si´
na zmian´ wskazanà w jakiejÊ poprzedniej deklaracji.

2. The Member, Members or international authority
concerned may at any time by a subsequent
declaration renounce in whole or in part the right
to have recourse to any modification indicated in
any former declaration.

3. Cz∏onek, Cz∏onkowie lub zainteresowana w∏adza
mi´dzynarodowa b´dà mogli w ka˝dym czasie,
kiedy zgodnie z postanowieniami artyku∏u 82 konwencja mo˝e byç wypowiedziana, przekazaç Dyrektorowi Generalnemu deklaracj´ zmieniajàcà
pod ka˝dym wzgl´dem brzmienie którejkolwiek
z poprzednich deklaracji i przedstawiç obecnà sytuacj´ w zakresie stosowania konwencji.

3. The Member, Members or international authority
concerned may, at any time at which this
Convention is subject to denunciation in
accordance with the provisions of Article 82,
communicate to the Director-General a declaration
modifying in any other respect the terms of any
former declaration and stating the present position
in respect of the application of the Convention.

Artyku∏ 82

Article 82

1. Ka˝dy Cz∏onek, który ratyfikowa∏ konwencj´, mo˝e
jà wypowiedzieç lub jednà z jej cz´Êci od II do X,
lub kilka z nich, po up∏ywie dziesi´ciu lat od daty
poczàtkowego wejÊcia jej w ˝ycie, aktem przekazanym Dyrektorowi Generalnemu Mi´dzynarodowego Biura Pracy i przez niego zarejestrowanym.
Wypowiedzenie to nabiera mocy dopiero po up∏ywie roku od daty jego zarejestrowania.

1. A Member which has ratified this Convention may,
after the expiration of ten years from the date on
which the Convention first comes into force,
denounce the Convention or any one or more of
Parts II to X thereof by an act communicated to
the Director-General of the International Labour
Office for registration. Such denunciation shall
not take effect until one year after the date on
which it is registered.

2. Ka˝dy Cz∏onek, który ratyfikowa∏ niniejszà konwencj´, a który w ciàgu jednego roku po up∏ywie
dziesi´cioletniego okresu wymienionego w poprzednim ust´pie nie skorzysta z prawa do wypowiedzenia przewidzianego w niniejszym artykule,
b´dzie zwiàzany konwencjà na nowy okres dziesi´ciu lat i nast´pnie b´dzie móg∏ jà wypowiedzieç
lub jednà z jej cz´Êci od II do X, lub kilka z nich, po
up∏ywie ka˝dego okresu dziesi´cioletniego, z zachowaniem warunków przewidzianych w niniejszym artykule.

2. Each Member which has ratified this Convention
and which does not, within the year following the
expiration of the period of ten years mentioned in
the preceding paragraph, exercise the right of
denunciation provided for in this Article, will be
bound for another period of ten years and,
thereafter, may denounce the Convention or any
one of Parts II to X thereof at the expiration of
each period of ten years under the terms provided
for in this Article.

Artyku∏ 83

Article 83

1. Dyrektor Generalny Mi´dzynarodowego Biura Pracy poinformuje wszystkich Cz∏onków Mi´dzynaro-

1. The Director-General of the International Labour
Office shall notify all Members of the International
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dowej Organizacji Pracy o zarejestrowaniu ka˝dej
ratyfikacji, deklaracji i ka˝dego aktu wypowiedzenia, o którym zosta∏ poinformowany przez Cz∏onków Organizacji.

Labour Organisation of the registration of all
ratifications, declarations and denunciations
communicated to him by the Members of the
Organisation.

2. Informujàc Cz∏onków Organizacji o zarejestrowaniu drugiej zg∏oszonej mu ratyfikacji, Dyrektor Generalny zwróci uwag´ Cz∏onków Organizacji na
dat´ wejÊcia w ˝ycie niniejszej konwencji.

2. When notifying the Members of the Organisation
of the registration of the second ratification
communicated to him, the Director-General shall
draw the attention of the Members of the Organisation to the date upon which the Convention
will come into force.

