
r. 

,--

). 

Dziennik Ustaw , Nr 44 - 498 ------_._ . . ----------------'---; 

na remont -kapitalny nie.ruchomośd) uiszczone od 
tych budynków mogą być, użyte na relJlon( zarównO 
budynku _o mieszkalneg'o, jak · i uzytkowego.", 

5) w § 4 ust. l , skręśla się wyraz "mjeszkalny'~h", 
6) § 9 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 9. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o organie , 
gospodarki mieszkaniowej - należy przez to ro-

zumieć właściwy organ do _ spraw mieszkaniowych 
prezydium miejskiej lub Q"romadzkiej rady naro~ 
dowej albo rady -narodowej osiedla." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w ży~ie z dniem ogło
sz~mia. 

Minister Gospodarki . Komunalnej: A. Giersz 
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z ~nia 20 listopada 1968 r. 

w , sprawie _ustalenia okresu, w którym powstanie Inwalidztwa uprawnia do renty Inwalidzkiej. 

Na podstawie ar!. 23 ust. 3 ustawy z dnia 23"!'stycznia 
19&8 r"o powszechnym za,opatrzeniu emerytalnym pracow
ników 'i ich r-odzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co na
stępuJe: 

§ 1. . Inwalidztwo 'powstałe w ciągu 3 lat od ustania za
trudnienia lub upływu okresu równórzę(]nego z ·okresem za
'trudnienia uprawnia do ' renty inwalitlZkjej przewidzianej w 
ustawie z dnia, 23 slyczn1a H~68 r. o powszęchnYm zaopatrze
niu emę-rytalnym pracówników i ich rodzin (Dz . .. U. Nr 3, 
:poz. 6), zwanej dalej "Ustawą", jeżelL spowodowane z,ostało 
następującymi chorobami zawódowYll1i: 

..... . ~ -
1) pylicą płuc: . :pylicą krzemową, pylicą krzemianową i in

nymi zwłóknieniami 'pluc, w postaci czystej' lub miesza
nej, 'spowodowa.nymL wdychaniem pymoraz współistnie- -
jącągruźlicą płuc; '. 

2) nowotworami złośliwymi, 'powstałymi w następstwie za
wodowej styczności z czynnikiem rakotwórczym: nowo

,tworami skóry, nowotworami dróg mociowych oraz no
wotworami układu oddechoweg-o, 

3) chorobami powstałymi wskutek działania .promieni joni-
zujących i ciał promieniotwórczych, . 

4) zmianami w układzie nerwovłym, naczyniowym i rucho
wym, wywołanymi działaniem drgań mechanicznych, 

5) sch·orzeniami tropikalnymi u marynarzy i innych osób. 

§ 2. 1. Inwalidztwo powstałe pó ' upływie 18 miesięcy,' 
a w razie chorób .zawodowych innych niż wymieni-one w 
§ 1 - po upływi·e 2, lat od ustania zatrudnienia lub okresu 
równorzędneg-o z okresem zatrudnienia uprawnia do renty 
inwalidzkiej przewidzianej w ustawie, jeżeli powstal-ó w-
<:zasie:. - ' . 

l) nauki w szkole, do której pracownik został skieHlwany 
prz·ez zękład pracy, 

2) nauki 'w szkołach wyższych, 
3) -studiów doktoranckich '(aspirantury naukowej). 

2. Inwalidztwo powstałe po upływie 18 miesięcy ' od 
ustania zatrudnienia lub okresu równorzędnego z' okresem 
zatrudnie-ni,a uprawnia do renty inwalidzkiej przewidzianej. 
w ustawie, jeżeli powstało w czasie wychowywania przez 
matkę dziecka w wieku do lat 8 lub sprawowania przez oso
bę zainteresowa~ą opieki nad człOnkiem rodziny wymienio
nym wart. 31 ust.' 1 ustawy, zaliczonym do I gmpy,inwali
dów - nie pó~niej jednak niż . w ciągu 2 lat od ustanIa za
trudnienia lub -okresu równorzędnego z okresem zatrudnienia. 

§ 3. Iil'walidztwo powstałe w -ókresach, o których mowa 
w § .1 i 2, uprawnia ,do renty inwalidz1.dej-, jeżeli spełnione 
są inne warunki wymagane do- uzyskania · tej renty. , 

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiedni-c} w razie 
ponownego powsiania inWalidztwa po ustaniu prawa do ren
ty inwalidzkiej z powodu ustania inwalidzt,wa, z tym że 
t6kresy, o których mowa w tych prze'pisach, liczy się od usta-

. nia -prawa do renty. 

§5. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio dO' 
rent przysługujących na 'podstawie ustawy ,ż dnia 23 stycz
nia 1968 r., o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kole
jowych i ich rodzin (Dz. U.Nr 3, poz. 10). 

§ ~. Rozporz.ądzeni'e wchodzi w życie ' z . dniem ogIo- . 
szenia. 

Przewodniczący Komitetu Pracy Płac: A. Burski 

" 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

\ z dnia 31 października 1968 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Paragwaj Międzynilrodowej konwencji (nr 11) o prawie zrzeszania się I koalicji 
pracowników rolnych, przyjętej w Genewie dnia 12 li~topada 1921 r •. 

' I Jaje się nInIejszym do wiadomości, że zgodnie z ar
tykułem . 2 Międzyna'rodQwej konwencji (nr 11) o ' prawie 
zrzeszania się i koalicji pracowników ' rolnych; przyjętej w 
Genewie dnia 12 listópada 1921 r. na trzeciej sesji Konfe
rencji OgÓlnej Międzynarodowej Organizacji Pracy (Dz. U. 
z 1925 r. Nr 54, poz. 378), Dyrektor Generalny Międzynaro-

~:. .-::. -'=~ -

doweg.o Biura Pracy zarejestrował' dnia 1'6 maja 1968 r. ra
tyfikację powyżs'zej konwencji przez Paragwaj. 

Zgodnie z artykułem 3 konwencji weszła ona w życie 
w stosunku do Paragwaju dnia 16 maja 1968 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: W ""l. J. Winiewicz 
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