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dem wieku emerytalnego, nastąpiło ze względu na stan 
·zdrowia, w drodze wyboru, przeniesienia .służbowego lub 
iinneg.o zarządzenia albo też na skutek objęcia stanowi
ska obsadzanego w drodze k,onkursu w zakładzie spo
łecznym służby zdrowia. 

§ 2. 1. Okres pracy naukOWej wymagany do przyzna
nia dodatku do renty ' inwalidzkiej pracownikowi, który wy
kC}llywał tę pracę ostatn:io przed powstaniem j,nwalidztwa, 

.wynosi co najmniej 5 lat w ciągu ostatnich 10 lat przed 
powstaniem inwalidztwa. 

2. Okres pracy nauk.owej, o którym mowa w ust. 1, h'ie 
jest wymagany, jeżeli praco.wnik ubiega się o dodatek do 
renty inwalidzkiej z tytułu . inwa.lidztwa powstałego wsku
tek wypadku w zatrudnieniu lub choroby zawodowej, pozo-
stających w związk\l, z tą pracą· . 

3. ' Okres pracy naukowej wymagany do pr.zyznania dp
d-atku do renty inwalidzkiej pracownikowi, który w chwili 
powst!lnia inwalidztvra ' Wykonywał pracę inną niż naukowa, 
wynosi co najmniej 10 lat, przy czym !prawo d,o dodatku 
Ilows~aje , jeżeli: . 

1) przejście z pracy naukowej do innej pracy, wykonywa-
· lIlej ostatnio przed powstaniem . inwalidztwa, nastąpiło 
ze względu na stan zdrowia, . w drodze wyboru,przenie
sienia służbowego lub inneg{) zarządzenia oraz ' 

2) przerwa między ustaniem pracy nauk'oovej a powstaniem 
inwalidztwa nie była dłuższa niż 5 lat. 
§ 3 .. Dó okres)l .pracy naukowej, poza pracą na stano

. wiskach, o których 'mowa wa'rt. 46 ust. 2 ustawy, zalicza s,ję 
i'Qwnież: · . 
.1.) {)kresy pracy na . stanowisku zastępcy. profesora, jeżeli 

z 'pracy tej pracownik przeszedł do p ,racy naukowej oraz 
2) okresy, o których mowa wart. 10 ustawy, jeżęli bezpo-

· 'Średnio przed tymi okresami pracownik iWyk-onywałpra-
· 'cę naukową: 

'. § 4: ': 1. . Osobom powołanym na stanowisko profesora, 
docenta etatoweg'o, samodzielnego pracownika nauk'Owo-ba
dawcze'go, starszego kustosza dyplomowanego. lub kustosza , 
dyplomowaneg'O przed dniem 9 'kwietnia 1965 r. do okresu 
pracy riaukowej wymagam!go do przyznania dodatku mogą ' 
·bYć zaliczon'e - poza okresami wymienionymi w § 3 ~ rów
nież 'Okresy pracy nauk~wo-badawczej lub zawodowej, wy
Jwnywanej przed powołaniem na to stanowisk.o w dziedzi
nie objętejctziałaniem szkoły wyższej, wyższej szkoły zaW'O
dowej, placówki naukowej lub naukowo-badawczej albo w 

, dziedzinie pokrewnej.' 
2. Zaliczenia okresów pracy, o ktÓrej mowa w ust. l, 

dokonuje dla pracowników: . 
1) szkół. wyższych i wyższych szkół zawodowych - mini

ster ' sprawujący nadzór nad tymi szkołami, po wyslu- ' 
cłlaniu opinii Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego (Ra-
dy Wyższego Szkolnictwa Artystycznego), . , 

2) Polskiej Akademii Nauk i jej , placówek naukowych, in
Istytutów naukoyw-badawczych oraz innych placówek 
!U:prawnionych do.zatrudniauia pracowników naukowo· 

badawczych Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii 
Nauk lub właściwy minister, po wysłuchaniu opinii Głów. 
nej Komisji Kwalifikacyjnej, , 