Artyku∏ 84

Article 84

Dyrektor Generalny Mi´dzynarodowego Biura
Pracy udzieli Sekretarzowi Generalnemu Organizacji
Narodów Zjednoczonych w celu zarejestrowania,
zgodnie z artyku∏em 102 Karty Narodów Zjednoczonych, wyczerpujàcych informacji o wszystkich ratyfikacjach, deklaracjach i aktach wypowiedzenia, które
zarejestrowa∏ zgodnie z postanowieniami poprzednich artyku∏ów.

The Director-General of the International Labour
Office shall communicate to the Secretary-General of
the United Nations for registration in accordance with
Article 102 of the Charter of the United Nations full
particulars of all ratifications, declarations and acts of
denunciation registered by him in accordance with
the provisions of the preceding Articles.

Artyku∏ 85

Article 85

Rada Administracyjna Mi´dzynarodowego Biura
Pracy w ka˝dym przypadku, gdy uzna to za niezb´dne,
przedstawi Konferencji Ogólnej sprawozdanie ze stosowania niniejszej konwencji i rozpatrzy, czy nale˝y
wpisaç w porzàdek dzienny Konferencji spraw´ ca∏kowitej lub cz´Êciowej rewizji tej konwencji.

At such times as it may consider necessary the
Governing Body of the International Labour Office
shall present to the General Conference a report on
the working of this Convention and shall examine the
desirability of placing on the agenda of the
Conference the question of its revision in whole or in
part.

Artyku∏ 86

Article 86

1. W razie przyj´cia przez Konferencj´ nowej konwencji, wprowadzajàcej ca∏kowità lub cz´Êciowà
rewizj´ niniejszej konwencji, i je˝eli nowa konwencja nie stanowi inaczej:

1. Should the Conference adopt a new Convention
revising this Convention in whole or in part, then,
unless the new Convention otherwise provides:

(a) ratyfikacja przez Cz∏onka nowej konwencji
wprowadzajàcej rewizj´ spowoduje z mocy samego prawa, bez wzgl´du na postanowienia
artyku∏u 82, natychmiastowe wypowiedzenie
niniejszej konwencji, z zastrze˝eniem, ˝e nowa
konwencja wprowadzajàca rewizj´ wejdzie
w ˝ycie;

(a) the ratification by a Member of the new revising
Convention shall ipso jure involve the
immediate denunciation of this Convention,
notwithstanding the provisions of Article 82
above, if and when the new revising Convention
shall have come into force;

(b) poczàwszy od daty wejÊcia w ˝ycie nowej konwencji wprowadzajàcej rewizj´, niniejsza konwencja przestanie byç otwarta do ratyfikacji
przez Cz∏onków.

(b) as from the date when the new revising
Convention comes into force this Convention
shall cease to be open to ratification by the
Members.

2. Niniejsza konwencja pozostanie w ka˝dym razie
w mocy w obecnej formie i treÊci dla tych Cz∏onków, którzy jà ratyfikowali, a nie ratyfikowali konwencji wprowadzajàcej rewizj´.

2. This Convention shall in any case remain in force
in its actual form and content for those Members
which have ratified it but have not ratified the
revising Convention.

Artyku∏ 87

Article 87

Teksty angielski i francuski niniejszej konwencji sà
jednakowo autentyczne.

The English and French versions of the text of this
Convention are equally authoritative.
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Za∏àcznik

MI¢DZYNARODOWA KLASYFIKACJA TYPOWA DLA PRZEMYS¸ÓW WSZYSTKICH GA¸¢ZI
DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ (ZREWIDOWANA W 1968 R.)
LISTA G¸ÓWNYCH DZIA¸ÓW, KATEGORII I KLAS
Kategoria

