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stępuje 1Jomiędzy radami narodowymi. W stosunku 
do przedsiębiorstw państwowych przemysłu teren 0-
(Wego koordynowanych przez Komitet Df'Obnej .Wy
twórczości podjęcie decyzji następuje po zasięgnię
ciu opinii Przewodniczącego , Komitetu Drobnej Wy
twórczości." ; 

2)§ 9 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 9. 'Zasady l tryb przekazywania obiektów majątko
twych nie będących zakładem lub nieruchomością 
'Określają odrębne przepisy." l 

3) § 10 skreśla się; 

'4) 'W § 11 ust. 1 l 20trzymuj.ą brzmienie: 

,,1. Organizacja państwowa może zbędną jej czas'().wo 
nieruchomość wynająć lub wydzierżawićlnneJ or
, Y~niZacji. 

2 • . Umow~ dzierżawy lub najIllu lpoże być zawarta IlilI 

czas rueoznaczony lub na czas, ozp.aciopy, 'nie dłuż
szyniż 5 lat. Ograniczenie czasu trwa~ia ' najmu lub 
kJzie~żawy Qie dotyczy nieruchomośCi' leśnych ł Pań-

, \5t~wego Fundus'ZU Zie,mI oraz nietucbo~oś<:ł poło
" 'ŻOnych w obrębie pOltÓW:', ' 

. 5) rO'2ld'Liał 6 wraz z tytułem i § 12 skreśla się!, 

6) w ro,zdziale 8. Przepisy końcowe dodaje się nowy § 14& 
.w brzmieniu: 

,,§ 14a. Prezydia rad narado'wych mogą ' przekazywaĆ: 
kierownikom właściwych wydziałów l ~dyrekto .. 
rom zjednoczeń u.prawnienia wynikające z ni04 
niejszego rozporządzenia 'Vi stosunku do zakła .. 
dów i nieruchomości przekazywanych pomiędzy, 
jednostkami planu terenowego." ~-

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji Planowa .. 
n1a przy Radzi~ Ministrów do og~o-szenia w Dzienniku Ustaw: 
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

l 

4 października 1958r. w sprawie zasad i trybu przekazywa
nia w ramach ,administracji państwowej przedsiębiorstw, in. 
stytucji oraz zakładów, nieruchomości i innych obiektów ma'" 
jątkowych (Dz.U. Nr 66, poz. 332)" z uwzględnieniem zmian " 
wynikających z przepisów ,ogłoszonych 'przed dniem wyda
nia jednolit,eg'o tekstu i z zast<lsowaniem clągłej ., numeracjl 
<rozdziałów, paragrafów, ustępów i punktów. 

§ 3. RQ'2lpor'Ząd"tenie wchod-zi w życie P,O upływie mie'" 
_ slącabd dnia ogłos'Z-enla. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

Iz dnia 12 siertpnia 1968 r. 

Vi sprawie określenia uprawnień iołnłerzy nł'ezawodowycll . do renty lnwaUdzkłeJ w razie 
. uszkodzenia żdrowla wskutek wypadku. 

Na pódstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 
~968 r. o zaopatrzeniu irnwalidów w.6jennych i wojsk,owych 
jOraz ,kh rod'zin (Dz . . U. Nr' 3, !POz.ll) zarządrza się, co na-
6t~uJe: " 

§ 1. , 1. Na :równi z wypadkiem powstałym podczas lub 
IW zwlążku z wykonywaniem obowiąrzków służbowych trak
tuje się wypadek, któremu żoŁnierz uległ: 

1) w związku z wykonywarniem funkcji lub zadańzleco
iIlych pr'zez działające w wojsku organizacje polityczne, 
zawodowe albo społeczne; . 

2) podczas ratowania ludzi -lub ich mięonia rz grożącego nie~ 
be~pieczeństwa albo ratowania mienia społecznego przed 
rmisz,czeniem; 

3) podczas udzielania przedstawiciel,owi organu państwo
wego pomocy przy spełnianiu przez niego cllynności 
!Urzędowych; 

4) podczas udziału w pościgu lub ujęciu osób podejrzanych 
o popełnienie przestępstwa aJ.bo podczas ochrony innych 
-obywateli przed naJpaścią. 

2. Na równi z wypadkami, o których mowa w usb, 1, 
'traktuje się rówlnież wy;paaek, któremużobnierz uległ w dro
dze do miejsca i z miejsca wykonywania czynności okIeślo
iIlych w tym przepisie. 