3) wyższych szkół wojskowych i wojskowych instytutów 
naukowo-badawczych oraz inny,chplacówek wojsko. 
lWych uprawnionych do zatrudniania ' pracowników nau- ' 
kowo-badawczych - Minister Obrony Narodowej, po 
wysłuchaniu opinii Rady Wyższego S,zkolriictwa Woj-
skowego. ' 

3. przepis ~st. 1 stosuje s ię równięż do osób powała., 
nych przed dniem 31 grudnia 1966 r. na stanowiska wymie
nione w tym przepisie w Bibliotece Narodowej i w Biblio
tece Śląskiej. Z~liczenia okresów pracy, o której mowa w 
ust. 1, dokonuje Mini'ster KultLfr y i Sztuki po wysłuchaniu 
opinii Rady Naukowej ' Biblioteki Narodowej. 

§ 5. Przy ustalaniu okresu pracy naukowej wymagCline
go d·o przyznania dodatku do emerytury lub 'renty inwalidz
kiej nie uwzględnia się okresów tej pracy wykonywanej w ' 
wyny.arze czasu ' pracy niższym niż połowa obowiązkowego 
wymiaru zajęć, niezależnie od tego, czy praca ta wykony, 
,wana była przed czy po wejściu w życie roz.porządzenia. 

§ 6~ 1. Wy~okość dodatku oblicza się od emerytury fub 
renty, która przysługiwałaby wyłącznie ·od zarobków uzy
skiwanych -z pracy naukowej, przy czym przy ustalaniu tych 
zarobków stosuje się odpowiednio przepis art. 17 ustawy. 

2. Wysokość dodatku 'Oblicz,a się od emerytury lub ren
ty (ust. 1) bez jakichkolwiek inhych d·odatków. 

§ "7. W razie ponownego ustalenia wysokości renty in
walidZikiej na podstawie art. 70 : ustawy wysokość dodatku 
ulega pou'Ownemu ustaleniu, ' jeżeli nową wysokość renty ' 
ustala się od zar,obków z pracy naukowej; natomiastwyso
kość dOdątku nIe ulega zmianie, jeżeIinową wysokość ren
ty ustala si~ od zarobków z pracy innej niż praca naukqwa, 

§ 8. Prawa do dodatku do emerytury hl'b renty nie na~ 
bywa, a nabyte traci osoba prawomocnie , ukarana w try~ię 
dyscyplinarnym karą wydalenia te służby. 

§ 9. Przepisy r,ozporządzenia stosuje si!} odpowiednio do . 
emerytur i rent określonych w prze.pisath~ , 

1) ustawy z dnia 28 maja 1957 · r. o· zaopatrzen.iu emerytal. 
nym górników l ich rodzin (Dz. V. z 1968 r. Nr l, poz. 19), 

2) . ustawy z dnia 23 stycznia 1968r. o zaopatrzeniueinery. 
talnym praćownikówkolejowych i ich ' rodzin (Dz. tJ: 
Nr 3, poz. 10), . ,. " ,' 

3) ustawy z dnia 23, sty<;:znia 1968 r.o zaopatrźeriiu inwa~ 
lidów . wojennych i wojskowych oraź ich rodzin (Dz. U .. 
Nr 3, poz. 11). 

§ 10. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia ' 
19 czerwca 1965 r. w sprawie dodatków do rent z tytu:łu pra~ 
cy naukowej (Dz. U. Nr 26, poz. 175). 

§ 1 L Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło· 
stenia. . 

Plfezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
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z dnia 27 sier'pnia 1968 r . . 

