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§ 2. Minister Gospodarki Kamunałn-ej ogłosi w Dzienni

ku Ustaw jednolity tekst rozporządzenia R<ldy Ministrów 
z dnia 31 maja 1962 r. w spr.awie przekazywania terenów w' 
miastach.J osiedlach (Dz. U. z 1962 r .. Nr 25, poz. 159 i z 1966 r. 
Nr 2,poz. 7) żuwr,g~dnieniem zmian wynikaj-ąqr,ch z ' prze: 
pisów ogłoszonych przed dniem wydania jBdnoHte90 tekstu 
i :z zastosowaniem ciąglej numeracji paragr,a{ów, ustę;pów 
i punktów. 

/ 

/ 

Poz. 204, 205 f 206 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza s i ę Prezesowi 
Rady Ministr.ów, Ministrowi Gospodarki Komunalnej., Mini
strowi Finansów i innym zainteresowanym ministrom. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia,z tyfn że obowiązek jednostek państwowych do ponosze
nia opłat rocznych z tytułu użytkowania terenów powstaje 
z dnIem l styc2Jlia 1969 r., chociażby teren zosŁał objęty 

przed tym terminem. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jawszewicz 
. " Wic:e~rezes Rady Ministrów 
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ROZPORZĄDzENiE RADY MINISTRÓW 

oz dnia 12 sierpnia 1968 I. 

, " w spr.awte pokrywwa wydBtkóW na zaopatrzenie emerytalne niektórych osób. 

Na pOdstawie art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r., o funduszll emerytalnym{Dz. U. Nr 3. poz .. 7) zarzą

dza si~, C1OJl8stępuJe; 

, § 1. Wydatki 113 pieniężne świadc,zen:ia emerytalne .osób 
,Uprawnionych do ich otrzymywani. na P odstaw.ie przepi
sów: 

,1) ustawy z dni,! 13 grudnia .1951 T. o uopatrzeniu e'mery
_ taJnym ' i:ołnierzy żaw.odowydi i nadterminowych oraz 

ich rodzin , (Dz. U. :z 1963 r. Nr SS, ' pOL 299). 
2) ustawy z dnia 23 stycznia Hł68 r. o zaopatrzeniu inwd

lidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. 
Nr 3, poz. 11); 

3) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 t. o zaopatrzeniu eme
, rytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywate1skiej oraz 

ich rodzin (Dz. U. Nr 12, poz. 70), 
4) ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o SłużbieWięzlennej 

(Dz. U. Nr 69, poz. 436). 
5) ustawy 'Z dnia 28 czerwca 1962 r. o 21lopatrzeniu eme

rytalnym cr;!.onków r.olniczycb spółdzielni produkcyj
nych, ich domowników ora'l ich I<ldzin (Dz. U. z 1%6 r., 
,Nr 1. poz. 1), . 

6) ustawy' z dnia 24 stycznia 1968 r.O: , reńtacn i innych 
świadczeniach dla rolników .przekazujćjcych nieruchomo
ści rolne na własność Państwa (Dz. U. Nr 3,p02. 15) 
oraz w związku z art. 20 ust. 3 tej ustawy również 
ustawy z dni.a 2S czerwca 1962 r.o przejmowaniu nie~ 
kt6ry{;h ,;n;ieruchomośd rolnych w zagospądatowanie hlb 
na własn'ość Panstwaora.ż , o zaopatrzeniu emerytalnym 
właścicielI tych nIeruchomości i ich roGzin (Dz. U. Nr 38, 
poz. i66) 

pokrywane .są w formie dotacji z budżetu centralnego dla 
fundus'Zuemerytalnegl? I 

§ 2. Podstawą do prźekazywania dot.acJi są sprawozda
nia kwa.r1alne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ' 'Z dokona
nych wypłat na świ.adczenia emerytalne. 

', § 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się ' Ministrowi 
Finansów. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie ~ dniemogłosze

nia z mocćj od dnia 1 stycznia 1968 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P.Jaroszewicz 
Wiceprezes Rady Ministrów. 

ROZPOIlZĄDZENIE RADY MINISTRÓW' 

1: dnia 12 sierpnia 1968 r. 

w sprawie ustroju, zakresu cłzialanlakoń1tsjl lekarskich do spraw lnwalidttw.a I utrudnienIa, trybu odwoławc:r;ego or.az 
nadzoru nad dzialalnośclą tych komisji. 

