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D Z·I ,EN N I K ·U·S TAW 
POLSKIEJ 'RZECZYPOSPO'LITEJ LUDOWEJ 

TRESC: 
~oz.: 

Warszawa, dnia 27 marca 1972 r. 

ROZPORZĄDZENIE 

61· - Przewodniczącego Komitetu Pracy ' i Płac z dnia 14 marca 1972 r. zmieniające ,rozporządzenie w sprawie 
składu komisji, lekar,skich do spraw inwalidztwa 'i za trudnienia, szczegółowych zadań, trybu postępowania 
l trybu kierowania na , badania przez te komisje, zasad orzekania o lnw.<!lidztwie oraz sposobu powoływania 
i zasad wY/lagradzania członków komisji lekarskich i , lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwa-
lidzkieg.o . 

OSWIADCZENIA .RZĄDOWE: 

62 - z dnia 21 stycznia 1972 , r. w sprawie ratyfikacji przez Chlle Konweu,cjl (nr IDO) dotyc:lącej jednakowego 
wynagrodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 
29 czerwca 1951 T., i Konwencji (nr 111) dotyczącej dyskryminilcji w zakresie zatrudnienia i wykonywa
nia zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r . . 

63 - .z dnia ' 21 stycinia 1972 r. w sprawie uczestnictwa / Tonga ' w Układzie o zasadach dźialałności państw 
w zakresie badań i użytkowan.ia: przestrzeni kosmicznej, łącznie z Księżycem i, innymi ciałami niebieski-
.!U i, sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 27 stycznia 1967 r. ' 

64 - z, dnia 21 stycmia 1972 .r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji wiedeńskiej ' o srosunkach dyplo
matycznych, sp6rządzonej w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r., oraz przystąpienia Jordanii L Bahrainudo 
tej konwencji 

6~ - z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Nową Zelandię Międzynarodowej konwencji o zapo-

Nr 10. 

85 

86 

86 

87 

bieganiu zanieczyszczaniu morza olejami, spor.ządzonej w Londynie dnia 12 ma ja 1954 r. , 87 

66 - z dnia 21 ' stycznia' 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi w Konwencji dotyczącej przywilejów i immuni-
tetów Narodów Zjednoczonych, zatwierdzonej , przez Ogólne Zgromadzenie Narodów Zjednoczonych dnia 
13 lutego 1946' r. 87 

67 - z dnia 21 stycznia 1972 r. w sprawie przyjęcia przez Irlandię Konwencji o ułatwieniu międzynarodowego 
obrotu morskiego, sporządzonej ·w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. 88 

66 -'- z dnia 25 stycznia 1972 r . w sprawie członkostwa terytorium Saint 'Pierre i Miquelon oraz terytorium 
Komorów w Swiatowej Organizacji Meteorologicznej . , 88 

69 - z dnią 25 stycznia 1972 r. w sprawie uczestnictwa Fidżi l Mauritiusa w Porozumieniu dotyczącym . uła-
. twień marynarzom handlowym leczenia chorób ' wenerycznych, podpisanym w Brukseli dnia l grudnia .1924 L 88 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC 

z dnia 14 marca 1972 r. ' 

zmieniające rozporządzenie w sprawie Składu komisji lekarskich do spraw inwalidztwa ł zatrudnienia, szczegółowych 
zadań, trybu ' postępowarii~ i tr.ybu kierowania na · badania przez te komisje, zasad orzekania o inwalidztwie. oraz sposobu 
powoływania i zasad wynagradzania członków komisji lekarskich i lekarzy działających w zakresie orzecznictwa inwa-

lidzkiego. 

