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miesiąc, w którym wystąpiły okoliczności uzasadniające pra
wo do świad'czeń, spełniała warunki określone w § l i n ie 
.zachodziły ok,oliczności określone w §§ 2 i 3, pozbawiające , 

,osobę wykonującą pracę nakładczą prawa do uznania za pra
cownika. 

' 2. W stosunku do osoby wykonującej pracę nakładczą, 
~tóra nie przepracowała jes1-cże 3 miesięcy, warunekokre
ślony w ust. 1 uważa się za spełniony, jeżeli osoba ta odpo- . 
iWiada warunkom określonym -vi § 1 ust. 1 pkt 1 oraz jej za
robek w tym okresie nie prz~kroczył 9.000 zł. 

zarobek przekraczający kwotę 3.000 zł, miesiąc ten zaUcza 
s ię do okresu zatrudnienia wymaganego do uzyskania prawa 
do emerytury lub renty, jeżeli zarobek- z tego miesiąca łącz
nie z zarobkami z 2 poprzednich miesięcy kalendarzowych 
.odpowiada kwotom określonym w§ 1 ust. 1 pkt 2 i 3. 

§ 7. 1. Zaliczenie pracy nakładczej do okresów zatrud
nienia następuje na podstawie wpisów w legitymacji ' ubez
pieczeniowej lub na podstawie innych oryginalnych doku-
mentów. ' 

2. Wpisu okresów pracy nakładczej do legitymacji 
ubezpieczeniowej d·okonuje na p·odstawie posiadanych doku
mentów jednoslka gospodarki uspołecznionej, dla której była 
wykonywana praca nakładcza, po stwierdzeniu, że 'osoba, 

et Przepisy o zwalczaniu !Iladużyc w zakresie wykorzy
stywania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy oraz 
określające zasady i tryb,prze,prowadzania kontrolipracow
ników 'zwalnianych od pracy ' stosuje się odpowiednio do 
;Osób wykonujących, pracę nakładczą. Os,oba wykonująca pra
cę nakładczą ·traci' prawo do zasiłku chorobowego w okresie 
czasowej niezqolności 00 pracy w' wypadkach przewidzia
nych w tych przepisach, w szczególności jeżeli w -tym czasie 
wykonuje pracę nakładczą. 

' która tę pracę wykonywała, spełnia' warunki określone 
w §§ 1....:...4. 

§ 6. 1. Za okresy zatrudnienia wymagane do uzyskania ' 
praw,a do emerytury lub renty uważa się kalendarzowe okre
sy miesięczne, w których os:oba wykonująca pracę nakładCzą 

, osiągała , zarobki wynoszące co najmniej 1/3 kwot określo
nych w § 1 ust. '1 pkt 2 i nie przekraczające 3.000 zł oraz 

, nie zachodziły okoliczności określone w ,§§ 2 i 3, pozbawia
jące osobę wyk'onującą prpcę nakładczą prawa do . uznania 
za prac'ow.nika . . 

, 2. JeŻeliosoba- ·wykonująca pracę nakładczą nie osiąg

nęła w danym mięsiącu kalendaHowym zarobku w wysoko
ści l/S kwot -określonych ,w § 1 ust. 1 pkt 2 lub osiągnęła 

§ .8. Okresy pracy nakład'czej, po.przedzające datę wej
ścia w życie niniejszego rązporządzenia, uważa się zaokre
sy zatrudnienia, jeżeli osoba, która' wykonywała tę pracę, 
podlegał.a obowiązkowi ubezpieczenia społecznego na pod
stawie przc\pisów obowią7,ujących 'N czasie wykonywania tej 
pracy.) 

§ 9. Traci moc rozporządzenie Przewodniczącego Komi
tetu Pracy i Płac z dnia 24 stycznia 1966 r, w sprawie okre
ślenia, które os·oby wykOUlujące pracę nakładczą są pracow
nikami w rozumieniu de·kIetu o powszechnym zaopatrzeniu 
emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 5, poz. 31). 

§10. Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem ogło

szenia. 

Prz.ewodniczący Komitet,u Pracy Płac: in z. A. Firgane_k 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 29 lipca 1968 r. 

w sprawie uczestnictwa szeregu państw w Konwencji wied eńskiej o stosunkach dyplomatycznych, sporządzonej 
w Wieduiu dnia 18 kwietnia .1961 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art y- . 
kułem 49 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycz
nych, sporządzonej w Wiedniu ' dnia 18 , kwietnia 1961 r. 
(Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232), złożone zostały w niżej 
podanych datach Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Na
rodów Zjędn·oczonych dokumenty ratyfikacji tej konwencji 
przez następujące państwa: . 

Norwegię • • • ' . • 
Chile . . • • • • • 
Bułgarię • • 

... . 
.. 

dnia 24 pażdzi~rnika 1967 ~. 
dnia 9 stycznia 1968 r. 
dnia 17 stycznia 1968r. 

rz następującym zastrzeżeniem dotyczącym art. 11 ust. 1: 

;,Zgodnie z zasadą równości państw, Ludowa Republika 
Bułgarii uważa, że , jakakolwiek różnica zdań co do liczebno
ści misji dyplomatycznej powinna być uregulowana drogą 
porozumienia między \państwem wysyłającym a państwem \ 
przyjmującym." 
or az .z następującym oświ.adcze.nięm . qotyc:z;ącym art. 48 
i art. 50: , ' , ' 

"Ludowa Republika Bułgarii uważa za niezbędne ' zwró
ClC uwagę na dyskryminacyjny charakter artykułów 48 i 50 
konwencji, w myśl których pewna iloŚć państw jest pozba
wiona możliwości przystąpienia do konwencji. Postanowie
nia tych artykułów są sprzeczne z samą istotą konwencji, 

która ma charakter uniewersalny i powinna być otwarta do 
przystąpienia dla wszystkich państw. Zgodnie z zas,adą rów
ności ' \żadne państwo nie ma prawa zabraniaĆ ińnym pań
st;wom ' przystCilpienia do tego rodz~jti konwe.ncji.", 

, / 

Australię i • • • • • • '. dnia 26 stycznia 1968 r. 

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że zgodnie z ąr- " 
tykułem 50 powyższej konwencji złożone zostały w niżej 
podanych datach ?ekrefarzowi Generalnemu Organizacji Na
rodów Zjednoczonych dokumenty przystą:pienia . do tej kon-
wencj,j przez nastę,pujące państwa: 

Gwineę; • • ; • • 
Tunezję -. 

• . dnia fo stycznia 1968 r. 
dnia 24 stycznia 1968 r. 

Zgodnie z artykułem 51 ust. 2 wymienionej konwencji 
weszła ona w życie w stosunku do ' Norwegii dnia 23 listo
pada 1967 r., w stosunku do ' Chile dnia 8 lutego 1~8 r., w 
stosunku do Bułgarii cinia 16 lutego 1968 r., w stosunku do 

' Australii dnia 25 lutego 1968 r., natomiast w stosunku do 
'Gwinei dnia 9 lutego' 1968 L, a w stosunku do Tunezji dnia 
23 lutego 1%8 r. 

Minister Spraw Zag-ranicznych: w z. Z. Wolniak 

.' . 


