
/ ! .. 

Dziennik Ustaw Nr 25-'-----'-__'___----'-----'-----'--""'--_____ 5"..,_~271 ______ ---'--__'__ _______ __.__:Poz. 108 i 169 

168 
ROZPORZĄDZENIE MJNISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

Z dnia 2 lipca 1968 r. 

w sprawieokreśłenia czynności zawodowych, których wyko nywanie uważa się za zatrudnienie w zespołach 
formujących szkło, oraz wykazu chorób zawodowych robot n ików zatrudnionycłLw tych zespołach. 

Na ,podstawie art. 54 ust. 1 i art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 
23 stycznia 1968 ' r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytal. 
nym pracowników i ich rodżin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarzą· 
dza się, co następuje: __ _ 

§ 1. ·Za robotników zatrudnionych w zespołach formu" 
jących szkło, uprawnionych do wyższych emerytur lub Wyż
szych rent inwalidzkich, uważa' się - z wyłączeniem za
trudnionych w zakładach przetwórstwa szkła lub produku
jąl:ych ~zdoby choinkowe - robotników wykonujących sta
le następujące czynności zawodowe (zawody-specjalności): 
U maszynista maszyn do formowania szkła płaskiego, 
2) operator urządzeń do walcowania szkła płaskiego, 

3) maszynista maszyn do formowania wyrobów szklanych, 

Lp. Choroba zawodowa 

4) formowacz wyrobów szklanych na urządzeniach ręczno-
mecha,nicznych, 

5) hutnik-formowacz wyrobów szklanych , ręcznie, 
6) podręczny przy ręcznym formowaniu szkła, 
7) układacz wyrobów szklanych w komorowych piecach 

od prężalnkzych 
8) próśtowacz płyt szklanych, 
9j formow'aci wyrobów szkl~nych ,z rur "7 przy zatapianiu 

den do ).ermosów, 
10) zestawiacz surowc6w, 
11) topiarz szkła. 

§. 2. Za choroby zawodow,e w zespołach formujących 
szkło ~ upraWniające do wyższych ' rent inwalidzkich _ 
uważa się: 

Czynność zawodowa " w zespole formującym szkło, 
która naraża na chorobę zawodową , 

Zaćma szara u wszystkich robotników styk, ających się z rozża-
l ~-~---------~~--------'-~-----------

1 ______ I __ , _Z_a~p __ a __ le_n_i_e __ si~_t_k_ó-w-k-i----, ____ --------I--r-z-on_'-y_m_s_zk_ł_e_m_. ___ -'-__________ _ 
2 Rozedma płuc i niewydolność układu krążenia przez 

I _____ -I~?ią sp?wodowa~_a _______________ 1 

3 Zatrucie tlenkiem węgla 
,przy formowaniu ręcznym Wyrobów szklanych 

przy obsłudze wanien i maszyn do formowanjp sz10.!:.... 
'u wszystkich robotników stykających się z ołowiem 

"----'----
4 Zatrucie wywołane ołowiem i jego związkami 

i jego związkami 
--------- ~~~--------"~----~--------------------~--- ~--~~--~--~~,-----------------------------

Krzemica i. krzemogrużlica lU robotników zatrudnionych przy sypaniu, _miesza-5 

§ 3. Re,nty inwalidzkie, o których mowa w § 2, z tytułu 
inwalidzfwa powstałeg,.o w związku z płaskostopiem j żyla
ka.mi - tj. chorobami zawodoWymi wymienionymi w rozpo
rządzeniu Ministrów Pracy i Opieki Społecznej oraz Budow
nictwa. i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 9 czerW
ca 1958 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób zawodowych 
robotnikówZfłtrudnionych w zespołach formujących szkło 

(Dz. U. Nr 42,poz. 202) - przyznane na podstawie przepisów 
obowiązujących przed wejściem w ~ycie niniejszego rozpo
rządzenia, zachowują nadal ten sam charakter rent inwalidz
kich z tytułu choi oby zawodowej. 

§ 4. Tracą moc rO'llporządzenia Ministrów pracy i Opie
ki Społecznej ' oraZ' .Budownictwa i Przemysłu Materiałów , 
Budowlanych: ': • 

niu i topieniu zestawu 

\ 
1) z dnia 9 czerwca 1958 r. w sprawie ustalenia wykazu 

chorób zawodowych robotników zatrudnionych w zespo~ 
łach formujących szkŁo (Dz. U. Nr 42, poz. 202), 

2) z dnia 9 czerwca 1958 r. w ,sprawili określenia czynno
ści zawodowych, których wykonywanie Uważa się za za
trudnienie w , zespole formującym szkło (Dz. U. Nr 42, 
1loz. 203). 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r. 

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych: 
w z. St. ~ietlUsiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO 

,z dnia 18 lipca 1968 r. ' , 
w sprawie zmiany niektórych stawek w. taryfie celnej , przywozowej. 

Na podstawie art. 8 uśtawy .~ dnia 14 lipca 1961 r. -
Prawo celne (Dz. U. Nt 33, poz. 166) i § 8 pkt l rozporzą
dzenia Rady i Ministrów z dnia 27 marca 1962 r.w sprawie 
ustanowienfaceł na towary pr,zywożone z zagranicy (Dz. U. 
z 1962 r. Nr 21, poz., 95, z 1963 r. Nr 24, poz. 139 i :i 1968 r. 
Nr 25, poz, 167) zarządza się, conastępuje: 

§ 1.- Dokonuje się zmiany n!elctórych stawek taryfy cel
nej przywozowej (Dz. U. z 1960 r. Nr 43, poz. 262, z 1961 r: 
~r 40, poz. 206, z 1963 r. Nr 26, poz. 156, z 1964 r. Nr 31, 

/: paz,. 196, z 1965 r. Nr 5, poz. 2Q i Nr 34, póz. 222) utrzym'a-

nej w mocy przez § 9 rozporządzenia Rady Mi~istrów z dnia 
27 marca 19,6~} . · w sprawie ustanowie~ia ceł na towary przy
wożone z zagranicy (Dz. U. z 1962 r.Nr 21, poz. 95, z 1963 r; 
Nr24, poz. 139 i z 1968 r. Nr 25, poz. 167). 

§ 2. Ulegające zmianie ,pozycje taryfy celne; wymienio
nej w § . 1 podaje się w nowym brzmieniu w załączniku do 
rozporządzenia. " 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
bd dnia ogłoszenia. I 
Minister Handlu Zagranicznego: W. Trqmpczyńskl 

. , : : ,~ 
',f 

, ,;'y' 

, , 
I 

! 
. '~ 

, " 

'.' 