Na podstawie art. 12 ust. 7 or,ruz 13 ust. 4 i 5 ustawy ___ 
(Z dnia 23 stycznia 1968 r. o powsze,chnym za'o<patrzeniu eme

' rytalnym pracowników i ich rodzin (Dz. U. Nr 3, poz. 6) za-
:rządzasię, co następuje: ~ 

§ 1. W r·ozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Pra- . 
, c,y i Płac z dnia 12 ,sierpnia 1968 r. w sprawie składu komisj:i 
. leka.rskich do . spraw inwalidztwa ' i zatrudnieriia, szczególó-
. wychzadań, trybu postępowania i trybu kierowania na bada-

nia przez te komisje, zasad ' orzekania o inwalidztwie opii 
sposobu powOływani'ai' -z;asad wynagra<izania . członków ko
misji lekarskich i lekarzy dzjałających '. wzaktesie orzeczn:ic- . 

.:: twa inwalidzkiego (Dz. U. Nr 32, poz. 22i) wprowadza sLęna- , 
stępują.ce zmiany: . 

1) w § 22 ust. 1 pkt 2 dodaje się wyrazy: "a przy choro
ba·ch zawodowych - stopiep, ich zaawansowania"; 

2) w § 26 ust. 1 pkt 3 kropkę 'na końcu zdan:ia skreśla się 

i dodaje s ię wyrazy: 
"lub zatrudnienie, które 
uwzględnieniu kwalifikacji 

3) § 21 otrzymuje brzmienie: 

mogliby wykonywać przy 
nabytych wczasie słu±by." i 

,,§ 27. 1. Za ogra'niqenie w spo,sób istotny zdolności do 
zarobkowa.nia w rozumi€niu §25 pkt 1 i 2 
uważa się zmniejszenie ' tej zdolności co naj
mniej o 1/3 wsŁosunku d.o zdolności pra,cCJIWni
Ik.ów . o podobnych kwali.fikacjoch ogólnych 

' !i przygotowaniu ' zawodowym, którzy nie są 

,inwal·idami. 



! 

Dzlenl}l'k Ustaw Nr 10 86 ' t ~Poz. 61, 62 i63 ' 

2. Przy ocenie slopnia ulraty ' ~doInoścido za.robkowa
,:nia bierze się pod uwagę okoliczności określone w 
§ 22 ust. 1, ze szczegó,Jnym uwzględnieniem wysoko-
ściosiąga,nego laI,obku."; , 

4) w § 28: 
a} pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

,,6) brak gałki ocznej 14b praktyczną - ślepotę jednego 
oka", 

b) dodaje się pkt 7-10 w brzmieniu: 
,,7) stan po usunięciu jednego płuca, 
8) stan po całkowitej resekcji żołądka, 
9) całkowitą głuchotę, 

10) iIUle naruszenia spraWhości orga'nizmu będące 
następstwem urazu, które ogra'niczają tę Slpr,aw

, !ilOŚĆ w stopniu nie mniejszym niż wymie'I1ione w 
pkt 1-9."; , , 

5) w § 32 dodaje się na końcu zdanie: 
"Okres ten liczy się od dnia, W którym ustaJ.o prawo d'O 
wynagrodzenia lub zasiłkU: chorobowego."; 

6)w § 34: 
a) dotychczas,o,we ust. 1-3 O7Jnacza się jak'o ust. 1, krtó

ry otrzymuje brzmie;nie: 
,,1. Badania kontrolne przeprowadza się z urzędu w 

zasadzi'e raz w ro;ku. Można orzec o zbędności ba
dania k'ontrolnego, jeżeli przebieg choroby powo
dującej inwalidzt'w,o wskazuje; że zmian,a ustalo
nej grupy inwaHdztwa nie na,stąpi w ogóle, lub 
wyznaczyć termin badania po okresi,e dłuższym 
lub krótszym niż 1 rok, jeżeli przebieg choroby 
wska~uje na możliwość zmiany ustalonej grupy 
inwalidów w takim ,okresie.", 

b) dotychczasawy ust. 4 oznacza się jako ust. 2; 

