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163
ROZP()RZĄDZENIE. · RADY ·' MINlSTROW

z dnia 4 lipc a 1973 r.
zmieniające rozporządzenie

w

s~rawie

zatrudniania' absolwentów szkół
zwrotu kosztów wykslta~cenia.

Na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. o zatrudniani u absol~entów szkół wyższyc h
(Dz. U. Nr 8, poz. 48) zarządza się, Co następuje:
§ 1. W § 46 rozporządz enia Rady Ministrów z · dnia
13 czerwca 1964 r. w spraw ie zatrudniania_ abso;wen tów
szkół wyższych oraz orz ekania o obowiązku zwrotu koszt ów wykształcenia (Dz. U. z 1972 r. Nr 2, poz. 9) dodaje
s ię ust. 6 w brzmieniu: '

wyższych-

oral orzekania o

obowiązku

.. 6, Minister Pracy, Plac i S praw Soc jalnych może
uprawnienia, o których mowa w ust. 5, organom za trudnienia prezydiów woj e wódzkich nid narodowych,"
przekazać

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem ogło

szenia.
Prezes Rady Mimstrów: P. Jaroszewicz

, 164
ROZPORZĄDZENIE RADY MrN:STR6w

z dnia 5 lipca 1973 r.
zmi eniające rozporządwnie

Na
ust. 5,
z dn :a
obro ny
z 1967
1973 r.

w sprawie szczególnych

żołnierzy

ich rodzin.

3) w § 16 ust. 1:
a) w pkt I dodaje się lit. d) vi brzm ieniu:
"d) na przeszkolenie wojskowe odbywane w ramach wojskowego szkolenia studentów na okres dłuż s zy n i ż 3 mies i ące",
b) w pkt 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:
"b) naprzes~kolen-ie wojskO'we odbywane w ramach wojskowego szkolenia studentów na okres n ie dłuższy niż 3 miesiące";
4) w § 25 ust. 1 po wyrazach "art. 109" dodaje się wyr azy "ust. 2";
5) dodaje s i ę § 34a w brzmieniu:
,, § 34a. Zas iłki dzienne, przysługujące członkom rodziny osoby podlegającej woj skowemu szkoleniu studentów w czasie odbywania przez
tę osobę przeszk olenia wojskowego trwają
Cego dłużej n i ż 3 m i esiące, przyznają i wypłacają or\Jany wojskowe."

p odst awie arL 107 llSt. 3, art. 108 ust. 4, art. 109
art. 111 ust. 3 oraz w związku z art. 117 ustawy
2 1 listopada 1967 r, o pows zechnym obowiązku
Polskiej
Rzeczypospolitej
Ludowej
(Dz. U.
T. Nr 44, poz. 220, z 1972 r. Nr 53, poz. 342 i z
Nr 27, poz. - 153) zarządza się, co następ-uje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministró w z .dnia 22 listop ada 1968 r. w spra wie szcz ególnych upra wnieil żoł
n ierzy i ich rodzin (Dz. U. Nr 44,poz. 318) wprowadza
s ię następuj ące zmi an y :

.1) w § 12 ust. l dodaje

się pkt 4 w brzmieniu:
,,4) d o ż o łnierzy zwolnionych z przeszkolenia wojskowego odbywanego w ramach wojskowego szkolen ia studentów przez okres dłuższy niż 3 mie-

siące.";

2) § 14 otrzymuje brzmien ie:
,,§ 14. Za sady zaliczania okresu zasadniczej lub okresowej służby woj sko wej albo przeszkolenia
wojskowego osób podlegających wojskowemu
szkoleniu studentów do czasu wstępnego stażu
pracy lub wymaganej praktyki normują odręb
ne przepisy." i

uprawn ie ń

§ 2. Rozp orządzenie wchodzi w
szen ia z mocą od dnia 1 lipca 1973 r.

życie

z dniem

ogło

Prezes Rady Mmistrów: P. Jaroszewicz .

• 165
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW
,/

z dnia 4 lipca 1973 r.

. zmieniające rozporządzenie:-' w .sprawie , bezpieczeństwa i higieny -pracy or-az bezpieczeńst~a pożarowego w podziemnych zakłada€~'górniezych.
.
Na 'pddstawie art. S2 pM 1 i 2 dekretu z 'dni'il '-6 "maja
1953 r. - Prawo' ~górnicze' (Dz. U. z 1961 r . . Nr .23,..po.z. :1 1'3)"
zarządza się, co następuje:

",§ .l. W§- 86 -rozporz,ądzenia Prezesa · Rady Ministrów
'1 ~s-ieipnia 01969 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego w podziemnych

z dnia

338,
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zakładach górniczych (Dz. , U. Nr 24, poz. 176) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
'
,,3. Na odstępstwa od postanowięń ust.
i 2 udziela
zezwoleń ' okręgowy urząd górniczy."

