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jeżeli ćhoroba l a powstała wskutek pełnienia s ł użby wojs ko- § 4. Roz por ządzrn; e wchod zi w życie z dn iem oglo-
wej w warunkach naraż'ających na powstan :e ch orób zaW o- szenia . 
dowych lub wykonywania pracy w tak ich warunkach. 

§ 3. O ' t ym, czy choroba pozosta jąca w ' związk u ze sb ż
bą wojskowq jest ch.orobą uprawniającą do renty . . o której. 
mowa w § l, orzek~ją wojskowe komisje lekar~kie. 

Minist e r Obrony Narod owej: W. Jaruzelski 
Min is ter Spraw Wewnętrznych: K. $wilala 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY l ' PŁAC 

z dnia 17 pażdziernika 1968 r. 

w sprawie zasad I trybu zallczan!a niektórych okresów do okresów zatnidnlenia. 

Na pódstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia .23 stycznia 
1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pra.cow

' ników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co I'la
slępuje: 

§ 1. 1. Za okresy służby w oddziałach, które prowadzi
ły walkę z hit!erowskimokupantem, podlegające zaliczeniu 
do okresów zatrudnienia w myśl art. 10 ust. 1 pkt 6 usta
wy ' z dnia 23 stycznia . 1968 r. o ;p'owszechnym zaopatrzeniu 
emeryta'inym pracowników I ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6), 
zwanej dalej "ustawą". uważa się: ' 

1) okresy czynnego udziału w oddziałach Gwardii Ludo
wej, Armii Ludowej, BatalioriówChłopski.ch.Armii Kra
joweJ. Polskiej Armii Ludowej. Korpusu Bezpieczeństwa 
oraz innych organizacJI antyfaszystowskiego ruchu 
oporu. 

2) okresy . czynnego udziału w oddziałach antyfasEystow
',' ,skiego ruchu ' oporu. -iktore działały na' oąszarze innych 

państw. ,... 

2. Za okresy ' c.zynnego udziału w organizacjach mło
dzieżowychprowad'zących walkę z hitlerowskim okupa-ntem; 
podlegające . zaliczeniu do okresówzat~udnienia w · myśl 
art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, uważa się okresy CŹynnego 
udz-la.łu, w okresie wojny' 1939-1945. w Związku Walki 
Młodych, Związku Harcerstwa Polskiego oraz innych mło
dzieżowych organizacjach antyfaszystowskiego ruchu oporu. 

§ 2. Za okresy działalności re:wolucyjnej i działalności 
w .post.ępowych organizacjach polityCznych lubspołeczny,ch. 
podlegające zaliczeniu do okresów zatrudnienia w myśl 
art. lO ust, I ' ,pkt 10 ustawy, 'uw~ża się te okresy pr~cy or
ganiza'cyjnej w partiach i organizacjach politycznych lub 
społecznych, które zostały zweryfikowane i uznane przez 
władzę naczelną właściwej partii lub innej organizacji poli
tycznej. 

§ 3. Za ·okresy udziału w walce o wolno'ść narodową 
I · zachowanie polskości, a w szcZególności Gdańska, Pomo
rza, Warmii . i Mazur, Sląska, Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej. 
p~legające zaliczeniu , do · okresów . zatrudnienia w myśl 
art. 10 ust. 1 pkt 12 ustawy, uważa się -okresy udzi~łu w 

. walce przeciwko germanizacji, proWadzonej zarówno na te
. renie tych ziem; jak i poza ich obszarem. 

