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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 

Wiceprezes Rady · Ministrów 
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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: 
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l§ 1.' 1. Za okresy zatrudnienia na obszanze Państwa Pol
skiego w roz,umieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym p,racowni
ków i Ich -rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6), zwanej dalej "usta
wą", uważa się: 

1) okresy zatrud:nienia na obszarze Polskiej R'leczypospoli
tej Ludowej, 

2) okre~y ' zatrudnienia na obszarze Ziem Odzyskanych i b. 
;Wol,nego Miasta Gdańska przed włączeniem tych obsza
rów do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - przy usta
laniu prawa do świadczeń -tylko dla osób zamieszkałych 
rw Polsce, 

3) okresy 7;atrudnienia przed Wyzwoleniem na obszarach 
!Związku Socjalistycznych Repuiblik Rad, które przed 
!UStaleniem polsko-radzieckiej granIcy wchodziły w skład 
Państwa Polskiego - pr'zy ustalaniu prawa do świad
czeń tylko dla osób zami.eszkałych w Polsce, jeżeli z ty
tułu tego zatrudnienia nie jest wypłacana renta przez 

. władze rad·zieckie. c 

2. Przy ustalan-iu prawa do świadczeń za okresy zatrud
nienia na obszarze , Państwa Polskiego llważa się również 
okresy zatrudnieniE! za ,granką obywateli polskich: 

l) delegowanych i wynagradzanych ptzez polskie OI:gany 
administracji,iJnstytucje i zakłady IpracYi 

2) skierowanych VI ramach współpra,cy mię<}zynarodowej 

d wyną.gradzanych przez zagraniczne org-any administiIa
iCji, instytucje i zakłady pracy; . 

3) innych niż wymienieni w 'P.kt 1 i 2, 'pód wćlrunkiem że 
!po ,przyjeździe .z zagranicy byli oni zatrudnieni w 1'01-
sce i okres tego · zatrudnienia wynosił co najmniej: 

a) połowę okresu wymaga'nego do uzyskania prawa do 
renty z tytułu j'nwalidztwa powstałego ·z innycl). przy
czyn niż wypadek w zatrudnieniu a'Jbo choroba za
wodowa, jeżeli c;:hodzio przyznanie renty inwalidz-

, ki ej lub rodzinnej, 

b) 5 lat, jeżeli . chodzi o przyznanie emerytury, z tym 
że okres ten nie jest wymagany w razie zamia'ny ren
ty inwalidzkiej na emeryturę na podstawie art. 29 
ustawy. 

3. Nie uwzględnia się przy ustalaniu prawa do świad
czeń okresów zatrudnienia w uznanych za zbrodnicze orga
nizacjach: Sturmstaffeln (SS), Sturmabteilungen (SA), Gesta

. po, Son~erdienst (~D) i AbwehL 

§ 2. 1. Z tytułu .zatru&nienia za granicą (§ 1 ust. 2) lub 
z tytułu łączneg,o zatrudnienia za granicą i na obszarze Pań
stwa Polskieg,o (§ 1 ust. 1) przysługują świadczenia przewi
dziane w ustawie i na warunkach w miej 'ustalonych, 
z uwzględnieniem przepisów niniejszego r,ozporządzenia. 

2. Okresy zatrudnienia za granicą, określone w § 1 
ust. 2 ,pkt 1 i 2, po 'Vyzwoleniu uwzględnia się :przy obli
czanIu W'l'Iostu emerytury lub iIenty w myśl art. 22 ust. 2, 
ar,t. 25 ust. 2 i art. 38 ust. 2 ustawy. . 

·3. Swiadcze:nla z tytułu zatrudnienia za granicą pracow
ników określonych w§ 1 -ust. 2 pkt 2 i 3 lub z uwzględnie
niem tego zatrudnienia przysługują osobóm zamieszkałym 
VI P·olsce i .na wni,osek . zgłoszony w czasie zamieszkiwania 
w Polsce. Wypłata świadczeń ulega zawieszeniu w . razie 
oPus.zczellla terytoriU!!! ,p()tski. 

4. Swiadczenia z tytułu zatrudnienia źa granicą nie przy
sługują, gdy z tego tytułu przysługują świadczenia zinsty-. 
tucji zagranic~ej, z wyją,tkiem: 

11) zwrotu składek ubezpieczeniowych wypłacanych w po
staci. renty, 

2) renty z tytułu mniej niż 45% utraty tdolńości do pracy 
IWskutek wypadku w zatrudnieniu lub choroby za wodo

. wej. 

ó. Jeżell obok okresów zatrudnienia za granicą, z ty
tułu których przysługują świadczenia o charakterze rento..
wym z instytucji za,granicznej, istnieją także okresy zatrud
nienia na, .absza.rze Państwa Polskiego, stosuje się . przepi-
sy § 3. . 

