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§ 2. L Naczelni lekarze uzdrowisk otrzymują za ogół . 
-czynriości wchodzących w zakres . ich obowiązków miesięcz-
ne uposażenie- ryczałtowe w następującej wysokości: 

1) w uzdrowiskach grupy A 1500 zł lub 2100 zł, 
2) w uzdIowiskachgrupy B 1300 zł lub 1850 zł, 
3) w uzdrowiskach grupy C 1100 zł lub 1600 zł. 

2 . . Uposażenie przyznaje organ, który powołuje naczel
neg·o lekarza uzdrowiska, po porozumierhu z prezydium rady 

. narodowej miejsoow'ości uznanej za uzdr·owisko. 
3: Zaliczenia poszczególnych uzdrowisk do odpowied

niej grupy dokonuje ' Mimister ZdrDwia i Opieki Społecznej 
po por·QZumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowe
go Praoowników Służby Zdrowia. 

4. Zatrudnienia na stanowisku na<:zelnego lekarza uzd.r'O
;wiska. nie traktuje się Jako za1rudnienia dodatkowego, po
w'Odującego utratę dodatków zastrzeżonych dla pra<:ownik6W 
'/L1'ltrudnionych na jediń.ym etacie. 
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§ 3. Uppsażenia określone w § 2 wypłacane są ze środ
ków 'przewidzlanych w budżetach rad , riarodowychmiejsco
:wości uznany<:h za ·uzdrowiska. 

§ 4. Naczelny lekarzuzdr·owiska. powinien być specja-
listą w zakresie jednej z następujących specjalności: 

1) ' balne·oklimatologii, 
2) organizacji .ochrony zdrDwia, 
3) mej s·pecjalności, właśdwej dla profilu leczniCzego da

nego uzdrowiska. 
. , 

§ 5. Wykona·nie r·ożporządzenia poruCla się Ministrom 
Zdwwia i Opieki Społecznej oraz Finansów, a także pre.zy
dlom rad narodowych. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzI w życie z dniem Dgło
s.zenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. CyrankiewIcz 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

2: dnia 18 grudnia 1968 r. 

w sprawie przedslęblors,tw lasów państwowych oraz jednostki grupującej te przedsiębiorstwa. 

Na podstawie ' art. 30 ust. 2 dekretu z dnia 26 Jpaździer
nika 1950 r. D przedsiębiDrstwach państwc>wych (Dz. U. 
2 1960.T. Nr 18, poz. 111) 'Oraz w związku oz ustawą z dnia 
20 grudnia 1949 :r. o państwowym g'ospoda·rstwie · leśnym 
(Dz. U. z 1949 r. Nr63i poz. 494 iz 1950 r. Nr 49, poz. 448) 
zarżądza się, co następuje: • 

Rozdział .1. 

Lasy państwowe. 

§ 1. Tworzy się organizację gospodarczą grupującą 
, -'.przedsiębiorstwa lasów państwowych pod nazwą Lasy Pań

stwowe: 
§ 2. W skład organiz;a<;ji 9·o.spodarczej Lasy PapsIwowe 

wchodzą: 

1) jednostki zgrupowane: 
4) przedsiębiorstwa pod nazwą okręg'Owe zarządy la

sów państwowych, 
b) przedsiębiorstwa do zadań szczególny<:h~ w zakresie 

gospodarstwa leśnego, 
2) inne podporządk·owane jednostki .. Drganiz·acyJne, 
3) Naczelny Zarząd Lasów Państwowych. 

§ 3. L Lasy Państwowe posiadają osobowość prawną 

l . działają według zasad r·ozrachlJ,'nkug·ospodaIczego. 

2. Lasy Państwowe podlegają wpisowi do 'rejestru przed
siębiorstw państwowych. 

3. Lasy Państwowe są uprawnione do działania w cha
rakterze organu administracji państwowej w zakresie okre
ślonym szczególnymi przepisami. 

4. Lasy Państwowe mają prawo używania pieczęci okrą
głej z wizeru:nkiem orłi! pośrodku i napisem w otoku LASY 
PAŃSTWOWE. ' 

§ 4: Nadzór . nad Lasami Państwowymi sprawuje Mini
ster Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. 

§ '5. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nadaje 
Lasom Państwowym statut, który podlega żatwierd7eniu 
przez Prezesa Rady Ministrów. 

§ 6., 1. Na czele Lasów .Państwowych stoi naczelny dy
rektor, który kieruje całokształtem ich' działalności. 

