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sko uprawniające do wyższego wzrostu emerytury lub renty 
niż stanowisko zajmowane w chwili przejścia, pracownik ten 
ma prawo do wzrostu emerytury lub renty w procencie prze
widzianym dla wyższego stanowiska. 

4. Kolejowa renta rodzinna wzrasta o procent odpowia
dający procentowi wzrostu emerytury lub renty inwalidz
kiej, jaki przysługiwał lub przysługiwałby pracownikowi ko
lejowemu, po którym przyznawana jest renta rodzinna (art. 19 
ust. 4 ustawy). 

§ 3. Kolejowe emerytury i renty wymierzone zamiast 
rent, które zostały przyznane w wysokości określonej w de
'krecie z dnia 19 stycznia 1957 r. o zaopatrzeniu emerytalnym 
pracowników k.olejowych i ich rodzin (Dz. U. z 1958 r. Nr 55, 
poz . . '273), wzrastają o 10010. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1968r. 

Minister Komunikacji: w ' z. D. Taranlowicz 

117 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 11 kwietnia 1968 r. 

w sprawie dokonywania wypłat z sum' wpłaconych do Banku Rolnego z tytułu przekazania przez rolnika na własność 
Państwa części nieruchomości, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. 

Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia l marca 1968 r. w sprawie rent i innych świadczeń 
pieniężnych z tytułu przekazania nieruchomości rolnych na 
własność Państwa, trybu postępowania przy przejmowaniu 
tych nieruchomości oraz trybu wykonywania prawa pierwo-

. kupu w stosunku do budynków (Dz. U. Nr 8, poz. 46) zarzą

dza się, co następuje: 

§ 1. Wypłata na cele inwestycyjne środków zgromadzo
nych na rachunku rolnika w Banku Rolnym z tytułu przeka
zania przez niego części nieruchomości wchodzących w skład 
gospodarstwa rolnego następuje: 
l) jeżeli wykonanie robót inwestycyjnych lub dostarczenie 

materiałów do wykonania tych robót albo dostarczenie 

inwentarza żywego lub martwego zlecone zostało przez 
rolnika bądż jego następcę prawnego jednostce gospo
darki uspołecznionej - w drodze przelewów na rachu
nek tych jednostek, 

2) w innych wypadkach - bezpośrednio rolnikowi bądź 

jego następcy prawnemu w miarę postępu robót lub do
konywania zakupów na cele inwestycyjne. 

li 2. Właściwe oddziały (placówki) Banku Rolnego do
konują wypłat określonych w § 1 na podstawie wniosków 
rolników bądż ich następców prawnych. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: M. JagieIski --< 

H8 
PISI\,10 OKÓLNE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC 

z dnia 16 kwietnia 1968 r. 

w sprawie wykorzystywania wpisów w pracowniczych legitymacjach ubezpieczeniowych przez wydziały zatrudnienia pre
zydiów rad narodowych i zakłady pracy oraz trybu postępo wania w razie zagubienia legitymacji ubezpieczeniowej. 

W wykonaniu przepisu ust. 7 pisma okólnego nr 8 Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1968 .r. w sprawie 
właściwego wykorzystywania pracowniczych legitymacji 
ubezpieczeniowych (Monitor Polski Nr 7, poz. 41) ustala się, 

co następuje: 
1. Wydziały zatrudnienia prezydiów rad narodowych 

i zakłady pracy wykorzystują wpisy w legitymacjach ubez
pieczeniowych, w szczególności dotyczące przebiegu pracy 
zawodowej i rodzaju wykonywanej pracy (stanowisko, spe
cjalność, grupa zaszeregowania), w celu właściwego doboru 
pracy dla osoby poszukującej pracy oraz ustalenia, czy oso
ba ta posiada kwalifikacje przewidziane dla proponowanego 
stanowiska pracy. 

2. Wydziały zatrudnienia prezydiów rad narodowych 
przy kierowaniu do pracy oseb poszukujących pracy, a za
kłady pracy przy przyjmowaniu do pracy obowiązane są żą
dać okazania ' legitymacji ubezpieczeniowej w celu spraw
dzenia, czy dokonany został w poprzednim miejscu pracy 
wpis dotyczący rodzaju wykonywanej pracy (stanowisk<;>. 
specjalność, grupa zaszeregowania), wysokości zarobków oraz 
ustania zatrudnienia. Jednocześnie, należy sprawdzić, czy 
ostatni wpis w legitymacji ubezpieczeniowej, dotyczący usta
nia zatrudnienia, jest zgodny z takim wpisem w dowodzie 
osobistym osoby poszukującej pracy. 

3. Przepisy ust. 2 nie dotyczą osób, które nie posiadają 
legitymacji ubezpieczeniowej z następujących przyczyn: 

1) podejmują pracę po raz pierwszy, 
2) nie były objęte przepisami o ubezpieczeniu społecznym 

ze względu na charakter poprzedniej pracy (np. niektó
,rzy agenci, kioskarze lub osoby wykonujące pracę na-
kładczą), '. 

.3) nie ubiegały się o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej 
w zakładzie pracy przed 1 stycznia 1968 r. 
4. W wypadkach określonych w ust. 3 wydział zatrudnie

nia prezydium rady narodówej lub zakład pracy powinien 
żądać złożenia odpowiedniego oświadczenia. Nie należy 

żądać oświadczenia, jeżeli przyczyny nieposiadania legity
macji ubezpieczeniowej określone w ust. 3 wynikają 

z przedstawionych dokumentów. 
5. W razie stwierdzenia, że w legitymacji ubezpiecze

niowej osoby poszukującej pr:ae-y brak jest wpisu, o którym 
mowa w ust. 2, wydział zatrudnienia prezydium rady naro
dowej wydaje skierowanie do pracy, zawiadamiając zakład 
pracy o obowiązku zażądania od pracownika uzupełnienia 
wpisu w poprzednim miejscu pracy i - gdy zajdzie potrze .. 
ba - udzielenia pomocy w jego uzyskaniu (ust. 1 pkt f 
pisma okólnego nr 8 Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 stycznia 1968 r.). ' 