. w sprawie ustalenia wysokości niektórych rent inwalidzkich przysługujących żołnierzom niezawodowym osiągającym 
zarobek z :. tytułu zatrudnienia lub dochód z innych źródeł. · ' 

, Na podstawie art. '11 ust. 8 ustawy z dnia 23 śtycznia 
1968 r. -o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 
·oraz ich Irodzin (Dz. U.> Nr 3, poz. 11) ' zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Rozporządzenie dotyczy rent inwalidzkich II i III 
grupy inwalidów przyznanych na podstawie art. .11 ustawy 
z dnia 23 stycznia 1968 r. ó zaopatrzeniu inwalidów' wojen
nych i 'wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 11). 
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§ 2. Wzakresie zmniejszania rent inwalidzkich ze wzglę
:lu na osiąganie przez rencistę zawbkuz tytułu zatrudnienia 
}ub dochodu z innych źródeł, o którym mowa wart. 11 ust. 7 
ustawy wymienionej w § 1, oraz w zakresie trybu wyp'łaty 
tych rent stosuJe się 'Odpowiedni,o przepi~y rozporządzenia 
~ady Ministrów z dnia ' 18 czerwca 1968r. w . sprawie .szcze
gółowych zasad zmniejszania , rent inwalidzkich przysługują
cych .. z--tytułu wypadków przy pracy w razie osiągania przez 

rencistę zarobkÓw z tytułu zatrudnienia , lub dochodu z in
nychźródeł (Dz. U. Nr 22, poz. 146). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r. 

Prezes RaąyMinistrów: w z. P. Jaroszewicz 
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z dnia 27 sierpnia 1968r. 

w I!prawie określenia, które osoby wykonujące , pracę nakładczą uważa się za pracownik,ów "'\V. rozumieniu ustawy 
o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym ' praćowników i ich rodzin. 

}Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 2; art. 92 i art. 125 usta
(wy z dnia 23 stycznia 1968 11'. o powszechnym ~aopatrzeniu 
emerytalnym Ipracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) 
~arządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Za pracowników 'W rozumieniu art. 5 ust. 2 
5>kt 2 ustawy ,z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym za
opatrzeniu .emerytalnym pracowników i i'ch rodzin (Dz. U. 
~r 3, poz. 6), zwanej dalej "ustawą", uważa się os,oby wy
konujące pracę , nakładczą w rozumieniu .. przepisów określa
'jących ' istotne cechy tej pracy, jeżeli: 

Ul) pracę nakładczą wykonują na podstawie ipisemneJ umo
[Wy zawartej z jednostką gospodarki uspołecznionej, 
IZ , wyją.tkiem wypadków o'kreślonych w § 3, 

72) - osiągają 'Z tytułu ,tej pracy zarobki wynQszące za 3 k'O
Jejne miesiące ikalendarzowe w sumie " co' najmniej 
l.800 zł, a Jeżeli osoba wykonującaipracę nakładczą jest 
inwalidą (art. 12 ustawy) - '1.500 zł, Jeżeli jest zalkzo
ua do III grlliPY ialwalidów, i 900 zł, jeżeli jest zaliczona 
do II lub Ig:upy inwalidów, 

{$) zarobek icł~ w 3 kolejnych ~iesiącach nie przekracza 
9.000 zł. 

'2. Warunek, 'O którym mowa w usl. f pkt 2, uwaźa się 
Ira s;pełniony mimo lIlieosiągnięc'ia przez 'Osobę wykonującą _ 
'pracę nakładczą zarobku określonego w fyfn. przepisie, je
teli jednostka gospoda~ki uspołecznionej, idla iktórej wyko
Ilywana jest praca nakładcza, stwierdzi, że s,powodowane to . 
,było pr(lest'ojem w produkcji, który lilie tr,wał dłużej !n'iż 
~5 Wii w danym miesią<:u kalenda,rzowym, iub jeżeli osoba 
)vykonująca pracę nakładcząbyla niezdolna do pracy z ,po-

. :wadu choroby. Za przestój uważa się przerwę w 'produkcji, 
i,tóra objęła wszystkie osoby lub gm,pę osób wykonujących 
~racę nak}adczą dla danej jednostki .g'os,podarki uspołecz
~ionej. W razie przestoju lub choroby osoby wykonującej 
~)facę n(ikładczą kwoty zarobków. określone w ust. ,1 pkt 2 
bIegają zmniejszeniu ,proporcjonalnie do skróconego okresu 
4>racy w danym kwartale. - -

..- 3. Zakład UbeZipieczeń Społecznych w uzgodnieniu z Ko
;nltetem Pracy i Płac może zamiast. zarobków określonych 
!W ust. f pkt 2 przyjmować dlcl niektórych rodzajów rproduk
:cji niższe kwoty zaroł)ków albo odpowiednie normy pracy. 

