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7) elektromechaniki, , ' 
8) . fotografowania, 
9) fryzjerstwa, 

10) garncatstwa, 
11). gręplarstwa, 

·12) kołodziejstwa, 

13) koszykarstwa, 
14) kowalstwa, 
l~) krawiectwa miarowego, 
16) maglowani~, 

17) mechaniki maszyn, 
18) młynarstwa, 

19) murarstwa, 
20) obsługi maszynowej produkcji rolniczej i ogrodniczej, 
21)oczyhczania śćieków i wywozu nieczystości, . 
22) ostrzenia noży, lutowa,nia i drutowania naczyń, 
23) plisowania, , 
24) powrożnictw,a" 

, 25) prania i, prasowania, ' 
26) repasacji pończoch, , 
27) rymarstwa, 
28) stolarstwa, 
29) studniarstwa, 
30) szewstwa miarowego i naprawkowego, 
31) szklenia otworów budowlanych, 
32) ślusarstwa, 

33) tartacznictwa, 
34) utrżymania i pielęgnacji zwierząt, 
35) , wędzenia ryb,. . l 
36) wydobywania torfu, 
37) wypalania cegły, . 
38) wytłaczania" oleju, 

39) zegarmistrzostwa, 
40) , zduństwa. 

2. Okresy faktycznego wykonywania usług, o których 
. mowa w~ ust. l, zalicz~ się, jeżeli dochód uznkiwany z t y- . 
. tułu wy konywania tych usług stanowił główne )źródło utrzy
mania. 

3. Zaliczanie. okresów, o których mowa w ust. l, nastę
puje na wniosek rzemieślnika. 

4. Zaliczenie do okresów ubezpieczenia okresów, o któ
rych mowa w l,lst~ l, następuje w razie zgłoszenia (w tej spra-

wie wniosku Vi terminie do' dnia 31 grudnia 1976 r. oraz pod 
warunkiem, że . rzemieśln,ik przed tym termine.!ll objęty był 
ubezpieczeniem ha podstawie ustawy wymienionej w ust. 1. 

S.P' zez' faktyczne wykonywanie usług należy rozumieć 
wyk~nywanie ich bez posiadania uJlrawnienia przemyslo,
w~go. 

§ 2. Za okres faktycznegą wykonywania usług może być 
uznany również okr.es prowadzenia ' działalności zbliżonej do 
działalności określonej w § 1 ust. 1. "-

§ 3. ' 1. ' Dowodami stwierdzającymi okres faktycznego 
świadczenia usług mogą być następujące dok,umenty: 

1) zaświadczenie organu finansowego prezydium. właściwej 
rady narodowej - w razie . opłacania podatku od wyko-
riywaneL działalności" ' 

2) zaświadczenie właściwego cechu. , ' 

2. Jeżeli organ finansowy prezydium właściwej raay na
rodowej lub właściwy cech nie mogą potwierdzić okr~su fak
tycznego świadczenia usług lub okres ten mdgą potwierdzić 
tylko częściowo, środkiem dowodowym _mągą być inne dok~
men ty, ił w razie ich braku - zeznania 'świadków, które po
winny- być dołączon~ do ' wniosku, . o którym mowa w § l 
ust. 3. 

§ 4. 1. Zaliczenia okresów, o których mowa w § 1 ust. 1 . 
i 2, dokonują komisje działające przy izbach rzemieślniczych, ' 
powołane przez te izby. 

2. W skład komisji, o których mowa w ust. .1, . wchodzą 
przedstawiciele organów do spraw handlu, przemysłu 1 usług 
prezydiów właściwycl~ wojeWódzki <:.,h rad! narodowych (rad 
narodo\fych miasl" wyłączonych z województw), " izbrze
mieślniczych oraz , oddziałów . Zakładu Ubezpieczeń Społecz- . 
nych. . 

3 . . Orzeczenia o zaliczeniu podlegają wpisowi do legity
macji ubezpieczeniowych . rzemieślników. Wpisów dok~nują 

właściwe oddziały, Zakładu Ubezpieczeń Społ!!cznych, 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 
2 sieq~nia . 1969 r. 'w sprawie zasad i trybu zaliczaniaI rze- . 
mieślnikom ' okresów faktycznego wykonywania n~ęktóry~h 
rodzajów ' usług do okresów ubezpieczenia (Dz. U. Nr 23, 
poi. 166). " 

§. 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Pre7Je5 Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WE~NJ;TRŻNYtH ORAZ NAUKI, SZKOLNIctwA ' WY2:SlEGO I TEĆI:łNIKI 

, 'z dnia' 10 listopada 1972r. 
.... 

w sprawłe 'rodz~ju studiów prówadzonyc~ przez wyższe szkoły oficers)[Je re~ort~spraw wewnętrznych. 

'Na podstaw'ie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 5 listopada 
1958 r. o szkolnictwie wyżśzym (Dz. U. zl969 r. Nr 4, poz. 31 
i z ' 1972 r. Nr , 16, poz. li 4) żarządza się, co następuje: . ',- , 

§.1, Wyższa Szkoła Oficerska im. Generała F~anciszka 
Jóźwiaka-Witolp,a i Wyższa Szkoła Oficerska im. Feliksa 
Dzierżyńskiego prowadzą studia ' zawodowe o specjalizacj.i. 
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praWno-administracyjnej ora,z w, zakresie ochrony bezpIe-
czeństwa 'i porządku publicznego. ' . 

, § 2. Ro~porządzeIiie wchodzi wżycie . z dniem ogłosze~ 
nia. 
Minister Spraw Wewnętrznych: W. Ociepka •. 
MfhisterŃatiki, Szkolnictwa Wyższego Techniki: 

. . J. Kączmarek 