3. W razie uszkodzenia zdrowia wskutek wy;padku, 
,o którym mowa w ust. 1 i 2, , żołni .en:owi przysłu§'uje prawo 
do r~nty inwaliuzkiej określonej wart. 11 ustawy z dnia 

23 stycznia 1968 r: 'o za,opatrzeniu inwalidów wojennycn 
. i 'wojskowych oraz ich rodzirn(Dz. U. Nr ,3, póz. l1),zwanej 

/ da'lej "ustawą". 

i§ 2. 1. Wypadek, któremu żołnierz uległ w di:odze 
% miejsca zamieszkania do miejsca wy\konywania obowiąz
ków służbowych' Jub czynnoŚ{:i określonych w § r ust. 1 albo 

. w drodze powr·otnej, uważa się za wy:padek pozostający W; 
związku ze służbą wojskową, jeżeli rzdarzył się w czasie 
odbywania przez żołnierza drogi koniecznej dla udania siq 
do tego miejsca lub z powrotem l nie był spowodowany oka
licznościami nie ~wiązanymi z odbywaniem tej dr,ogi. 

' 2. Za pozostający w związku ze służ'bą wojskową uwa
ża się także wypadek, któremu żołnierz uległ podczas udzia
łu w organizowanych w ramach wojska czynach społecznych 
albo w dr,odze do miejsca lub z miejsca wykonywallia tych 
czynów. 

3. W ,razie uszkodzenia , zMowia wskutek wypadku, 
o którym mowa w 'ust. 1 lub 2, żołnierzowi przysługuje pra
wo do renty ,inwalidikiej określonej wart. 12 ust. 3 ustawy.' 

§ 3. W razie uszkodzenia zdrowia wskutek wypadku 
Innego niż {)k.reślony wart. 7 l 11 ustawy iub w § 1 i 2 żoł
nierzowi przysługuje prawo do renty inwalidzkiej określonej 
wart. 12 ust. 1 ustawy, 

§ 4. Zaliczanie wypadku do jednej z kategorii, o którycn 
mowa w § 1-'-3, stanowi podstawę do odpowiedniego usta

' lenia uprawnień dó rentyrodżinnej dlaczłonkó-w rodziny 
żołnierza zmarleg,o wskutek wypadku. 
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I§ 5. Przepisy rozporządzenia stosuje się również do: 

1) ' uczniów podofiCerskich sr.zkół zawodowych l orkiestr' 
iWojskowych, 

2) .studentów szkół wyższych i innych osób odbywających 
wojskowe. szkolenie w ramach studium wojskowego na 

. podstawie przepisów ·art. 84-88 ustawy z dnia 21 listo
Ipada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Polskiej . 

!Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 44, poz. 220), jeżeIf 
;wypadek nastąpił podczas lub w związku z <ldbywanient 
/przez nich tego szkolenia: 

i§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnie!J! ogłosze~ i 
nla z mocą od dnia l stycznia 1968 r. 
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. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 20 sierpnia 1968 r. 

w sprawie wygaśnlęclanlekłórych umów ubezpieczenia zawartych przez uspołecznione zakłady pracy. 

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 23 ~tycznia 1968 r. 
o Świadczeniach pieniężnych ,przysługujących w razie wy
padków przy pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 8) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. l. Z dniem.1 września 1968 r. wygasają zawarte 
na koszt uspołecznionych zakładów pracy w Państwowym 
Zakładzie Ubezpieczeń lub w Towarzystwie Ubezpieczeń 
,1 Reasekuracji "WARTA" S. A., zwanych dalej "zalkładem 
ubezpieczeń", umowy ubezpieczenia: 
1) od'P'owiedzialności cywilnej uspołecznionych zakładów 

Ipracy w zakresie szkód wyrządzonych wypadkami przy 
. pracy osobom pozostającym z tymi zakładami w sto~un

ku pracy, 
2) następstw nieszczęśliwych wypadków - w .zakresie od

·noszącym się do osób pozostających z tymi zakładami 
w stosunku pracy; ' 
2. Przepis 'ust. 1 nie dotyczy umów ubezpieczenia wy

mienionych w § 3 ust. l i w § 4. 
§ 2. Rozliczenie składek za nie wykorzystany okres 

ubezpieczenia z .. umów określ·onych w § l przeprowadza się, 

biorąc za podstawę stosunek okresu, przez który zakład 

ube zpieczeń ponosi! odpowiedzialność, do całego okresu 
ubezpieczenia. 

