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2. Jeżeli rencista, któremu przysługuje renta okreś!ona
w § l, podjął zatrudnienie w uspołecznionym zakładzie pracy 'inie posiada dochodu z innych źródeł, właściwy organ
rentowy może przekazać temu zakładowi wypłatę renty.
(j zaprzestaniu zatnidnienia zakład pracy zawiad'amioe nie'zwłocznie organ rentowy, który podejmuje dalszą wypłatę
renty.
3. Uspołeczniony zakład pracy wyp.łaca rentę na rachunek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokonując jej zmniejszenia w razie zajścia okoliczności powodujących zmniej. szeni'e renty.
'
4. W razie sporu , między zakładem pracy · a rencistą
dotyczącego
zmniejszenia renty, zakład pracy przekaz~lje
"Sprawę 'do decyzji organu rentowego, który ustalił prawo
do renty.
S. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych określi
. .szczegółowe zasady wykonywania pi zez uspołecznione zakład~pracy czynności, o których mowa w ust. 2 i 3..

§ 4.. 1:

Rencista

obowiązany

jest ·

niezwłocznie

zawia-

domić organ rentowy lub zakladpracy wypłac!ljąC'y rentą '

o powstaniu okoliczności uzasadniających zmniejszenie r~'n
ty inwalidzkiej, przedkładając równocześnie za$wiadczenie'
o wysokości zarobków z tytułu zatrudnienia lub dochodu
z innych źródeł.
.
2. Zaprzestanie osiągania zarobku z tytułu ~atrudnienia'
lub dochodu z innych żródeł r.encista stwierdza przez złoże
nie odpowiedniego oświa!iczenia na piśmi,e.
§ 5. Jeżeli rencista
zatrudnienia lub dochód
sadniającej zmniejszenie
pracy wznilwia wypłatę
kości.

przestał osiągać ' zarobek z tytułu
z innych źródeł w wysokości uzarenty, organ rentowy . lub zakład
renty inwalidzkiej .w p'ełnej wyso.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w , życie z dniem ogłosze
mocą od dnia 1 stycznia 1968 T. '

nia z

Prezes
R~dy
Ministrów: J. Cyrankiewicz
.
.,
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ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

z dnia 18 czerwca 1968 r.

w sprawie

wykazu chor6bzawodowych uprawniających do świadczeń w razie inwalidztwa lub śmlercł pracownika.

Na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnympracowników i ich rodzin (pz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co na-

1) przed dniem 1 stycznia 1968r. zatrudniony . był przy
pracach narażających na,' powstanie lub nawrót choroby
zawodowej objętej wykazem stanowiącym załącznik do
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 maja 1956 r.
w sprawIe wykazu chorób zawodowych (Dz. U.\ Nr 27,
poz. 122),
2) stał się inwalidą lub zmarł wskutek choroby zawodowej, o której mowa w pkt 1,
3) spełniał warunki określone w § 2 rozporządzenia powołanego w pkt 1 oraZ jezeli
4) spełnione zostały inne warunki wymagane do U2yskania świadczeń.

stępuje:.

uprawniające d.a świadczeń
" w. ustawie ' z dnia 23 stycznia 1968 1:. o powszechllym ,'zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich
rodzin (Dz. U. Nr 3, poz, 6), zwanej dalej , ,,ustawą", w raizie
inwalidztwa lub śmierci spowodowanych tymi .--Chorobami
uważa się choroby określone w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzeriia.

§ 1. Za choroby zawodowe

określonych

§ 2.1. Swiadczenia przewidziane w ustawie w razie . inwalidztwa lub śmierci. spcrwodowanych ' chorobą zawodową
przysługują, jeżeli pracownik był zatrudniony p6 dniu 31 grudnia 1967 r. przy pracach narażających na ' powstanie lub nawrót choroby zawodowej (§ 1) i spełnione zostały inne warunki wymaganeAo uzyskania tych świadczeń.
2. Swiadczenia,o których mowa w ust. l, przysług~ją
również, jeżeli pracownik:

§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
14 maja 1956 r. w sprawie wykazu chorób zawodowych
(Dz. U. Nr 27, poz. 122).
§ 4. Rozporządzenie wchod~i w
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r.

życie

z dniem

ogłosze

PTezes Rady MinistrÓW: ,1. Cyrankiewicz

Zalącznik

do rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 18· czerwca 1968 r.
(poz. 147).

WYKAZCHOROB ZAWODOWYCH UPRAWNIAJĄCYCH DO SWIADCZEŃ W RAZIE INW ALIDZ1WA LUB SMIERCI .
Z POWODU CHOROBY ZAWODOWEJ

,

Rodzaje p'rac l,u b warunki
,na chorobę zawód ową .