Na p'odstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracow
ników i ich rodzin (Dz. U. Nr -,3, pOl:. 6) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. "Komisje lekarskie do spraw inwaHdzlwa i zatmd- ' 
nienia, zwane dalej,.komisjami lekarskimi", działają przy ' 
.oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ' jako komtsje ' 
lekarskie obwodowe i wojewódzkie. ' 
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§ 2. ObwDdDwe i wDjewódzkie kDmisje lekarskie PD
wDłuj,ę i rozwiąz~je Prezes Zakładu Ubezpieczeń SpDłecznych 
lila wniDsek dyrektDra oddziału Zakładu. 

,§. 3. DO' zakresu działania DbwDdDWych kDmisji lekar
skich należy Drzekahie D inwalidztwie w sprawach o świad
czenia rentDwe i w innych sprawach przewidzianych w prz-e
pisach szczególnycłv 

§ 4. DO' · zakresu działania wDjewódzkich kDmisji lekar
skich należy rozpatrywanie odwDłań od Drzeczeń DbwodD
wych komisji lekarskich Draz rozpatry,\\,anie zarzutów CD dO' 

< wadliwości Drzeczeń tych kDmisJi (§ 7). ' 

, § 5. Do zakresu działania kDmisji lekarskich należy 

rQwn~eż ." ws!półudział przy sprawDwaniu przez właściwe dO' 
.-/ sprawzdrDwia i opiekispDłecznejDrgany prezydiów ra4" na

rodowych kDntrDli warunków pracy i prawidłDwDŚci zatrud-
niania inwalidów. ' 

§ 6: 1. Od Drzeczenia obwodDwej kDmisji lekarskiej 
, przys'ługuje zainteresowanemu prawo . odwołania się dO' WD
jewódzkiej kDmisji lekarskiej w ciągu 14 dni od dnia dDrę
czenia ·Drze,czenia. 

2. Od orzeczenia wDjewódzkiej komisji lekarski-ej od
wołanie nie przysługuje. 

§7. 1. Lekarz ~ wojewódzki inspektor orzecznictwa ' in
walidzkiego mDże w terminie )4 dni 9d ' dnia wyda:nia Drze
czenia przez obwodową komisję lekarską pDdnieść na piśmie 
zarzut wadliwościorzecienia i przekazać sprawę do rozpa-
trzenia wDjew6dzkiejkomisjilekarskiej. ' 

/2. O pDdniesien.Iu zariu[~ wadliwości Drzeczenia nal-eży 
niezwłDcznie powiadomić O'sobę zainteresDwaną. 

§ 8. Orzeczenie obwodowej kDmisji lekarskiej, od któ
rego nie wniesiDnO' odwDłania icodD którego nie podnie
siono zarzutu wadliwDści, Draz orzeczen-h~ wDjewódzkiej kD
misji lekarskiej stanDwi pDdstawę do wydania decyzji w 
SiPrawie świadczeń uzależniDnych Dd: inwalidztwa. 

§ 9. 1. Orzeczenie .komisji lekarskiej w zakresie wska
zań co dO' pDtrzeby leczenia i rehabilitacji inwalidów jest 
wiążące dla zakładów społecz,nycn służby zdrDwia. 

2. Orzeczenie kDmisji lekarskiej ustalające brak inwa
lidztwa, a także orzeczenie zawierające wskazania i prze
ciwwskazania co dO' warunków pracy, w których inwalida 
może być zatrudni Dny, jest wiążące dla Drganów właściwych 
do spraw zdrowia i o:pieki spDłecznej, dla lekarzy zakładów 
społecznych służby zdwwia Draz dla zakładu pracy zatrud
,niającego Dsobę, której Drzeczenie dDtyCZy. 

-
§ 10. 1. BezpDśredni nadzór nad działalnDścią ObWDdD-

wych i wDjewódzkich kDmisji lekarskich na Dbszarze dzia
łania Dddziału Zakładu Ubez,gieczeńSpDłecznych sprawuje 
lekarz - wDjewódzki inspektDr Drzecznictwa jnwalidzkiegD 
tego oddziału. ' 

2. Do '9'bDWiązkówlekarza - wDjewódZkiego inspektDra 
orzecznictwa inwalidzkiego należy w szczególnDści: 

1) czuwanie nad działalnDścią olnvDdDwych i wDjewódz
!kich kDmisji lekarskich, 

2) kDntwla dDkumentacji spraw kierowanych na obwodo- , 
we i wojewódzkie komisje lekarskie, 

