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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 17

września

1968 r.

w sprawie · świadczeń rentowych dla repatr:łantów.
t"

Na pqdstawie art. 119 ustawy z dnia 23 styczni-a 1968 r.
o powszechnym zaopatrzeniu ' emerytalnym pracowników
ich. r(}dzin(Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§ .1. L Przepisy rozporządieniastosuje się do:
"

1) repatriant'ów, którzy byli ,pracownikami:

żołnierzami za-

wodowymi lub niezawodowymi, .
2) członków rodzin tepatriantów,o których mowa w pkt 1,
bez względu . na to, czyczłonKowie~ ci są również repatriantami, czy też . stale zamieszkiwali' w kraju,
3) członków rodzin osób, którel;Jyły pracownikami,żołnie
rzami zawoq·o wymi lub niezawodowymi i zmarły za gra. nicą; a członkowie ci powrócili po śmierci tych oS,ób do
kraju jako repatrianci.
2. Za repatrianta w rozumieniu

rozporządzenia

uważa

się osobę, która powrócili" do kraju po Wyzwoleniu i uzna-

na
cji

została

za repatrianta przez

właściwy '.

organ. aclministra-

państwowej.

§ 2. 1. Osobom wymienionym w ' § ' l"którym władze
lub instytucje zagraniczne wypłacały renty, przyznaje si~
emerytury lub renty inwaLidzkię albo reniy, rodzirme z fu
dlłszu emerytalnego, jeżeli wład7elub ,instylucje za~gorani:czne
wtrzymały wypłatę renty l . po\~odu repat~iacji. .. ' .

n.',,

.'

2. Renty rodzinne p.rzyznaJe 'się: dzieciom,małżonkowi
spełni,ają ' .o ni odpowiednio warunki okre:ślonew art. 32, art. 33 ust. 1 i art. 35 pkt 2 ustawy z ' dnia.
23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniuemerytalnym pracowników i · i~h rodzin (Dz. U; Nr 3, poz .. 6), zwanej

i rodzicom, · jeżeli

dalej!,ustawą".

§ 3. 1; Emeryturę lub rentę przyznaną w !llyśl§ 2 wypłacą się w wysokości pobieranej za . granicą /renty po prze- ,

liczeniu jej na złote według zasad stos'o wanych przy wyw kraju rent otrzymywanych z z.a granicy.,
2. W razie zbiegu prawa do dwóch lub więcej świad
czeń stosuje się odpowiednio przepisy art. 78 ustawy .

płacie

§ 4. 1. Do emerytur i. rent przyznanych .~ myśl § 2
przewidziane w ustawie dodatki:
1) rodzinne (art. 41-44 ustawy),
2) z tytułu polskich odznaczeń państwowych (art. 45
ustawy),
.
3) z tytułu zaliczenia dol grupy inwalidów (art. 47 ustawy).

przysługują

2. Osoby pobierające emerytury i renty , oraz członko
wie ich rodzin mają prawo d,o świadczeń w natUrze w z.akresie j ,na' warunkach okre'ślonych w art. 60-63 ustawy.
3. W ·razie śmierci osób pobierających ęmerytury i renty , oraz czJohków ich rodzinprzyslugują zasiłki pogrzebowe ,