§ 3. 1. Okresy zatrudnienia na obszarze Państwa Pol..
. sklego i za grranicą zlicza się dla ustalenia prawa do eme
rytury lub renty inwalidzkiej albo rodzinnej z innych przy
czyn niż wY'padek w zatrudnieniu lub choroba zawodowa . 
Emerytura lub renta przysługują, gdy s.pełnione są wszystkie 
warunki przewidzia,ne w ustawie. 

2. Jeżell Z tytułu zatrudnienia za granicą przysługuje 
z instytucji zagranicznej świadczenie o charakterze rento- ' 
wym, ,inne niż z tytułu wypa·dkuw zatrudnieniu lub choro~ 
by zawodowej, emeryturę lub. rentę określoną w ust. 1 wy
płaca się w wysokości częściowej, obliczonej proporcjonal
nie do okresu zatrudnienia na obszarze Państwa Polskiego, 
jeżeli okres tego zatrudnienia wynosi co najrrmiej jeden rok. 
W takiej wysokości wypłaca się również dodatki określone 
waTt. 41, 42 i 47 ustawy, jeżeli dodatki te wypłacane są 
także przez instytucję zagraniczną, a w przeciwnym razie
w pełnej wysokości. Dodatki ,określone wart. .45, 46 i -48 
ustawy wypłaca się w wysokości obliczonej od sumy pol
skiej częściowej emerytury lub renty oraz świadczenia o ·cha
rakterze rentowym z instytucji zagranicznej, bez uwzględ

nienia dodatków rodzinnych oraz dodatku z tytułu zalicze
nia do I gmpy inwalidów. 

3. Jeżell częściowa emerytura lub renta obliczona w 
myśl ust. 2 wyn05i łącznie ze świadczeniem lub sumą świad
czeń o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej"mniej 
niż pełna emerytura lub renta z ustawy wraz z 'pełnymi do
datkami, wówczas częścio.wa emerytura lub renta ulega pod
wyżs;.eniu do takiej wysokości, aby suma wszystkich świad
czeń wynosiła pełną eme,ryturę lub rentę z ustawy wraz 
z pełnymi dodatkami. 

4. W 'razie zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury 
.lub renty z ustawy z prawem do świ'adczenia o charakterze 
rentowym z instytucji zagranicznej z tytułu zatrudnienia lub 
służby wojskowej, eme,rytura lub renta z ustawy ulega 
zmniejszeniu o ,połowę kwoty z tytułu świadczenia lub su
my świadczeń o charakterze rentowym z instytucji zagra
niczneji jednakże emerytUJIa lub renta z ustawy nie może 
być zmniejszona więcej niż o poŁowę swej wysokości. 

5. Przepisu ust. 4 rii~ stosuje się, jeżeli: 

1) emerytura lub renta oz ustawy przysługuje w wysokości 
określonej w ust. 2, 

2) z instytucji zagranicznej przysługuje zwrot składek ubez- ' 
pieczeniowych wypłacanych w postaci renty, z wyjąt
:Idem\ zwrotu składek pOdwyższonego do ' wysokośc i, za
siłku starczego lub wd,owiego, albo renta (zaopatrzenie) 
z tytułu utraty mniej niż 25% zdolności do pracy w na
stę.pstw~e wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawo-
dowej albo sIui;by wojskowej. . ,j 
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§ 4. 1. Osobom otrzymującym świadczenia o charakte
rze rentowym z instytucji żagranfcznych za ' pośrednictwem 
Zakładu Ubez.p i eczeń Społecznych w wysokości niższej od 
odpowiednich polskich najniższych emerytur lub' rent przy
sługuje. wyrównanie do wysok ości , tych świadczeń, jeżeli 

osoby te : 

1) odpowiadają określonym w ustawie warunkom co do 
wieku, inwalidztwa, wychowywania ' dziec i lub uczęsz-
czani,B do szk,oły, , -

2) nie posiadają 'poza [eptą zarobków z tytułu zatrudńienia 

lub dochodów ' z innych źródeł, powodujących zawiesze
nie prawa do emerytury lub renty w całości lub w części 
w myśl przepisów wydanych na pods tawie ustawy. 

Wyrównanie do wysokości najniższej emerytury przysługuje 
1(AS0bom, otrzymującym z instytucji zagranicznych renty star
cze, chociażby osoby te nie osiągnęły jeszcze wieku upraw
niającego do emerytury ~edług ustawy. 

'2. Przewidziane w ust. 1 wyrównanie nie przysługuje 

osobom ' otrzymującym z instytucji zagranicznych: 
1) 7W[ot składek ubezpieczenio~ych wypłacanych w po

.taci renty, 
2) rentę zmniejszoną z braku pełnego wymagąnego okresu 

7:atrudnienia lu'b n ie.pełne · 'Zao'patrzenie z tytułu służby 

wojskowej, 
.2) rentę 'l tytułu mniej nIż 45% utraty zdolności do pracy 

wskutek wypadku w utrudnieniu lub choroby zawodo
wej albo 7: tytułu służby wojskowej, 

. ") więcej nIż jedno świadczenie o charakterze rentowym, 
które łącznie wynoszą co najmniej kwotę najniższej pol
likiej emerytury lub Ifenty. 

