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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 23 sierpnia 1968 r. 

w sprawie ratyfikacji przez polskę Konwenc::H (Nr 124) dotyczącej badania lekarskiego 
zdatności młodocianych , do pra€y ,pod ziemią w kopalniach, przyjętej w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. 

Podaje się niniejszym dowiadómośd,że ' zgodnie zart. 6 
Konwencji (Nr 124) dotyczącej 'baaailia lekarskiego zdatno
ści młodocianych do pracy pod ' ziEmiią w ' kopalniach, przy- ' 
jętej. .w Genewie dnia 23 czerwca 1965 r. na czterdziestej 
dziewiątej sesji Konferencji Ogólnej' Międzynarodowej Or
'ganizaćji l'ra<:y, złoż·onyzostał dńia' 26 czerwca 1968 r: 
Dyrektorowi Generalnemu Międzynarodowego Biura Pracy 
dokument ratyfikacji przez PolSKę powy~szej Konwencji, któ
ra weszła wżycie d1)ia 13 grudnia 1961 r. Zgodnie z a,rt. 7 
ust. 3 tej KQnwencji wejdzie óna w zycie w stosunku do 
P.olski dnia 26 czerwca 1969 roku. 

Jednocześnie pOdaje się do ' wiadomości, je w mzeJ po
danych dat'ach zarejestrowane zostały przeź Dyrektora Ge
neralneg,oMiędzynarod(jWego Bima Pracy ratyfikacje tej 
Konwencji przez następujące państwą: 

. Jordanię dnia 6 czerwca 1966 ,r. 
Wielką Brytanię dnia 13 grudnia 

,-

1966 r. · · . . Cypr · · dnia 1-8 stycznia 1967 'r. 
Zambię .. . dnia tO marca 1%7 r. 
Tunezję . . · · dnia 3 maja 1967 r • 
Ugandę ' dnia 23 czerwca 1967 r. 
Paragwaj dnia 10 lipca 1967 r. 
Republikę Malgaską dnia 23 października 1967 r. 
Węgry dnia 8 czerwca ' 1968 , r. 

Zgodnie z art. 7 ust. 3 wymienionej Konwencji weszła 
ona w życie lub wejdzie ona w życie w stosunku do powyż~ 
szych państw po upływie dwunastu miesięcy od daty zareje-

. strowania ratyfikacji przez nie tej Konwencji. ~ 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. . Kruczkowski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW' 

z dnia 17 września 1968 r. 

w sprawie naj niższej podstawy wymiaru renty z tytułu wypadk\l przy pracy 
oraz przyjmowani~ do podsta.wy wymiaru zarobków zryczałtowanycb. 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 23 stycznia 
1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w ra
zie wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 8) zarządza się, 
co następuje: . 

§ 1. 1. . Najniższą podstawę wymiaiu rent inwalidzkich 
I rodzinnych przewidzianych .w ustawie z dnia ' 23 stycznia 
1968 r. o świadczeniach pieniężnych przysługujących w ra
zie wypadków p,rzy pracy (Dz. U. Nr 3, poz. 8) stanowi: 

1) w , razie Inwalidztwa lub śmierci , pracQwnika wskutek . 
, wypadku przy pracy w czasie zatrudnienia wykonywa

'l1~go ,na podstawie umowy o naukę zawodu;. o przyuci e
nie do określonej pracy lub o odbycie wstępnego stażu 
pracy - półtorakrotny zarobek miesięczny przysługują
cy w ostatnim roku ódbywania ' wstępnego stażu pracy 
w danym zawqdzie, nie mniej jednak niż 1500 zł; wyso
kość tego - zarobku stwierdza kierownik zakładu ' pracy 
w porozumieniu z radą zakładową; 

2) w razie inwalidztwa lub śmierci pracownika wskutek 
wypadku przy pracy w czasie zatrudnienia wykonywa
nego na innej podsta wie niż określona w pkt l : 

, ę) R,ółtorakrotny zarobek miesi ęczny ustalony w gospo
darce uspolecznipnej dla najniżej zarabiających w 

o~resie, z którego zar-obki :przyjmuje się do oblicze.
nia podstawy wymiaru renty, 

/ 

b) -odpowiednia część zarobku wymienionego pOd liL a), 
- jeżeli zatrudnienie wykonywane był-o w niepełnym ,., 

wymiarze godzin, przy czym w razi e wY'konywania 
równocześnie dwóch lub więcej zatrudnień bierze się 
pod uwagę łącz'ny zarobek. 

2. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się również, gdy wypadek 
przy pracy nastąpjł w 'ciągu 3 lat Po odbyCiu wstępnego sta
żupracy, jeżeli jest to korzystniejsze dla pracownika. 

§ 2. Dla pracowników jednostek g,ospodarki uspołecz

nionej, dla których odrębne przepisy -określają jaki:> podsta
wę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne kwoty ry
czałtowe, kwoty te przyjmuje się jako podst-awę wymiąru 

'. rent, o których mowa w§ 1. 

§3. Rozp,orządzeniewchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1968 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 