§ 3. 1. lJspołecznione zakłady pr'acy obowiązane są za
wierać z iakładem ubezpieczeń na swój koszt umowy ubez-
pieczenia: . . . 
.1) następstw ni e szc zęśliwych wypadków członków Korpu

su Technicznego Pożarnictwa, . członków straży pożarnych 

!i maz słuchaczy szk ół i kursów rpożarniczych na podsta- . 
wie przepisów o ochronie przeciw;pożarowej, 

2) następstw nieszczęśliwych wypadków obywateli państw 
obcych zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pra
cy i -obywatel! polskich delegowanych za granicę - je
żeli ,obowiązek zawarcia takich .umów wynika . ze sto
sunku prawnego z kontrahentem zagranicznym. 
2. Mogą być :zawierane na koszt uspołecznionych zakła

dów pracy umowy ubezpieczenia: 
11) następstw nieszczęśliwych wypadków osób dorywczo 

wykonujących prace . na innej podstawie niż stosunek 
iJracy, 

2) nąst~pstw nieszcz-ęśliwych wy,padków osób przebywają-' 
eych w zakładach karnych i w zakładach dla nie letnich, . 

. wykonujących prace w tych zakładach al·bo poza nimi, 
3) odpowiedzialności cywilnej za szkody wyr{ądzone przez 

uspołeczIlione zakłady pracy osobóm, którym nie przy
sługują świadczenia . od zakładu pracy na podstawię 
przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 1968r.o świadcze
niach pieniężnych przysługujących w razie wypadków 
przy Ipracy (Dz.U. Nr 3, poz. 8); . 

3. Zawieranie umów ubeą>ieczenia, o których mowa w 
ust. 2 pkt 3, przez uspołecznione zakhldy pracy będąCe jed. 
nostkami · budżetó'yymi lub zakładami budżetowymi regulują 
odrębne przepisy. 

,§ 4. 1. Mogą być równiet zawierane na ](,oszt uspołecz
nionych zakładów pracy umowy ubezpieczenia ńastępstw 
nieszczęśliwych wypad'ków w odniesieniu do grup pracow
ników związanych z gospodarką morską, lotnictwem, han
dlem zagranicznym i służbą zagraniczną, zatrlldnionych na 
stanowiskach, które określą właściwi ministrowie w poro· 
zumleniu z Ministrem Finansów, Przewodnkzącym Komitetu 
Pracy i Płac oraz z Centralną Radą Zwi.ązków Zawodowych . 

2. Jednorazowe świadczenia pieniężne przysługując,e 

u;prawnionym z umów ubezpieczenia, określonych w ust. l, 
podlegają zmniejszeniu o kwoty jednorazowych odszkodo- . 
wań przewidzianych wart. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. ,o świadczeniach pieniężnych przysługujących w ra· 
zie wypadków przy pracy. 

,§ 5. L Uspołecznione zakłady pracy obowiązane są za
wierać na swój koszt umowy ubezpieczenia w zakresie na
stępstw nieszczęśliwych wypadkówJ jakie mogą się wyda
rzyć w drodze z domu do pracy i z pracy do domu: 
1) osobom pozostającym w tych zakładach w stosunku pra

.cy na podsta~ie umowy o prac,ę, mianowania lub powo
łania albo na skutek wyboru, 

2) członkom ,lub kandydatom na członków s,półdzielni pra
cy pozostającym ze spółdzielnią w stosunku pracy" 

3) osobom zatrudnionym na podstawie umowy o naukę za
wodu, o ,przyuczenie do określonej pracy lub o odbycie 
wstępnego stażu pracy. 

12. Ubez,piecżenie nie obejmuje wypadków, za które po
szkodowanemu przysługuje świadczenie z obowiązkowych 
ubezpieczeń komunikacyjnych. .. -

3. W razie zatrudnienia pracownika w dwóch lub więcej 
zakładach pracy obowiązek ubezpieczenia, o którym mowa 
w ust. l, 'Odnosi się do zakładu prac'y, który w oświadcze-: 
niu podatkowym pracownika wskazany jest jako pierwszy;' 
pracodawca. W tym przypadku świadczenie przysługuje rów. 
nież, jeżeli poszkodowany uległ wypadkowi w drodze do 
pracy do drugiego lub dalsze go pracodawcy albo w drodze 
powr'otnej. / ' . .' 

4 . . Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku poszkodo
wany zmarł lub doznał trwałego inwalidztwa przeduplywem' 
2 lat od daty wypadku, .zakład ubezpieczeń wypłaca: 

. 11) w razie śmierci 20.oo0 .zł, 
2) . w razie trwałegolCOOfo inwalidztwa 3Q.OdO zł · 

a w razie trwałego częściowego inwalidztwa odpowiedni 
procent tej sumy. Jeżeli zakład ubezpieczeń wypłacił świad
czenie za trwałe inwaHdztwo, a poszkod,owany po otrzyma. 


