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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. 
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niu świadczenia w następstwie tego samego wy1padku zmarł, 
p-otrąca się to świadczenie z sumy pnewidzianej na wypa
dek śmierci ; . zakład ubezpieczeń nie może jednak żądać 

zwrotu nadpłaty. 

5. W razie zbiegu umowy ubezpieczenia w zakresie na
stępstw nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się wyda
rzyć w drodze z domu do pracy i z pracy do domu, z umo
wą ubezpieczenia~ o której mowa w § 3 ust. 1 i . w § 4 ust. 1, 
zakład ubezpieczeń wypłaca jednorazowe świadczenie na 
wy'padek śmierci lub trwałego inwalidztwa z wyższej sumy 
ubez;pieczenia. 

6. Przewodnic.zący Komitetu Pracy i Płac w porozumie
niu z Ministrem ·Finansów i Centralną Radą Związków Za-

wodowych określi szczegółowe zasady, według których nie
szczęśliwe wypadki w drodze z domu do pracy i z pracy 
do 'domu będą uznawane za podlegające ubezpieczeniu. . 

I§ 6. Wykonanie rozporządzenia pbrucza się ~rzewodnł
czącemu Komitetu Pracy i Płac, Ministrowi Finans6wl wła
ściwym ministrom. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniern ogło
szenia. 

Pr; zes ~ady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTW A I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

i dnia 7 sierpnia 1%8 r. 

w sprawie niektórych ulg dotyczących kwalUikacji fachowych majstr6W' budowlanych w budownictwIe powszechnym. 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 31 styc:zJnia 
1"961 r. - Prawo budówlane (Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 
ł . ~ 1965 r. Nr 13, p,oz. 91) zarządza się, co o-następuje: 

ł i. Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie niniej
szego rozporządzenia co najmniej od 3 lat na stanowiskach 

. majstrów. budowlanych przy bud.owie obiektów budowlanych 
budownictwa powszechnego mogą do dnia 31 grudnia 1970 r. 
wykonywać; . funkcje majstra budowlanego bez obowiązku 

wykazania ' się st~ierdzeniem kwalifikacji majstra w rozu
mieniu §. 1 rozporządzenia M inistra Budownictwa· i Przemy
słU Materiałów Budowlanych z dnia 8 czerwca 1965 r. w 
sprawie kwalifikacji fachowych majstrów budowlanych w 
budownictwie powszechnym (Dz .. U. Nr 25, poz. 172). 

§ 2. Osoby, które nie posi"adają.c wymaganego przygo-· 
t.owania technicznego sprawowały przez 6 lat funkcje tech
niczne majstra budowlan~go przy budow~e obiektów bud'owla
nych budownictwa powszechn ego, mogą uzyskać stwierdz~
nie kwalifikacji majstra, jeżeli złożą d,o 'tlnia 31 grudnia 
·1970 r. W1nicisek o stwierdzenie kwalifikacji majstra do wła
Ikiw-e·go IOIganl,l państwowego nadzoru budowl~nego oraz 
dożą ·ustny . eg:zamin z wynikiem zadowalającym. 

§ 3. OsobYlPosiadające dyplom mistrza w zakresie od
,powiadającym zawodom 'betoniarza konstrukcji betonowych 
t żelbetowych, cieś,H budowlanego, .murarza budowlanego, 
mOntera konstrukcji *elbetowych oraz w zakresię oopowia-

. dającynl zawodom mohtera_ instalacji centralnego ogrzewa
nia; montera weWlJlętrznych instalacji sanitarnych I gazo
,wych, montera-instalatora rurociągów oraz montera-instala- ' 
t,ora urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych - mogą ,otrzy
mać stwierdzenie kwalifikacji. majstra odpowiednio w zakre
lie całejgr'upy I1obótbudowlanych htb instaracyjnych, jeżeli: 

1) wykażą si.ę co najmniej lO-letnią łączną praktyką w za
kresie wszystkich specjalności w danej grupie robót' bu
dowlanych lub instalacyjnych, 

2) złożą wniosek do dnia 31 grudnia 1970r. oraz 
3) złożą ustny egzamin z wynikiem zado~alającym. 

,§ 4. W rozporządzeniu Ministra Budownictwa I Prze
mysłu Materiałów Budowlanych z dnia 8 czerwca 1965 r. 
w sprawie kwalifikacji , fachowych majstrów budowlanych 
w budownictwie powszechnym (Dz. U. Nr 25, poz. 172) § 6 
ust. 2 otrzymllje brzmieni,e: 

.. 2. Osoby wykazujące się świadectwem czeladnika lub ' 
robotnika wykwalifikowanego nie mogą wykonywać 
funkcji technicznych majstra budowlanego przy . . 
skomplikowanych konstrukcjach maz przy skompli
kowanYch instalacjach i urządzeniach sanitarnych 
oraz elektrycznych; przez skomplikowane klOnstruk- · 
cje ora·z skomplikowane instalacJe i ·· urządzenia sa
nitarne oraz elektryczne rozum1e się kO'll:Strukcje 
oraz instalacje i urządzenia, okreś!pn€ w § 1 ust. 4, 
5 i 6 r ozporządzenia Przew'od:niczącego Kpmit.etu . Bu
idownictwa, Urbanistylki i Architektur.y z dnia 10 wrze
śnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych osób 
wykonujących funkcje techniczne w budownictwie 
·!powszechnym (Dz. U. z 1962 r. Nr 53, poz. 266, 
z 1965 r. Nr 6, ,poz. 24 I z 1966 r. Nr 34, 'poz. 204)'''J . 

.I§ 5. Rozporządzenie wchodzi VI życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Budownictwa l Przemysłu Materiałów BudQ..wlanychr 
:w z. R. Gerlachowskl 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC 

:Z dnia 8 sierpnia 1968 r. ~ 

). '-~ 

w sprawie okres6w utrudnienia na obszarze Państwa Polsk lego, okres6w zatrudnienia za granlcą I udzielania śwladczeJ'l 
I: tytułu tych okres6w oraz zbiegu świadczeil I: tytułu zatrudnienia w Polsce ze świadczeniami z Instytucji zagranicznych. 

Na podstawie art. 8 ust. 3 I art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 
23 stycznia .t968 r. ~ .powszechny~ zaopahzeńiu emerytaln~ 

!pracowników I ich rod7!ln (Dż: ·U. Nr 3, poz. 6) zarządza się·, 
c,o lIlastępuje: 


