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ROZPORZĄDZENIE MINISTROW OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
ORAZ PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC

z dnia 1 sierpnia 1968 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania przy ustalaniu i wypłacie zaopatrzeń ' emerytilłnycb żołnierzy

zawodowych i nadterminowych oraz ich rodzin.
'\

2) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Departament Kadr) w stosunku do oficerów jednostek
wojskowych, podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, w stopniu , generała oraz w stosunku do członków ich rodzini
3) wojewódzki sztab wojskowy (sztab wojskowy
miasta wyłączonego z województwa) właściwy
ze względu na miejsce zamieszkania żołnierzy
nie wymienionych w pkt 1 i2 oraz członków
ich rodzin, uprawnionych d,o zaopatrzenia emerytalnego." i
4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,;2. Do wszczęcia z urzędu postę,powania w sprawie usta. lenia prawa do zaopatrzenia emerytalnego właściwy
wojskowy organ emerytalny obowiązany . jest rów-

Na podstawie' arh, 5 ust. 4, art. 6 ust. 6 i art. 54 ustawy
z dnia 13 grudnia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żoł·
nierzyzawodowych i na,dterminowych oraz ich rodzin , (Dz. U.
z 1963 r. Nr 55; poz. 299) zarządza si'ę, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministrów Obrony Nar{)dowej
1 Spraw Wewnętrznych oraz Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac z dnia 9 maja 1964 r. w sprawie trybu Postępowa
nia przy ustalaniu i wypłacie zaopatrzeń emerytalnych żoł
nierzy zawodowych i nadterminowych oraż ich rodzin (Dz. U.
Nr 18, poz. 105) 'wprowadza się następujące zmiany:
1) w § l ' skreśla się pkt 2,a pkt 3 oznacza się jako pkt 2i
2) w+2:;
~
a) w ust. 1 pkt 2 wyrazy "wojskowy komendant rejonowy" zastępuje się' wyrazami "powiatowy (miejski,
dzielnicowy) sztab wojśkowy",
b) w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
,,4) w stosunku do członków, rodziny żołnierzy zmar-'
łych w czasie, wojny oraz człbnków rodziny żol"
nie-tiyzaginionych na terenie działań wojennych
'- '- i"powii'ltowy (miejski, dzielnicowy) szta,b wojskowy właściwy według , miejsca zamieszkania'
l
tych czlon,j(ów rodziny.",
c) w ust. ,2 ,wyrazy "wojskowym komendantom rejono- '
wym" zastępuje się wyrazami "powiatowym (miejskim, dzielnicowym) sżtabom wojskowym" i
~) § 3 otrzynlUje brzmienie:
, i,§ 3. Organami wojskowymi właścIwymi do ustalania
.
\prawa do zaopatrzenia emerytalnego, zwanymi da' ,'.
lej "wojskowymi organami emerytalnymi", są:
1) Ministerstwo Obrony Narodowej (Departament
Finansów) w stosunku do oficerów w stopniu
generał(i .(admirałą.) oraz w stosunku do człon
ków ich rOdzin i

nież:

I

1) jeżeli zaopatrzenie emerytalne ma być przyzNane po żołnierzach, którzy zmarli w czasie wojny
lub zaginęli n", terenie działpń wojennych,
, 2) , jeżeli żołnierz lub czło.nek rodziny zmarłego żolniena wystąpił z wnioskiem o przyznanie odszko~ ·'
dowania przewidzianego wprzepis~ch o służbię
wojskowej żołnierzy Sił Zbrojnych."i ·
i
5) w § 61 ust. 1 wyrazy "do wojskoweg,o komendanta wojewódzldego" zast ępuje się wyrazami "do wojewódzkiego sztabu wojskowego (sztabu wojskowego miasta wyłą
czonego z województwa)".
§ 2.

Roz.porządzenie

wchodzi w

życie

z

dnie~

ogło

szenia.
Miniśter

Obrony Narodowej: W. Jaruzelski
Minister S.p raw Wewnętrznych:K. $witała
Przewodniczący Komitetu Pracy i Plac: A. BUlSki
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RZĄDOWE

z ,dnia 17 lipca 1968 r.
w sprawie ratyfikacji' przez szereg państw Konwencji (nr 98) Międzynarodowej · Organizacji Pracy dotyczącej stosowania
zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych, przy jętej w Genewie dnia 1 lipca 1949' r .
.Podaje

się

niniejszym do

wiadomości, że

zgodnie z ar-

tykułem 7 Konwencji (nr 98) MiędzYI\arodowej Organizacji
Pracy dotyczącej stosowania zasad prawa organizowania się
i rokow.ań zbiorowych, przyjętej w Genewie dnia 1 lipca

1949 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126), Dyrektor Generalny Międzynarodowego .Biura Pracy zarejestrował pod niżej
podanymi datami ratyfikacje powyższej konwencji przez następujące państwa:

Panamę.

i

•

Cypr.

. . . • 'ił i
• .,
".."
Nikaraguę. • •

i

,

dnia 16 maja
1966 r.
dnia 24 maja
1966 r.
d,nia 2 1 października 1967 r.

Zgodnie z artykułem 8 powyższej k'o nwencji weszła ona
w stosunku do Pan3my dnia 16 maja 1967 r., w stosunku do Cypru dnia 24 maja 1967 r., natomiast w stosunku
do Nikaragui wejdzie ona w życie dnia 31 października
1968 r:

wżycie

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. WJniewicz ,

,