Klasa

1

2

3
Dzia∏ 1
Rolnictwo, ∏owiectwo, leÊnictwo i rybo∏ówstwo

11

Rolnictwo i ∏owiectwo
111

Produkcja rolna i hodowlana

112

Us∏ugi zwiàzane z rolnictwem

113

¸owiectwo, chwytanie w sid∏a oraz rozp∏adnianie zwierzyny

12

13

LeÊnictwo i eksploatacja leÊna
121

LeÊnictwo

122

Eksploatacja leÊna

130

Rybo∏ówstwo
Dzia∏ 2
Przemys∏y wydobywcze

21

210

Kopalnictwo w´gla

22

220

Produkcja ropy naftowej i gazu naturalnego

23

230

Kopalnictwo rud metali

29

290

Kopalnictwo innych minera∏ów
Dzia∏ 3
Przemys∏y wytwórcze

31

Produkcja artyku∏ów spo˝ywczych, napojów i artyku∏ów tytoniowych
311—312

Przemys∏ spo˝ywczy

313

Produkcja napojów

314

Przemys∏ tytoniowy

32

Przemys∏ tekstylny, odzie˝owy i skórzany
321

Przemys∏ tekstylny

322

Produkcja artyku∏ów odzie˝owych, z wy∏àczeniem obuwia

323

Przemys∏ skórzany, wyrobów ze skóry i z materia∏ów zast´pujàcych skór´
oraz futer, z wy∏àczeniem obuwia i artyku∏ów odzie˝owych

324

Produkcja obuwia, z wy∏àczeniem obuwia z wulkanizowanego lub mielonego kauczuku i obuwia z materia∏ów plastikowych

33

Przemys∏ drzewny oraz wyrobów drzewnych, ∏àcznie z meblami
331

Przemys∏ drzewny oraz wyrobów z drzewa i korka, z wy∏àczeniem mebli
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332

Przemys∏ meblowy i akcesoriów, z wy∏àczeniem mebli i akcesoriów wyrabianych g∏ównie z metalu

34

Przemys∏ papierniczy i produkcja artyku∏ów papierniczych, drukarstwo
i wydawnictwo
341

Przemys∏ papierniczy i produkcja artyku∏ów papierniczych

342

Drukarstwo, wydawnictwo i przemys∏y z nimi zwiàzane

35

Przemys∏ chemiczny i produktów chemicznych, pochodnych ropy naftowej
i w´gla oraz wyrobów z kauczuku i z materia∏ów plastikowych
351

Przemys∏ chemiczny

352

Produkcja innych wyrobów chemicznych

353

Rafinerie ropy naftowej

354

Przemys∏ ró˝nych pochodnych ropy naftowej i w´gla

355

Przemys∏ kauczukowy

356

Produkcja wyrobów z materia∏ów plastikowych nieuwzgl´dnionych gdzie
indziej

36

Produkcja wyrobów mineralnych niemetalowych, z wy∏àczeniem pochodnych ropy naftowej i w´gla
361

Produkcja wyrobów kamionkowych, porcelany i fajansu

362

Przemys∏ szklany

369

Produkcja innych wyrobów mineralnych niemetalicznych

37

Przemys∏ metalurgiczny podstawowy
371

Hutnictwo — pierwotne przetwórstwo ˝elaza i stali

372

Produkcja i pierwsza przeróbka metali nie˝elaznych

38

39

Poz. 775

Produkcja wyrobów metalowych, maszyn i wyposa˝enia
381

Produkcja wyrobów metalowych, z wy∏àczeniem maszyn i wyposa˝enia

382

Budowa maszyn, z wy∏àczeniem maszyn elektrycznych

383

Produkcja maszyn, aparatów i urzàdzeƒ elektrycznych

384

Produkcja wyposa˝enia transportowego

385

Produkcja wyposa˝enia lekarsko-chirurgicznego, instrumentów precyzyjnych, aparatów pomiarowych i kontrolnych, nieuwzgl´dnionych gdzie
indziej, wyposa˝enia fotograficznego i instrumentów optycznych

390

Inne przemys∏y wytwórcze
Dzia∏ 4
ElektrycznoÊç, gaz i woda

41

410

ElektrycznoÊç, gaz i para

42

420

Urzàdzenia wodne oraz publiczne zaopatrzenie w wod´
Dzia∏ 5
Budownictwo

50

500

Budownictwo
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Dzia∏ 6
Handel hurtowy i detaliczny, restauracje i hotele
61

610

Handel hurtowy

62

620

Handel detaliczny

63

Restauracje i hotele
631

Restauracje, kawiarnie oraz inne zak∏ady konsumpcyjne

632

Hotele, pokoje umeblowane i zak∏ady podobne, tereny kempingowe
Dzia∏ 7
Transport, sk∏ady i komunikacja

71

72

Transport i sk∏ady
711

Transport làdowy

712

Transport wodny

713

Transport powietrzny

719

Pomocnicze us∏ugi transportowe

720

Komunikacja
Dzia∏ 8
Banki, ubezpieczenia, nieruchomoÊci oraz us∏ugi dla przedsi´biorstw

