
I, 

'" 

L',. 

Dzienni~ Ustaw. Nr 19 - 18 -

2) . w zamieszczonym w § 2 ust. 1 pkt 2 wykazie dopuszczal
. nych stęźen . substancjiw ' powietrZu atmosferycznym> dla 

obszarów chronionych dodaje się nowe pozycje ozna
czone jako lp. 1---14 w następującym brzmieniu: 

,,7.- '. Arsen i jego związki w po
staci aerozolu (As) 0,003 0,Ql 

--1-----1 

8. . 0,3 1.0 . __ ------------'---1-_-.:..-- ____ _ Benzen 

9. Chlor 0,03 . 0,1 

.10; Chlorowodór ' . 0,1 0,2 

12. Fluor l Jego związki roz
puszczaln~ w wodzie ' (F) ____ 1-0._----'-------.:.....:---1----'---

13. Formaldehyd 

14. Ołów i jego związki w po
slaci aerozolu (Pb)-

§ "2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ' 1 stycz
nia 1973 r . 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

Z dnia 16 maja 1972 r. • 

zmIeniające rozporządzenie w sprawie organfzacjii zakresu' działania Naczelnej Rady Uzdrowisk t Wczasów Pracowni
czych ora.l. .wojewódzklch rad uzdrowisk i wczasów pracownlctych. 

Na podstawie a.rt. 11 ust;~ 5 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. oużdrowiskach ' i lecznictwie uZ9rowiskowym (Dz. U. 
Nr 23, poz. 150), po porozumien'iu z' Centralną RadąZwiąz
ków Zawodowych, zarządza się, co, następuje: 

' §1. W rozporządzeniu Rady Ministr6w z dnia. 5 stycz
nia 1968 'r. w sprawie organizacji izakresll dżiałania Naczel
nej Rady Uzdrowisk i Wczasów .Pracowniczych oraz woje
wódzkich rad uzdrowisk i wczasów pracowniczych (Dz.U. 
Nr 2, poz. 3) wprowadza się następujące zmiany: . 

1) § 3 otrzYQ1uje brzmienie: 
,,§ 3. 1. W skład Nączelnej Rady wchodzą: przewotlni

czący Naczelnej Rady, trzech zastępców prze
,.wodniczącego, sekretarz Naczelnej Rady oraz 
członkowie: . , 

2. Przewodniczącego Naczelnej Rady i / jego za
stępców oraz sekretarza Naczelnej Rady powo- , 
łuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów. , 

3; W skład Naczelnej Rady jako CZłollkowie 

wchodzą : 
( 

1 przedstawicieli Ministra Zdrowia i Opieki 
Społe~znejj , 
10 . znawców problematyki. pzdrowiskowej, po
wołanych na "wni<>sek Miriistra Zdrowia i Opie
ki Społecznej przez Prezesa R'ady Ministrówj 
14 przedstawiCieli: Przewodniczącego Komisji 
Planowania przy Radzie Ministrów, ' Ministrów: 
Obrony Narodowej, Spraw Wewnętrznych, Ko
munikacji, Finansów, G'ospodarki ' Terenowej 
i Ochrony Środowiska, Budownictwa i Przemy
słu Materiałów Budowlanych, Leśnictwa i Prze
mysłu ~Drzewnego" Przewodniczącego Główne- \ 
go Komitetu Kultury ·Fizycznej i Turystyki, Pre
zesa Wyższego .' Urzędu Górniczego, ' Prezesa 

. Centralnego Urzędu Geologii, Prezesa Zakładu 
Ubezpieczeń Społeczny~ii, Prezesa Centralnego 
Związku Kulek Rolniczych oraz PreześaZarzą". 
dp Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni 
Produkcyjnych; ., ' ". 
J;>0 . j~dn ym: ' pTzedst~wici~lepreiydió~ wdje
'wódzkich rad , narod~wych, przy których po-

wołano wojewódzkie raąy uzdrowisk i wcza
sów pracowniczych; 

5 przedstawicieli Centralnej Rady " ~wiązków 
Zawodowych; . . 
po jednym: przedstaWiciele Zarządów Głównych 
Związków, Zawodowych Chemików,Górników, 
Hutników, : Mefcilowców, ~ Ptacownik:ów Gospo
darki Komunalnej i Przemysłu Terenowego, 
Pracowników Kolejowych, Pracowników Pań
stwowych i ' Społecznych, Pracowników Służby 
Zdrowia, Pracowników" Rolnych oraz ' Zarządu 
GłÓwnego Związku Nauczycielstwa · Polskiego:'.! 

2)§ 11 otrzymuje brzmienie: 

nia. 

,,§ 11. 1. ,W skład wojewódzkiej rady uzdrowisk i wcza
sów pracowniczych wchodzą: przewodniczący 
rady, zastępca ptzewodniczącego, sekretarz 
rady oraz człon/{'owie w liczbie nie przekra
czającej 12 osób. 

2. Przewodniczącego wojewódzkiej rady uzdro
wisk i wCZaSÓW pracowniczych, jego zastępcę 
oraz sekretarza rady powołuje i odwołuje pre
zydium wojewódzkiej rady 'narodowej. 

3. Członków wojewódzkiej rady uzdrowisk i 
wczasów pracowhiczycn powołuje i ' odwołuje 
przewodniczący prezydium wojewódzki.ej rady ' 
narodowej w porozumieniu z przewodniczącym 
wojewódzkiej komisji. związków zawodowych 
spośród przedstawicieli organów i instytucji 
mających istotne znaczenie dla prawidłowej 

. działalności i ;'rozwoju uzdrowisk, ze szczegół
nymuwzględnieniem Organów po spraw pla
nowania, gospodarki terenowej i ochrony śro
dowiska ; zdrowia oraz turystyki, a także wo
jewódzkIego związku kółek rolniczych, woje
wódzkiegozwiązku rolniczych spółdzielni pro
dukcyjnych i w,ojewódzkiejk6misjizwiązków 
zawodowych," 

§ 2. 'Rozpor,ządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
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