~ ;·1

/,
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3) 'kwota świadczeń nie może ., być niższa od kwoty najniż;- '
!!la warunkach i w wysokości określonych 'wart. 49-52
szej emerytury lub renty.
ustawy.
§ :5. 1. ' Osoby pobierające na podstawie przepisu § 2
2; P.omimo niewykonywania prze1 repatrianta za trud, renty 'uzależnione od inwalidztwa poddaje się kontrolnym , nienia w kraju Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
' badaniom lekarskim, jeżeWinwalidźtwo nie zostało ustal 0- może, W. wyjątkow,o uzasadnionych wypaqk.ach, wyrazić zgo-,
' ne ja~o . trwałe przez' instytucję zagraniczną. Pierwsze kondę na przyjęcie do obliczenia ,podstawy wymiaru świadczeń
trolne badanie lekarskie przeprowadza się nie wcześniej niż
zarobków w wysokości odpowiadającej obowiązując)'1ll w
po upływie Toku od daty' powrotu ' do kraju, chyba że insty- .kraju przepisom płacowym dla , takiej grupy pracowników
tucja zagr aniczna , określiła wcześnięjs,zy termin badania; ,
w odpo\yiednim dziale gospodarki narodowej (branży), Vi ja2. Jeżeli kontrolne badanie lekarskie wykaże, że inwa- , kiej repatriaIij; . był zatrudniony, za granicą.
_
lidztwo ustało, wypłatę renty wstrzymuje się od najbliższe
,3. Wypłata św'iadczeń' rentowych przyznanych w myśl
, go terminu płatności renty przypadającego po upływie mieprZepisów ust. 1 i 2 następuje od dnia powstania prawa do
siąca od ' d'aty decyzji wstrzymującej wypłatę renty. Przepis
tycbświadczeń za okres nie dłu'ższy niż' 3 miesiące wstecz
art. 23 ust. 2 pkt 2' ustawy stosuje ' się odpowiednio.
od' daty zgłoszenia Wniosku ' 1 nie wcześniej jednak niż od
§ 6. 1. RepaJri~ntom, którzy za grani~ąpracowali lub ,dnia powrotu do kraju.
byli żołnierzami (ż-awoą.owymi lub niezawódowymi) i nie , po§ 7. Tracą moc:
,
bierali -tam ,z tego tytułu rent,' i członkom ich rodzin oraz ' 1) rozporżądzenie Rady Ministrów z dnia 10 maja 1957 r.
'osobom wymienionym w §, 1 ust. 1 pkt 3 przysługują świad
w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwaniaświ.ad
czenia rentowe przewidziane, w ustawie ' w zakresie, wysoe-zei! rentowych przez 'repatriantów '(Dz. U. Nr 26,
kości i. na warunkach w niej określonych; 'z tym , że:
poz. 117),
"
1) przy oCenie prawa do świ~dczeń okresy z~trudnienia za
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia
grankąuważa się za okresy .zatrudnienia na ob~zarze
1959r. w sprawie szczegółowych warunkówuzyskiwaPaństwa' Po~skiego., a okresY służby wojskowej ~ za
nia' kolejowych świadczeń rentowych p.rzez repatrianokresy równorzędne z okresami zalnidnieriia )ub zalitów (Dz. U. Nr 25, ·poz.' 161).
czalne do okresów, zatrudnieni~,igodnie ,z art. 9 i 10 ,
§ 8. ' Rozporządze~ie wchodzi w życie z dniem 'ogłos,7e
ustawy,
nia i stosuje ' się do wniosków oświadczenia zgłoszonych
2) , w razie niewykonywania zatrudnienia w krajIJ- do oblipo dniu wejścia rozporządzenia w życie.
czenia świadCZeń przyjmuje się najniższą podstawę wyPrezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicż
miaru,
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Ż dnia 23 wrześńia 1968 r.

' w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach prze myshi gazowniczego.
Na p.odsta wie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 marca 1965 r.
.i higienie pracy (Dz. U. Nr 13, poz. 91)
Ilarządza się, c.o następuje:

O bezpieczeństwie

R o z d z i a 1.1.

2. Wykopy lub inne podobne

wgłębienia

w miejscach
ust. 1,
powinny być ogrodzone bądż w sposób widoczny oznaczone
znakami ostrzegawczymi j informacyjnymi.
dostępnyc;:h dla .ludzi na terenach, ,o których mowa

w

§ 4. Przed przystąpieniem :do robót ziemnych powinno

w szczególności usytuo- ,
wanie' kabli elektrycznych , i przewodów gazowych.
§ 5. 1. P'oszczególne obiekty pówinny być oznaczone
§ 1. Przepisy rpzpor.ządzenia stos~je się di:> nadzorowatablicami ostrzegawczymi ,Q zakazie wstępu osobom nie upo' nych przez Minist~a Górnictwa i Energetyki' zakładów pracy
ważnionym, a .obiekty zagrożone wybuchem o zakazie
przemysłu gazowniczego, zwanych dalej "zakładami".
uźywania :o gnia.
.
§ 2. Pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem yv zakła
Z. ' Na zbiornikach z cieczą bądź (Jazem p~lnym lub ł 9 t
dzie - w rozumieniu rożporządzenia - są pomieszczenia
wozapalnym powinny być umieszczcne' odp()wiednie ' znaki
zaliczone ' w przepisach rozporządzeIiia Ministra Spraw Wei napisy ostrzegawcze. "
,
wnętrznych z dnia 28 lutego 1967 ,r. w sprawieklasyfi~acji
, 3. ,Na urządzeniach służących' do zamykania i otwi1!ra~
obiektów;" budowlanych i zakładów pracy pod względem nienia przepływu gazu powinny być umieszczone znaki wskabezpieczeń~stwa pożawwego i zagrożenia wybuchem (Dz. U. ' zujące zamknięcie lub otwarcie ~przewodu.
Nr 8, poz. 34) ~- do Jednej z pięciu kateg,o rii zagrożenia
" § 6. W pomieszczeniach z urządzeniami gazownic~ynii
wybuchem (WI - WV).
'
powinny być wywiesz.ońe w miLjscu widocznym i dostępnym schematy połączeń tych ur,ządień.
.
, R o z d z i aj 2. .
§ 7. I. W pomieszczeniach związ,anych z wytwarza';
niem, oczyszczaniem i przesyłaniem gazu powinien być
Przepisy wspólne dla oddziałów zakładu.
umożliwiony przepływ powietrza przeż wszystkie kondygnacje.
§ 3. 1. Trasy i przejścia na terenie za'kładów oraz na
terenach robót wyk{)nywanycli przez zakłady powinny ' być
2~ Porriieszczenia, o których mowa w . ust. 1, powin'ny
wyznaczon~ i zabelJlie~zone dla. r'uchu kołowego i ' pieszego.
być skutecznie wentylowane.
Przepisy

wstępne.

być rozpoznane uzbrojenie terenu; a