2. Naczelnego dyrektora Lasów Państwowych powołuje 
j odwołuje Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego . . 

3. Dozakręsu dzi·ałania naczelnego dyrektora należy 
kier-owanie działalnością Lasów . PaństwoOwych .oraz nadzór 
nad wykonaniem zad,a.ń planowych i ' przestrzeg.aniem obo
wiązujących prze'pisów. 

4. Organem wyko.nawczym na·czelnego dyrektora Lasów 
Państwowych jest Naczelny Zarząd Lasów Państwowych. 

5. Do zada .ń Naczelneg,o Zarządu Lasów Państwowych 
należy w szczególności: 

1) 'organiz.owanie i k·oordynowanie prac związanych z dzia
łalnością przedsiębiorstw la.sów . państwowych, -

2) .opra<:owywanie projektów i' organizowanie prac w przed
miocie programów i planów przedsiębiorstw lasów pań-
stwowych. . 

3) przygotowywanie wytycznych iJ decy-z:ji naczelnego dy
rektora oraz opracowywanie wni·osków i projektów wy
magających akceptacji Ministra, 

4) udzielaniepomo·cy zgrupowanym i podporządk·owanym 
. jednostkom ' organizacyjnym, 

5) wykonywanie czynrfości -związanych .i nadzorem, kon
trolą, lustracją i rewizją zgrupowanych i podporządko
wanych jednostek organizacyjnych. 

\ R -o z d z i a ł 2. 

Przcdsiębiorst":a lasów państwowych. 

§ 7. 1. Przewidzia,ne ustawą z dni'a 20 grudnia 1949 r. 
\) państwowym gosp·odarstwie leśnym (Dz. U. z 1949 T. Nr 63, 
poz: 494 i z ·1950 r. Nr 49. poz. 448), zwaną w dalszym ciągu 
ustawą, zadania państwowego gospodarstwa leśnego wyk·o
nują następujące pr,zedsiębiorstw~ lasów państwowych: 

1) okręgowe zarządy la·sów państwowych, 
2) przedsip,biołslwa do zadań. szcze,gó'lnych w zakresie go

spodarstwa leśnego. 
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,2. Zasięg- terytorialny i siedziby okręg,ov.'ych ~arządów 

Jasówpaństwowych oraz przedsiębiorslw do zadań szczegól
nych w zakresie gospodarstwa leśnego określa Minisler Le-

R o z d z i a ł 3. 

Przep.sy przejłclowe l kOńco,we. 
śnictwa i Przemysłu Driewnego. ' , " ' " 

3. Przedsiębiorstwa las,ów państwowych posiadają cha- § 11. 1. Pracownky zatr\i.dnieni w dotychczasowym Na-
rakter kluczowych przedsiębiorstw pań~twowych i pod'lega- czelnym Zarządzie Lasów Państwowych Pfzęthodzą do służ-
ją wpisowi do rejestru przedsiębj'orstwpaństwowych. by w organię wyk'o~awczyrń ,naczelnego dyrektora Lasów , 

§ 8. 1. Zadaniem okręgowych zarządów lasów państwo- Państwowych (Naczelnym Zarządzie Lasów Państwowych). ' 
lWych jest prowadzeniep.aństw,owegogospodarstwa leśnego 2. Okręg'owe ,zarządy lasów państwowych utworzone na 

, w zakresie czynI10ści wymie,nlonych wart. 21 ustawy. Ipodstawie dotychczasowych przepisów stają się przedsiębior
stwami w r,(}zumieniu niniejszego rm.porządzenia. .' .' 

2. Okręgowe zarządy lasów państwowych prowadzą 3. Powstają w mocy przepisy !ll<lrmujące prawa i obo-
dz'iałaln.ość na podstawie rocznych planów t~chniczD>O;eko- wiązki praco~-nikóW z,atrudnlonych w jednostkach wymie-
n,omicznych, zatwierdzonych zgodnie z obowiązującymi prze- Illionych w§ 2. ' ' 
1pisami. " , , 

§. 12. W sprawach .nie uregu'jowanych ' w niniejszym f{jz-
3. Okręg·owe zaTządy lasów państwowych dział,ają we- ' ,porządzeniu mają zas.toSoOwanie przepisy dekretu z dnia 

dług zasad f.Ozrachunku gospodarczego. 26 pafdz;iernika 1950 r. <> przedsiębi,orstwach p<\ństwowych 
4. Szczegółowy zakres działani'a i zasady organiz'acjl (Dz. U. z 1960 r. N.r 18, poz. 111) oraz inne przepisy ogólne 

wewnętrznej. okrę~owychzarządów, lasów państwowych usta- dotyczące p.aństwowydl przedsięblórstw ' kluczowych i ich 
la Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzew,nego. zjedn,oczeń, chyba że przepisy ustawy stano'wią inaczej. 