', 7l' w ,,§ ,35 kropkę na końcu .zdania zastępuje ' się przecin-
kiemi dbdajewyrazy: , " 
,ja tCl'kże stopi'eń wzrostu płac . pracowników ' ó podob
nych kwamikacjachogóJnych i przygotowaniu llaWodO i 

wym, którzy nie są inwa\i.dami." i -

8) § ~ otrzymuje brzmienie: 
".§ 36. 1. Nie przeprowadza się badań kontrolnych u osób, 

u którychinwalidltwo pows-talo: 
1) z powodu chorób lub wad cielesnych (ka~ 

lectw) wymienionych w 'zalączniku do r·oz
poqądzenia, 

2) z ińnych przyczyn nii na skutek urazu" je
, ·żeli osoby te - osiągnęły wiek: kobiety 55 lat, 
mężczyźni 60 lat. . ' -

2. Nie przeprowadza się badań kontrolnych rów
nież u osó\:>, u który,ch inwali dztwo trwa nie
przerwanie ponad 15 lat, z wyją*iein wypad-
ków, w których: ' 
1) stan wr'Owia inwalidy uległ pog'o·rs.zeniu, 

uzasadniającemu zaliczenie do wyżs,zej gru- ' 
py inwalidów, a pOyOIszenie to nie ma cha..: 
ra,kteni trwałego, ! 

2) stan zdrowia . inwa,lidy, u któreg.o inwalidz- ' 
1wo powstaloo przed podjęciem zatrudnienia, 
uległ pogor,szeniu- w okresie zatrudnielIlia: 
okres 15 laŁ licźy się wówczas od daty po
gorszenia uprawruiająceg,o do iTenty inwą-
Lidzkiej." , 

§ 2. Rozporządzenie wchooZJi w żyde z ' dniem oglo- i 
szenia. 

Przewodniczący Komitetu Pracy Płac: M. Krukbwski 
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'OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 21 stycznia 1972 r. 

w sprawie ratyfikacji przez Chile Konwencji (nr 100) dotyczącej , jednakowego wynagrodzenia dla pracujących m,ężczyzn 

i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r., I Konwencji (nr 111) dotyczącej 
, dyskryminacji w zakresie zatrudnienia i wykonywania zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerwca 1958 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z arty
kulem 5 Konwencji (nr 100) dotyczącej jednako~ego wyna
grodzenia dla pracujących mężczyzn i kobiet za pracę jedna
kowej wartości, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. 
(Dz. U. z 1955 r. Nr 3'8, poz. 238), i 'artykułem 7 Konwencji 
'(nr 111) ' dotyczącej dyskryminacji w za)c.resie . zatrudnienia 
i wykonywaruia zawodu, przyjętej w Genewie dnia 25 czerw
ca 1958 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 218), Dyrektor General-

ny Międzynarodowego Biura Pracy zarejestrował dnia 
20 wrześni.a 1971 r. ratYf,ikacje powyższych k,onwencji przez , 
Chile. 

Zg'odnie z postanowieniami powyższych konwencji wejdą 
one wżycie w stosunku do Chile dnia 20 września 1972 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: ' S. Olszowski 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia ~1 stycznia 1972 r . . 

w sprawie uczestnictwa Tonga w Układzie o zasadach działalności państw w zakresie badań i użytkowania przestrzeni 
kosmicznej, łącznie ,z Księżycem i innymi ciałami niebieskimi; sporządzonego w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 

27 stycznia 1967 r. 
i-

Podaje się mmejszym do wiadomości, że notami z dnia ' tanii i Półn'ocnej irlandii Rząd Królestw'a Tonga poinf.ormował, 
22 czerwca 1971 r. ,przekazanymi Rządom Stanów" Zjednocz.o- iż uważa się za związany postanowieniami Układu o zasadach 
nych Ameryki oraz Zjednoczoneg,o Królestwa :Wielkiej Bry- działalności państw w zakresie badań i użytkowan.ia prze- ' 
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