ł 5. 1. Osobom otrzymującym świadczenia o charakte
~erentowymz Instytucji 7agranicinych za pośredńictwem 
Zakładu Ube'~ieczeń Społecznych oraz członkom ich ' r'Odzin 

. przysługują: 
1) dodatki rodzinaie określone w łut. 41-44 ustawy, 
2) dodatki z tytułu odznaczeń państwowych określone w 

art. 45 ustawy, , 
a) zasiłki pogrzeboweobeślone wart. 49-52 ustawy, 
4) łwiadczenia w nąturze określone wart. 60--:-63 ustawy, 

jeże.lf świadczenIa te nie &ą udzielane przez instytucję za- . 
gnmlczną. 

2. Osobom, zaliczonym do I grupy inwalidów, otrzymu
jącym z instytucji zagranicznych renty starcze lub rodzinne 
wyrównane do wysokości polskiej najriiższej emerytury lub 
nnty rodzinnej w myśl § 4 ust. 1, przysługuje dodatek pne
widziany w, art. 4.7 ust. 2 ustawy. Jeżeli renta zagraniczna 
'Wyno'si więcej nii polska najniż,sza emerytura lub renta ro
dzinna, wówczas wymieiniony . dodatek przysługuje w · wys,o-

kości różnicy między !polską naJlllzszą emeryturą lub rentą 
rodzjnną wraz z dodatkiem a kwotą renty zagranicznej. 

3. Swiadczenia .określone w ust. 
osobom: 

i 2 nie . przys,ług~ją 

·1) osiągającym ipoza rentą zarobki z tytułu zat rudnienia ' 
. -lub dochody z innych żródeł w wysokości powodującej 

rlawieszenie prawa do emerytury lub renty w całości lub 
w części w myśl przepisów wydanych na podstawie 
.u:;tawYi · . 

2) otrzymującym świadczenia określone w § 4 , ust. 2, 
z tym że: 
lll)osobom otrzymującym [enty z tytułu co najmme] 

25% utraty zdolności do' pracy w następstw,i-e wypad. 
ku w zatrudnieniu lub choroby . zawodowej albo w 
związku ze służbą wojskową przysługuje p~moc lecz
nicza i protezowanie w zakres ie ' n'as fępstw wypadku 
lub choroby zawodowej albo służby wojskowej, . 

b) w razie śmi erci wymienionych wyżej osób przysłu
guje zasiłek ,pogrzebowy. 

§ 6. 1. Przepisy §§ l, 2 (3 stosuje się odpowied nio do 
emerytur i rent · olvreślonych: 

.1) w ustawie z dnia 28 maj a 1957 r. o zaopat rzeniu eme
ł'ytalnym górników i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r. Nr 3, 
poz. 19), 

2) w ustawie z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu 
emeryt'a-lnym pracowników kolejowych i . icł~ rodzin 
(Dz. U. Nr 3, poz. 10) • 

. 2. Prz.episy § 3 ust. 4. i 5 stosuje się oo:powiednio do 
lIentokreśionych: 

1) w ustawie z dnia 23 stYlcznla 1968 r. o świadczeniach 
!pieniężnych przysługujących w razie wypadków przy 
pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 8), 

2) w ustawie :z dnia 23 stycznia 1968 Ir. o zaopatrzeniu Ih· 
walidów wojennych i wojskowych (Dz. U. Nr 3, poz. 11), 

~ 7. Traci .moc rozporządzenie . Przewodniczącego Komi
tetu Pracy i Płac z dnia 27 listopada 1963 r. w sprawie okre.
sówzatrudrrlienia na obszarze Państwa Polskiego, udzielania 
świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia za granicą oraz 
~biegu świadczeń rentowych z tytułu zatrudnienia w Pol
sce z ' prawem do świadczeń 'l instytucji zagr anicznych 
(Dz. U. Nr 58, poz. 316). 

ł 8. R~'orządzenie 'Wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

PrzewodniCzący Komitetu Ptacy Płac: 
w z. A. Firganek 
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ROZPORZĄDZENIE · PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PLAC 

Ż dnia 12 sierpnia 1968 r, 

, w sprawie składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa I zatrudnienia, szczegółowych zadań, trybu postępowania 
I trybu kierowania na badania przez te komisje, zaaad orzekańla o inwalidztwie oraz sposobu powoływania i zasad wy-

" - nagradzania członków komisji lekarskich ' l lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwalidzkiego. 

Na podstawię, art. 12 :ust. 1 oraz art. 13 ust. 4 I 5 usta
rwy z dnia, 23 stycznia 1968 r. o powszechnym za opatrzen iu 
emerytalnym pra:cown ików i ich rodzin (Dz, U. Nr 3, poz. 6) 
&arządza się, co następuje: 

R 'ozdział 1. 

Skład komisji lekarskich. 

§ 1. L Obwodowe i wojewódzkie komisje lekarskie do 
spraw. inwalidztwa i · za trudnienia, zwane dalej "ko!!!isja!!!l 