81

810

Instytucje finansowe

82

820

Ubezpieczenia

83

NieruchomoÊci i us∏ugi dla przedsi´biorstw
831

NieruchomoÊci

832

Us∏ugi dla przedsi´biorstw, z wyjàtkiem wynajmowania maszyn i wyposa˝enia

833

Wynajmowanie maszyn i wyposa˝enia
Dzia∏ 9
Us∏ugi spo∏eczne, urzàdzenia spo∏eczne i us∏ugi osobiste

91

910

Administracja publiczna i obrona narodowa

92

920

Us∏ugi sanitarne i podobne

93

94

Urzàdzenia spo∏eczne i zwiàzane z tym us∏ugi spo∏eczne
931

Nauczanie

932

Instytucje naukowe i oÊrodki badawcze

933

Us∏ugi lekarskie, dentystyczne i inne us∏ugi ochrony zdrowia oraz us∏ugi
weterynaryjne

934

Instytucje opieki spo∏ecznej

935

Stowarzyszenia handlowe, zawodowe i zwiàzkowe

939

Inne urzàdzenia spo∏eczne i zwiàzane z tym us∏ugi spo∏eczne
Us∏ugi wypoczynkowe i kulturalne
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941

Filmy i inne us∏ugi rozrywkowe

942

Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz inne us∏ugi kulturalne, nieuwzgl´dnione gdzie indziej

949

Us∏ugi rozrywkowe i wypoczynkowe, nieuwzgl´dnione gdzie indziej

95

96
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Us∏ugi osobiste i us∏ugi zwiàzane z gospodarstwem domowym
951

Us∏ugi naprawcze, nieuwzgl´dnione gdzie indziej

952

Pralnie i farbiarnie

953

S∏u˝ba domowa

959

Ró˝ne us∏ugi osobiste

960

Organizacje mi´dzynarodowe i inne organizacje eksterytorialne
Dzia∏ 0
Dzia∏alnoÊci trudne do okreÊlenia

0

000

Dzia∏alnoÊci trudne do okreÊlenia
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Annex

INTERNATIONAL STANDARD INDUSTRIAL CLASSIFICATION OF ALL ECONOMIC ACTIVITIES
(REVISED UP TO 1968)
LIST OF MAJOR DIVISIONS, DIVISIONS AND MAJOR GROUPS
Division

Major group

1

2

3
Major Division 1.
Agriculture, Hunting, Forestry and Fishing

11

Agriculture and Hunting
111

Agriculture and livestock production

112

Agricultural services

113

Hunting, trapping and game propagation

12

13

Forestry and Logging
121

Forestry

122

Logging

130

Fishing
Major Division 2.
Mining and Quarrying

21

210

Coal Mining

22

220

Crude Petroleum and Natural Gas Production

23

230

Metal Ore Mining

29

290

Other Mining
Major Division 3.
Manufacturing

31

Manufacture of food, Beverages and Tobacco
311—312

Food manufacturing

313

Beverage industries

314

Tobacco manufactures

32

Textiles, Wearing Apparel and Leather Industries
321

Manufacture of textiles

322

Manufacture of wearing apparel, except footwear

323

Manufacture of leather and products of leather, leather substitutes and fur,
except footwear and wearing apparel

324

Manufacture of footwear, except vulcanised or moulded rubber or plastic
footwear

33

Manufacture of Wood and Wood Products, Including Furniture
331

Manufacture of wood and wood and cork products, except furniture

332

Manufacture of furniture and fixtures, except primarily of metal
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Manufacture of Paper and Paper Products, Printing and Publishing

341

Manufacture of paper and paper products

342

Printing, publishing and allied industries

35

Manufacture of Chemicals and Chemical, Petroleum, Coal, Rubber and
Plastic Products
351

Manufacture of industrial chemicals

352

Manufacture of other chemical products

353

Petroleum refineries

354

Manufacture of miscellaneous products of petroleum and coal

355

Manufacture of rubber products

356

Manufacture of plastic products not elsewhere classified

36

Manufacture of Non-Metallic Mineral Products, except Products of Petroleum
and Coal
361