3) kontrola orzeczeń obwodowych i wojewódzkich komisji 
lekarskich, ' 

:4) podnoszenie zarzutów wadliwości Drzeczeń' obwodowych 
komisji lekarskich, 

5) przedstawianie wniosków w sprawach Drzeczeń obw~ 
dDWych i wojewódzkich komisji lekarskich wymagają
cych rozpatrzenia przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych w trybie nadzoru, , 

6) w'ydawanie opinii w sprawach toczących się- przed or-
ganami odwoławczymi, " 

1) prowadzenie instruktażu i szkolenia w zakresie Drzecz~ 
nictwa inwalidzkiego, 

8) współdziałanie z organami zajmującymi się zagadnienia
mi inwalidztwa. 

3. Niektóre z uprftwnień lekarza -::- wojewódzkieg.o in~ 
spektora ' Qrzecznictwa inwalidzkiego, wymienionych w ust. 
li 2, mogą być - za zgodą Prezesa Zakładu Ubezpieczeń 

, Społecznych - powierzone lekarzom-inspektorom Drzecz-
nictwa inwalidzkiego lub przewodniczącym niektórych ObWD
(lowych komisji lekarskich . 

§ 11. 1. 4wierzchni nadzór nad działalnością obwodo
wych i Wojewódzkich komisji lekarskich sprawuje Prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

2. Nadzór ten obejmuje w scczególności: 
1) czuWanie nad prawidłowym i jedn.olitym stosDwaniem 

Iprzepisów z zakresu orzecźnictwainwalidzkiego przez 
!komisje lekarskie i lekarzy działających w zakresie te~ 
go orzecznictwa, ' ,., .. 

2) udzielanie wytycznych oraz wyjaśnień wzakre~ie ,orzed-
nictwa inwalidzkiegO', " 

3) prawO' kwestionowa,niai przekazywania do ponownego 
rozpatrzenia orzeczeń komisji lekarskich, jeżelizachD~ 
dzi uzas,adniona wątpliwość cOd,o zgodnDś,ciorzeczenia 
rze stanem faktycznym lub przepisami pra~!~iL . ' . / 

4) prawO' zlecania badań komisjom lekars~iJIl niezależhie 
od ich obszaru działania. ' 

, , 3. Przekazanie orzeczooia do ponownego rozpatrzenia 
(ust. '2 pkt 3) nie wstrzymuje Wydania i wykonania decyzji 
opartej na zakwestiDnowanym orzeczeni'ur do czasu jego 
zmiany. ' , 

§ 12. Koszty utrzymania obwOdOWyCh ':'r' ~ojewód~kidi 
komisji lekarskich, wynagrodzenie członkóW tych komisji 
oraz wynagrodzenie lekarzy działających w zakresie orzecz
nictwa inwalidzkiego pokrywane są z budżetu ZakładuUbez
pieczeń Społecznych. 

§ 13. 1. Organ do spraw zdrowia i opieki społecznej pre
zydium wojeWÓdzkiej' rady nawdowej (rady narodowej mi a-

' sta ,wyłączonego z wDjewództwa) właściwej ze względu na 
siedzibę komisji .lekarskiej obowiąfany ' iestzapewńić per
sonel lekarski o wymaganych kwalifikacJach, niezbędny do 
.funkcJonowania komisji, i - w miarę potrzeby - średni 
personei medyczny. 

2. Zakłady spDłeczne służby zdrowia wskazane przez 
organ, o którym mowa w ust 1, obowiązane są dostarczyć 
komisjom lekarskim niezbędnego do ich pracy pomieszcze
nia, sprzętu lekarskiego i gospodar(:z~o, zapewnić możli· 
woś'ć uzyskiwania dDkumentacji lekarskiej niezbędnej " do 
wyd ania orzeczenia oraz wykonywania 'badań pomocniczych 
l specjalistycznych lub przeprowadzania obserwacji szpital
nych. 

§ 14. Traci moc ro~porządze'nie Rady Ministrów z dni-a 
13 2,aździernika ' 1958 r.' w sprawie ustroju i zakresu działa
nia komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia 
(Dz. U. Nr 65, poz. 319). 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło" '''' 
szenia. -

Prezes Rady Ministrów: wz. P. Jaroszewicz 
, Wiceprezes Rady Ministrów 