LP:

Choroba zawodowa

1

2

1

Zatrucia ostre i przewlekłe' substancjami . chemicznymi stosowanymi lub pozostającymi w związ~u z pra:
cą ' zawodową ' oraz następstwa tych . zatruć

,

narażające

3

-

Prace..

narażające

na

dzIałanIe

substancji

trujących

--

- ,
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Rodzaje prac lub , warunki
na, chorobę 'zawodową

narażające

3

Pylice płuc: pylica krz.emowa, pylica krzemianowa Prace narazaJące na wdychanie pyłu zawierającego
i inne zwłóknienia płuc, w postaci czystej .lub miesza- , dwutlenek krzemu 'w postaci wolnej lub związanej
nej, spowodowane wdychaniem p,yłu (jak: silicoan- . oraz innych pyłów mogących wywołać zwłóknienie
tkanki płucnej
.
tracosis, sjlicosiderosis itp.) oraz- współistniejącą gruźlica płuc
. .
'
Choroby ' spowodowane , działaniem promiel1i jonizu- Prace narażające na działanie promieniowania jonizującego i ciał promieniotwórczych
jących i ciał promitmio'twórczych
'
U wag a: również nowotwory, choroby narządu wzroku i skóry, spowodowane działaniem tych czynników
Zmiany w układzie p.erwowym, naczyl1iowym i ruchowym, wywołane działaniem drgań mechanicznych
Przewlekłe schorzenia ścięgien, pochewek ścięgni,
stych, kaletek maziowych, tl5.anek okołostawowych,
wywołane. sposobem wykonywanfa pracy
Zawodowe ' uszkodzenia narządów słuchu

Prace narazaJącena działanie drgań mechanicznych
(wibracji)
..
Prace narazaJące na Ą,'tały ucisk i nadmierne obcią
żenia aparatu kostno-stawowego, a w szczególności
prace prasowaczek" malarzy, brukarzy; tynkarzy
Prace naraża.jącena działanie hałasu , o dużej inten"
sywności

,,'I:

Zaćma lub zapalenie siatkówki wywołane ~awodowy

Prace narażające na długotrwałE') działanie promie7
niowania podczerwonego, nadfioletowego, pola "elek~
mi czynnikami fizycznymi .
tromagnetycznego wysokiej' częst<;>Ulwości,a ws~c.ze
U wag a: ' zmiany wywołane działaniem promienio- gólności pz:ace sp'awaczy, pracownikó.w obsł,ugują
wania jonizującego należy kwalifikować według lp. 3 cych piece wiertnicze i prażalnicze, dmuchac.zY szkła,
pracowników . gabinetów: fizykoterapeutyczn.Ych '
Skórne
choroby
'przewlekłe:
ropne
schorzenia
skóry,
Prace narażające na stykanie się zdrażni4cymi i żrą
8
cymi . środkami, cieczami chłodzącymi przy · obr,óbce "
błon śluzowych nosa, ust i zapalenie rogówki oka
mechanicznej metalu oraz prZy produkcji, związków
chromu, prży produkcjfkwasów, barwni.kóworganic.znych, a także prace wytrawiaczy i galwanizer,ów
Prace związane . z przebywaniem w zmiennym ciśnie
Choroba kesonowa (choroba dekompresyjna)
9
niu atmosferycznym
Nowotwory złośliwe, powstałe w następstwJe zawo- Prace narażaJące na długotrwałą styczność zproduk10
tami suchej destylacji węgla, ropy naftowej, łupków
dowej styczności z czynnikiem rakotwórczym:
- nowotwory skóry
bitumicznych, smOłowca, asfaltu i innych tego rodza- nowotwory dróg moczowych
ju substancji, a w szczególności prace wy'konywane
- nowotwory układu oddechowego
w ,zakładach koksochemicznych i barwnikarskich, rafineriach . ropy naftowej, prace asfalciarzy,smol,a rzy,
tJ wag, a: nowotwory powstałe w następstwie dzia- 'impregnatorów drewna
łania promieniowania jonizującego należy kwalifikoPrace narażające na długotrwałą styczność z benzewać według lp. 3
noaminami i naftalenoaminami oraz ich pochodnymi
np.: alfa i betanaftyloaminami, benzydyną
Prace narażające zawodowo na wdychanie substancji rakotwórczych, a w szcżególności ' niektórych wę
glowodorów wielopierścieniowych związków chromu
------------------------------------------------
,11
Glist~ica u górników
_ Prace w górnictwie
12
Oczopląs
Prace w górnictwie
--~-----I------~--~--------~----------------,·--------------I--------~------~--------------~--~,~~-13
ProII!ienica
-Prace wykonywane przez pracowników magazynów
zbozowych
14
Chorpby odzwierzęce:
Prace związane ze stykaniem się :li ch{)rymi zwierzę-o
- bruceloza (choroba Banga)
tamii prac'e wykonywane . przez pracownikÓw zakła
(
'
- tularemia
oów utylizacyjnych, ' personel instytutów naukowych
- wścieklizna
oraz laboratoriów, personel wyłapujący zwierzęta
- leptospiroza (choroba W.e illa) ,
Prace wykonywane przez ogrodników, rolników, sla:
. - tężec
jennych, hodowców koili, pracowników weterynaryj'- nosacizna
nych i pracowników zakładów pracy, w których za'"
- wąglik
trudnieni stykają się z materiałem zakaźnym lub zakażonymi .przedmiotami
.
,
Choroby -zakaźne nabyte" w związku z wykonywa- Prace wykonywane przez personel służby zdro.w ia
15
niem zawodu, jeżeli brak podstaw, do przypuszczenia; . i weterynaryjny ,oraz personel instytutów naukowych
że źródło choroby zna~dowało się poza warun,kami
i pracowni, stykający się bezpośrednio ' z zakaźnym
pracy w danym zawodZIe
środowiskiem lub zakażonymi materiałami
Schorzenia tropikalne u marynarzy i innych osób
. Pobyt w krajach tropikalnych w związku z zatrud- '
16
nieniem
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