§ 4. 1. .Zaliczenie do ok'resu zatrud[)ienia wymaganego 
do uzyskania emerytury lub renty okresów: . 

l) sTużby w oddziałach oraz czynnego udziału w organiza
cjach młodzieżowych. prowadzących walkę z hitletow
skilll okup5lntem, działających na obszarze Państwa Pol
skiego lub innych państw (art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy), 

2) pobytu w hitlerowskich więzieniach za działalność po
lityczną i obozach koncentracyjnych w czasie od .dnia 
l września 1939r. do dnia 9 maja 1945 r. (art.. 10 ust. 1 
pkt 9 ustawy), 

3) służby w wojskowych oddziałach ludowych . w czasie 

" 

wojny domowej w Hiszpanii OJaz internowania wskutek 
tej służby (art. 10 ust; 1 pkt 11 ustawy), . 

4} udziału w walce o wolność narodową i zachowanie poł
skości, a w szczególności Gdańska, Pomorza, Warmii 
i Mazur, Sląska, Wielkopolski, Ziemi Lubuskiej oraz 
okresy represji z tego tytułu (art. 10 ust. l pkt 12 
ustawy) 

następuje na podstawie ' zaświadczenia Zarządu Głównego 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację lub innego 
dowodu przedłożonego przez zainte ~'E\sowanego i zaop-inio
wanego przez Zarząd Główny tego Związku. 

. 2. Zaliczenie do okresu zatrudnienia wymaganego ,do 
przyznania emerytury łub renty okresów działalności rewo
lucyjneJ.i działalności w postępowych organizacjach poli
tycznych lub społecznych oraz pobytu w więzieniach i obo
zach odosobnienia za tę działalność (art. lO ust. 1 'pkt 10 
ustawy) następuje, na podstawie zaświadczenia władzy na
cze1n'e j właściwej partii~"łnb!~innej 'i €>TJg<mi z-ac ji' rpul itycznej. 

§ 5. Okresy wymienione w § 4 niepbdlegają zaliczeniu 
dOi~IU~ Z'1fttudrlieli P.:tu-<~'rl'1'i'agcih'fChv dOI-'P'l'tyznania €mery
tury lub renty, jeżeli rerl' silmóki"eszostał ' Jnż uwzględnio-
ny z tytułu zatrudnienia. ' . 

§ 6. Przepisy rozporządzenia stosuje. się odpowiednio 
również do emerytur i . rent określonych w przepisach : 

t:) ustawy z dnia 28' maja 1957 r. o zaopatrzeniu emery
talnym górników i ich rodzin (Dz. " l1. , '{.1'968 r. Nr 3. 
poz. 19), • . 

2) ustawy z dnia 23 stycznia 1968 r. o zaopatrzeniu eme
.. rytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin (Dz. U. 

Nr 3, poz. 10), 
3) ustawy z dnia 13 grudńia W57 r. o zaopatrzeniu eme

rytałnym żołnierzy zawodowych . i nadterminowych oraz 
ich rodzin (D.z. U. z 1963 ~. Nr 55, ,poz. 2~), ' ' .. . 

4) ustawy z dnia 23 stycznIa 1968 r. o zaopatrzenIu Inwa
lidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz: U. 
Nr 3, poz. 11), 

5) ustawy z dnia 31 stycznia HI'59 r. o zaopatrzeniu e~e
rytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej orat 
ich -rodzin (Dz. U. Nr 12. poz. 70), . 

6) ustawy z dnia 10 , grudnia 1959 r. o Służbie Więziennej 
(Dz. U. Nr 69; poż. 436), , . 

7) ustawy z dnia 29 marca 1965 r. o ubezpieczeniu spo
łecznym rzemieślników (Dz. U. Nr r3; poi. 90). 
§ 7. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 

Społecznej z dnia 16 stycznia 1957 r . w sprawie zasad i try
, .bu zaliczenia niektórych okresów do okresów zatrudnienia 

(Dz. U. z 1957 r. Nr 4, poz. 20 i Nr 55, poz. 272 oraz z 1967 r. 
Nr 4, poz. 17). 

§ 8. Rozporządi:enie wchÓdzi w życie z dniem 09łosze
nLi' z _tTI0cą od dnia I stycznia 1968 r. 

Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac: ABU,rski 