" '§ 2. f. Osoby wykonującej pracę nakładczą nie uwa-ża 
'tę za pracownika w rozumieniu ustawy, jeżeli prowadzi ona 

przedsiębiorstwo handlowe lub przemysłów~. Oso'by wyk'O
nującej pracę nalcładczą nie uważa się tak~e za pracownika 
w rozumieniu ustawy, jeżeli członek jej rodziny, z ' którym 
lP,ozostaje - ona we wspólnym gospodarstwie domowym, pro
wadzi przedsiębiorstwo handlowe lub' przemysłowe z wy
jątkiem , rzemiosła. ' .' 

2. Nie uważa się za 'pracownika. w rozumieniu ustawy:: 
osoby wykonującej pracę nakłądczą, jeżeli osa.ba ta albo 
członek jej rodziny, z którym pIowadżi wspólne gospodar
stwo domowe, 'Osiąga przychody z ' gospodarsfwa '" rolnego, 
chyba że jest zaliczona do I lub II grupy inwalidów, a przy
chód szacunkowy z gospodarstwa rolnego ustalony dla wy
miaru poda,tiku gruntowego nie przekra<:za ikwoty io.oOO zł 
rocznie . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych w uzgodnieniu 
,z Komit.etem Pracy i Płac może w wyjątkowych wypadkach, ' 
u"lasadnionych rodzajem lub· organiZacją produkcji nakład
czej, uznawać za pracowników osoby nie będące inwalida
,mi , I lub II grupy, wykonujące pracę nakładczą dla danej 
jednostki gospodarki uspołecznionej, mimo .osiągania przy
chodów ,z g,ospodarstwa I'Olnego lut prowadzenia wspólnego 
g,ospodarstwa domowego z takimi osobami, pod warunkiem 
jednak, że przychód szacunkowy z gospodarstwa rolnego 
ustalony dla _ wymiaru podatku gruntowego nie przekracza, 
kwoty to.OOO zł rocznie. " 

B. Nie uważa się za -pracownika w rozumieniu ustawy 
osoby wykonującej pracę nakładczą, ' będącej człOiIlkiem rol~ 
niczej spółdzielni pr,odukcyjnej. . 

4. Za członków rodziny w rozumieniu ust. 1 i 2 uważa 
~ię os,oby wymienione wart. 6 ust. 2 ustawy. 

§ 3. Nie uważa się za prac'ownika w rozumienhi ustawy 
:osoby wykonu,jącej ipracę nakładczą na rzecz ' spółdzielczych 
~rzeszeń .osób wykonujących pracę nakłauczą ' iWyt:WÓICÓW . 
domowych. Zakład Ubez'pieq:eń Społecznych w uzgodnieniu 
:L Komitetem Pracy i Płac może w wyjątkowych wypadkach, 
uzasadnionych rodzajem lub organizacją pr,odukcji nadkład.- ' 
,czej, uznawać za pracownikówos'oby wykonujące pracę lIla- , 

. ncłaidczą dla niektórych zrzeszeń. 

§ 4. Przepisy rotpor'ządzenia nie dotyczą osób wykonu
Jących pracę nakładczą, które są już pracownikami w rozu
~ieniu ustawy z tytułu innej ip,racy niż nakładcza. 

,§ 5. L Osoba wykonująca pracę nakładczą .uważana' 
je'st za pracownika uprawnioneg,o do świadczeń z ub~zpie
czenia na' wypadek choroby i macierzyństwa oraz do " zasił
ków rodzinnych, jeżeli w okresie 3 ~iesięcy poprzedzających 


