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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO 'KOMITETU PRACY I PŁAC 
\ 

,1 dnia 15 lipca 19,69 i . . 

w sprawie zasad uznawania wypadków w drodle z domu do pracy ł z pracy do ,domu za podlegające 
umowom ubezpieczenia. 

Na podstawie § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 20 sierpnia 1968 r. w sprawie wygaśnięcia niekt.órych 
umów ubezpieczeriia za wartych pr lez uspołecznione za k Ła
dy pracy (Dz. tj. Nr 32, poz. , 218) zarządza 'się, co następuje: 

§ 1. Wypadek w drodze z domu do p'racy i z prac y do 
domu uważa się za podlegający ubezpteczeniuwzakresie 
następstw nieszczę'śliwych wypadków w myśl § 5 roz!J0rzą

dzenia Rady Ministrów z dnia 20 s ierpnia 1968 r. w sprawie 
wygaśnięcia niektórych umów ubelpieczen.ia zawartych prlez 
uspołecznione zakłady pracy (Dz. U. Nr 32,poz. 218), jeżeli 

droga, w której pracownik uległ wypadkowi, była naj krótsza 
i nieprzerwana. 

§ 2. 1. Za dom uważa ,się miejsce, w którym pracow
,ni.k zameldowany był na pobyt stały lub cza~owy . 

2. W uzasadnionych przypadkach za dom może być 
uznane również miejsce ińne niż określone w ust. l, z' któ
rego pracowni.k udawał się do pracy lub do którego ' udawał 
się z pracy, jeżeli z okolicznośc:i sprawy wynika, . że było 

on,o ak'tualn.ie miejscem czasowego pobytu prac'ownika. 

§ 3. I! -Drogą najkrótszą jest r6wnież droga, kt6ra ze 
względów komunikacy jnycb jest dla pracownika najdogod. 
niejsza . 

2. Drogą nieprzerwaną jesf również droga podjęta po 
przerwie, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że przerwa 
ta była w datiych warunkach życiowo uzas.adniona i jeżeli 
jej czas nie prlekraczał granic potrzeby. . 

§ 4. 1. Za wypadek w drodle z pracy do domu uważa 
się również wypad'~k, któremu uległ pracown ik w drodze 
z miejsca pracy do ' 

1) mie jsca drugiego za tf'Jd nienia, jeżeli · pracownik zatrud
niony jest w w ęcej niż jednym zakład z ie pracy. 

2) zwykłego miejsca wykonywania funkcji lub zadań po
lityczny ch. zawtldowych lub społecznych, 

3) zwyk lego Iil ie}sc a spożywania posiłków 
oraz w drodze z tych miejsc do domu. 

2. Przepisy § 1~3 stOsuje się odpowiednio. 

§ 5. Przepisy zarządzenia stosuje się do ~p~dk6"r za:' 
istniałych począwszy 'od dnia l września 1968 r, 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodnicz9cy Komitetu Pracy i Plac: M. Krukowskl 
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ZARZĄDZENIE PREZESA WY2:SZEGO URZ1;DU GORNICZEGO 

z dnia 15 lipca 1969 r. 

w sprawie zasad pro,wadzenia . rejestru obszarów górniczych oraz wydawania zaświadczeń, wyciągów 
.' . l odpisów z lego rejestru. 

Na podstawie § 30 rozporządzenia Rady Mi.nistrów 
z dnia 30 listopada 1965 r. w sprawie obszarów górniczych 
(Dz! U. Nt 54, poz. 332) zarządza s i ę, co następuje: 

§, 1.' Wprowadza s ię i'nstrukcję w sprawie zasad prowa
dtenią rejestru obszarów górniczych oraz wydawania za
s'Wiadcień,' wyciągów i odpisów ż tego rejestru, stanowiącą 
załącznik do zarządl.enia. 

§ 2. Traci moc zarządzenie ,Prezes'aWyższeg'o i Urzędu 
Górnic~ego z dnia 30 czerwca 1960 r~, w sprawiep.rowadze
nia akt oraz wyda .vania zaświaq,cz~!1, WyciągÓW l oopisów 
z rejestru obszarów górniczych (Monitor PolskJ Nr 63, 
poz. 301). ',. 

§ 3. Zarządzenie wchodLi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego: E. GrabowskI , 

ZaląC'70lk do :zarządzenia Prezesa' 
Wy'islello Ur7ędu Górniczego z dnia 
15 II pca 1959 r. (poz. 259). 

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD PROWADZENIA REJESTRU OBSZAROW GORNICZYCH ORAZ WYDAWANIA 
ZASWIADCZEN, WYCIĄGOW I ODPISOW Z TEGO REJESTRU 

Przepi\y ogólne. 

§ l. 1. Rejestr obszarów górniczyc h prowadzi pra co w
Ill,ik upoważniony przez Prelesa Wyższego Urzęd u Górniq:e
go. 

2. Rejestr obszarów górniczych powinien być przecbo
wywany w miejscu bezpiecznym i pod zamkn i ęciem. · 

3. Przeglądanie rejestru obsl.arów g6miczych przez stro
ny j'esf d,) pUSZClaloe tylIco pod nadLOrem upoważ.nionego 
pracownjka (ust, l), z za chowaniem przepisów dotycżących 
pflestrzeg ania tajemnicy paristwowej i sl Llźbowej Oraz prze

, pisów porządkowych. 
§ 2. 1. Rejestr obnarów g6rniczych obejmuje: 

1) księg~ rejestrową. 


