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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 27 czerwca 1968 r. 

zmieniające rozporządzenie w ' sprawie zaliczania pracownik ów do kategorii zatrudnienia. 

Na podstawie art. 11" ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni
ków i ich rodzin (Dz. U. ' Nr 3, poz. 6) zarządza sfę, co na
stępuje ; 

, § 1. W wykazie prac wykonywanych w warunkach szko
dliwych ,dla zdrowia, uprawnIających do zaliczania do Ika
tegor.ii zatrudnienia, stanowiących załącznik do rożporządze
niaRady Ministrów z dnia' 10 września 1956 r. w sprawie 
zaliczania pracowników, do ' kategorii zatrlłdnienia (Dz. U. 
z 1956 r. Nr 39, poz. 176, z 1964 r. Nr 34, poz. 215 i z 1967 r. 
Nr 26, .poz. 121); dodaje się dział XIX w brzmieniu: 

"XIX Przemysł okrętowy. 
Zatrudnien'i w stoczniach morskich bezpośrednio przy 
budowie i remoncie statkÓw morskich na :stanowiskach 
zn"jdujących się na tych statkach (budowa sekcji i ka- ' 
dłubów statków, prace konserwacyjno-malarskie, montaż 
rurociągów; prace przy spawalniczych procesach' wypo
sażeniowych, montaż ,maszyn, mechanizmów i ' urządzeń 
okrętowych oraz prace . przy ' ~nstalacjach okrętowych): 

1. , Monter (ślusarz) prefabrykacji kadłuba, 
2. ' Monter (ślusarz) kadłuba 'na pochylni, 
3. Monter (ślusarz) i glęclarz rurociągów okrętowych, 
4. ,Monter (ślusarz) maszyn i , urządzeń okrętowych, 
5. , Monter (ślusarz) elementów wyposażeniowych, 
6. Kotlarz maszyny głównej, - , 
7. Murarz ' k~tłów głównej maszyny napędowej, 
8. 'Elektromonter okrętowy, 
9. Spawacz i palacz autogeniczny okrę!owy, 

10. Spawacz elektryczny okrętowy, 
11. Nitowacz i wiertacz okrętowy, 
12. Kowar prostowacz okrętowy, 
1'3. Kowal ' wręgowy i łańcuchów kotwicznych, ' 
U. , Uszczelniacz i wycinacz kadłubowy, 
15. Konserwator (oczyszczacz z rdzy ,i ' zendry elemen

tów kadłuba), 

16. Sruciarz i piaskarz okrętowy, ' 
17. holarz okrętowy, , 
18. Malarz okrętowy, 
19. Cieśla okrętowy, 
20. Starszy mistrz i mistrz , okrętowy w zawodach .obję

tych poz. 1---:-19, 
21. Starszy budowniczy' i budowniczy statku. 

U w,a g a: Stanowisko "ślusarz", wymi'enione w nawia
sie 'w poz. 1-5, występuje w stocznia ch re
montowych iobejmuj,e zakres czynn,ości wy
konywanych bezpośrednio na stBtkąch ' przez 
monterów w stoczniach produkcyjnych." 

' § 2. Jeżeli przy zastosowaniu ,'przepisów rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 10 wrzeSnia 1956 r. w spraWie zali
czania pracowników do kategorii ' zatrudnienia . (Dz. U. 

, z 1956 r. Nr 39, poz. 176, z 1964 r. Nr '34, poz. 215 i z 1967 r. 
Nr 26, poz. 121) odmówiono pracownikowi renty przewidzia
nej dla pracowników r kategorii zatrudnienia, a przy zasto
sowaniu przepisów niniejszego rozporządzenia przysługiwa

łaby praćowriikowi emerytura lub renta imyalidzka przewi: 
dziana dla pracowników 'I 'kategorii zatrudnienia, na wniosek 
osoby zainteresowanej następuje ponowne ustalenie prawa 
do .emerytury lub renty albo ich wysokości. 

§ 3. Jeżeli przy zasłosowaniu pr.zepisów niniejszego roz
porządzenia powstało prawo do świadczeń l~b ,ich podwyż
szenia, przyznani'e świadczeń lub p'Cidwyższenie ich wysoko
ści następuje naj wcześniej od dnia 1 stycznia 1968 r. 

§ '4. Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodni-
czącemu Komitetu Pracy i Płac. ' 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORŻĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I Pł.AC 

z dnia 20 czer~ca ' 1968r. 

w sprawie podwyiszenia emerytur dla niektórych pracowników zatrudnionych w stocznIach morskich. 

, Na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia ' 
1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowni
ków i ich rodzin (Dz. U. Nr 3; poz. 6) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 't. ' Pracownikom zatrudnionym w, stoczniach morskich 
bezpośrednio przy budowie i remoncie statków morskich na 
stanowiskach pracy wymienionych ww'ykazie stanowiącym 
załącznik do rozporządzenia podwyższa się należne ,emery
tury 'o 15°/0 kwoty emerytury, leżeli pracownik spełnia łącz-
nie następujące war-unki: ' 

1) , był zatrudniony na stanowiskach pracy objętych wyka
zem przez okres co najmniej 15 lat, 

2) był zatrudniony w stoczniach mOTskich ogółem przez 
(;0 najmniej 25 lat. 

, , 

§ 2.. Podwyższenie emerytury w myśl przepisów niniej
szego rozporządżenia następuje ' najwcześniej od dnia 1 stycz
nia 1968 r. 

, § 3. Rozporządzenie wchodzi w , życie z dniem ogło

szenia. 

' Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac: k BUlSki 