§ 9. 1. Pr'zedsiqbiorstwa do zadań szczególnych w za- § 13. Tracą m'oc: 
, kresie gospodarstwa leśneg'o , tworvooe są dla wyko.nywania 1) b' ł 447 R d M' l' t ' d'~' 17 ll·stnon.ada 
czynno.ści pomocnicz,o-produkcy Jnych na rzecz kilku sąsi'a-

ue wa a nr a y lU S row z • .ta . -'" ',' 
1958 r. w sprawie struktury organizacyJnej resortu le-

dujących lub wszystkich okręg,owych ,zarządów lasów pań- śnictwa i przemysłu' drzewnego, w zakresie uregulowa- ' 
stwowych, a w szczególnOŚci dla .opracowywania dokume'n-
ta,cji technicznej w zakresie urządzenia lasu" budowy dróg nym niniejszym rozporządzeniem, 

2) H 2---111 rozponądzenJa' Ministra Leśnictwa i Przemy.i meHor.acji leśnych, wyk,onywania inwestycji, remontów 
słu Drzewnego z dnia 17 grudnia, 1959 r. w sprawie OTi .obsługi technicznej oraz z'a,opatrzenia. 
ganizacji i zakresu dział.aniaprzedsiębio:stw lasów pań-

2. Szczególo\vy zakres działania przedsiębio'Istw do za- stwowych (Dz. U. z 1960r. N'I 2, poz. 13). 
dań szczególnych, w zakresie gospodarstwa leśnego określa 
Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewneg'o. § 14. Rozporządzenie wchodzi w zycie z dniem ogł,osze-

§ 10. Iooe pooporządk,owane jednostki organizacyjne, nie nia z m.ocąod dnia 1 stycznia 1969 r. 
mające charakteru prz,edsiębi,orstwa, tworzone są w trybie Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
.obowiązujących przepisów. , 
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ROZPORZĄPZENIE RADY MINISTROW 

z dni,a 24 grudnia 1968 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dodatkowego wynagrodzenIa dla lekarzy ' zatrudnionych w zakładach leczniczo
zapobiegawczych przemysłowej słuiby zdrowia. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1958 r. 
(Dz. U. Nr 35, poz. 154) zarządza się, co następvje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady MinistrÓw z d:nia25 maja 
1963 r. w sprawie dodatkoQweg.o wY'llag,wdzenia dla lek,arzy 
zatrudnionych w zakładach leczniczo-zapobi,egawGych prze
mysłowej słu:i.by zdr,owia (Dz. U. Nr 26, poz. 152 i Nr 58, 
poz. 311) wprowadz,a się następującą zmiainę: 

w § 1 ust. 1 dodaje się pkt 6, 7 i 8 w brzmieniu: 
,,6) w oddziałach ,ochrony radiologicznej i działach hi

gienypracy wojewódZkich (miejs'kich w miastach 
wyłączonych z województw) stacji sanHarno-e!pide-
miologicznych, ' 
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7) w praco\\TiIliach higieny pr'aey powiatowych (miej
skich, portowych i dzielnicowych) stacji ' s,anitarno-
epidemiologicznych, ./ 

8) w oddziaŁach nadz.oru sanitamo-Elipidemiologiczneg,o 
powiatowych (miejskich, dzie:.nicowych~ portowych) 
stacji sa1nitarno-epidemiologicznych, jeżeli do obo
wiązków tych lekarzy należy wyłącznie wykonywa
nie zadań w z'akresie higieny pracy." . 

§ 2. R,oZipoTZądzenie wchodzi w żyd~ z dniem ·oglosze
!llia Z. m.ocą od dnia 1 stycznia 1969 r. 

Prezes Rady Ministr9w; J. Cyranki'ewicz 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 14 grudnia 1968 r. 

w sprawie obliczania po~stawy wymłarukolejowej emerytury lub renty. 

Na podstawie art. 6 11St. 3 ustawy z ' ~nia 23 stycznia 
1968 ' l. tO zaopatrz~niu emerytalnym prac~wriików " kolejo. 

/ 

wych i ich ropzin (Dz. U. Nr 3, poz. 10) z,arządza ' się, co 
następuje: 