Poz. 165, 166 i 167
§ 2. Rozporzą~~enie wchodzi w życie ,z dniem ogło-

szenia.
Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz

166
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTW A

z dnia 6 lipca 1973 r.

w sprawie

zwalc:łimiagzawicy bydła.

3. Przepis ust. 2

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 2 grudnia
1960 r. o hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1960 r.
Nr 54, poz. 310 i z 1963 r. Nr 22, poz. 113) zarządza się,
co następuje:
§ 1. Posiadacze
niezwłocznie

bydła

obowiązani

są

1.)

zawiadomić

właściwy

terenowo państwowy zakład lecz- ,
niczy dla zwierząt o każdym przypadku pojawienia się
na skórze bydła guzów spowodowanych przez larwy gza
bydlęcego, a w razie stwierdzenia gzawicy bydła poddać
zwierzęta dotknięte tą chorobą zabiegom mającym na celu zniszczenie larw.

powszechnie, posiadacze bydła w wieku po3 miesięcy obowiązani są poddać je badaniom oraz
zabiegom zniszczenia larw.

wyżej

2. Powszechność występowania w danej . miejs'cowoś
d gzawicy bydła stwierdza właściwy do spraw rolnych
organ 'prezydium powiatowej rady narodowej, a terminy
i miejsca badań i zabiegów wyznacza naczelnik gminy,
ogłaszając je w sposób przy jęty w danej miejscowości
co najmniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

właściwego do spraw rolnych organu prezydium powiatowej rady narodowej ma również zastosowanie
do właściwego do spraw rolnych organu prezydium
rady narodowej miasta stanowiącego powiat (dzielnicy w mieście wyłączonym z wojewóqztwa),

2) naczelnika gminy ma również zastosowanie do naczelnika miasta i gminy oraz właściwego organu prezydium rady narodowej miasta ' nie stanowiącego po"
wiatu, jak również do właściwego do spraw rolnych
organu prezydium rady narodowej miasta stanowią
cego powiat (dzielnicy w mieście wyłączo,nym z wo- ,.
jewództwa).

§ 2. 1. Jeżeli w danej miejscowości ~ gza wica bydła
występuje

dotyczący:

§ 3. Badania i ząbiegi dokonywane są bezpłatnie
przez państwowe zakłady le<::znicze dla zwierząt.
'

§ 4. Traci moc rozporządzenie Ministra RolniCtwa
z dnia 28 września 1970 r. w spt~wie ,'żwalczania gząwi
cy bydła (Dz. U. Nr 25, poz. 202).
Rozporządzenie

§ 5.

wchodzi

, wżycie

z dniem

ogło-

szenia.
Minister Rolnictwa: J. Okuniewskl

167
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROLNICTW A

z dnia 9 lipca 1973 r.
zmieniające rozporządzenie

w sprawie zaopatrywania

Na podstawie art. 17 ust. 1 lit. b) i art. 97 ust. 1 pkt 3
przepisów z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwalczaniu zaraźli
wych chorób zwierzęcych (Dz. U. z 1927 r. Nr 77, poz. '673
,i Nr 114, poz. 975, z 1928 r. Nr 26, poz. 229, z 1932 r.
Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 i Nr 67, poz. 622, z 1934 r.
Nr 110, po;>;. 976, z 1938 r. Nr 27, poz. 245, z 1948 r. Nr 49,
poz; 373 i z 1951 r. Nr 1, poz; 4) zarządza się, co następuie:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa z dnia
16 września 1953 r. w sprawie zaopatrywania zwierź'ąt
w świadectwa miejsca pochodzenia (Dz. U. Nr 51, poz. 257)
:.wprowadza się następujące zmiany:

zwierząt

w

świadectwa

miejsca pochorlzenia.

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. Dla Zwierząt jednokopytowych, bydla rogatego
i psów są wymagane jednostkowe świad e c t wa
miejsca pochodzenia (dla kaźdej sztuki osobno).
D'la bydła rzeźne go naleźącego do jednostek go spodaiki uspołecznionej oraz dla innych gatunków
zwierząt gospodarskich, jeżeli zwierzęta te należą
~
,sąmegoposIadacza i są tego ,samego gat imku, wystarcz a ją zbiorowe ś w iade c twa miejsca
pochodzenia."i
.

do tego