Manufacture of pottery, china and earthenware

362

Manufacture of glass and glass products

369

Manufacture of other non-metallic mineral products

37

Basic Metal Industries
371

Iron and steel basic industries

372

Non-ferrous metal basic industries

38

39
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Manufacture of Fabricated Metal Products, Machinery and Equipment
381

Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment

382

Manufacture of machinery except electrical

383

Manufacture of electrical machinery apparatus, appliances and supplies

384

Manufacture of transport equipment

385

Manufacture of professional and scientific and measuring and controlling
equipment not elsewhere classified, and of photographic and optical
goods

390

Other Manufacturing Industries
Major Division 4.
Electricity, Gas and Water

41

410

Electricity, Gas and Steam

42

420

Waterworks and Supply
Major Division 5.
Construction

50

500

Construction
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Major Division 6.
Wholesale and Retail Trade and Restaurants and Hotels
61

610

Wholesale Trade

62

620

Retail Trade

63

Restaurants and Hotels
631

Restaurants, cafes, and other eating and drinking places

632

Hotels, rooming houses, camps and other lodging places
Major Division 7.
Transport, Storage and Communication

71

72

Transport and Storage
711

Land transport

712

Water transport

713

Air transport

719

Services allied to transport

720

Communication
Major Division 8.
Financing, Insurance, Real Estate and Business Services

81

810

Financial Institutions

82

820

Insurance

83

Real Estate and Business Services
831

Real estate

832

Business services except machinery and equipment rental and leasing

833

Machinery and equipment rental and leasing
Major Division 9.
Community, Social and Personal Services

91

910

Public Administration and Defence

92

920

Sanitary and Similar Services

93

Social and Related Community Services
931

Education services

932

Research and scientific institutes

933

Medical, dental, other health and veterinary services

934

Welfare institutions

935

Business, professional and labour associations

939

Other social and related community services

94

Recreational and Cultural Services
941

Motion picture and other entertainment services
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942

Libraries, museums, botanical and zoological gardens, and other cultural
services not elsewhere classified

949

Amusement and recreational services not elsewhere classified

95

96
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Personal and Household Services
951

Repair services not elsewhere classified

952

Laundries, laundry services, and cleaning and dyeing plants

953

Domestic services

959

Miscellaneous personal services

960

International and Other Extra-Territorial Bodies
Major Division 0.
Activities Not Adequately Defined

0

000

Activities not adequately defined

Powy˝szy tekst jest autentycznym tekstem konwencji przyj´tej nale˝ycie przez Konferencj´ Ogólnà
Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy na jej trzydziestej
piàtej sesji, która odby∏a si´ w Genewie i zosta∏a og∏oszona za zamkni´tà w dniu dwudziestym ósmym
czerwca 1952 r.

The foregoing is the authentic text of the
Convention duly adopted by the General Conference
of the International Labour Organisation during its
Thirty-fifth Session which was held at Geneva and
declared closed the twenty-eighth day of June 1952.

NA DOWÓD CZEGO w dniu czwartym lipca 1952 r.
z∏o˝yli swoje podpisy:

IN FAITH WHEREOF we have appended our
signatures this fourth day of July 1952:

Przewodniczàcy
Konferencji

Dyrektor Generalny
Mi´dzynarodowego
Biura Pracy

The President
of the Conference

The Director-General
of the International
Labour Office

José de Segadas Vianna

David A. Morse

José de Segadas Vianna

David A. Morse

Po zaznajomieniu si´ z powy˝szà konwencjà, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oÊwiadczam, ˝e:
— zosta∏a ona uznana za s∏usznà zarówno w ca∏oÊci, jak i ka˝de z postanowieƒ w niej zawartych,
— jest przyj´ta, ratyfikowana i potwierdzona,
— b´dzie niezmiennie zachowywana.
JednoczeÊnie, zgodnie z artyku∏em 2 litera (a) powy˝szej konwencji, oÊwiadczam, ˝e Rzeczpospolita Polska
przyjmuje zobowiàzania w odniesieniu do cz´Êci II, V, VII, VIII i X konwencji.
Na dowód czego wydany zosta∏ akt niniejszy, opatrzony piecz´cià Rzeczypospolitej Polskiej.
Dano w Warszawie dnia 21 sierpnia 2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
L.S.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

