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ZARZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SP02YWCZEGO I SKUPU 

z dnia 27 marca 1965 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wzoru runowy o, wyprodukowanie i dostawę tytoniu oraz zasad i trybu oszacowania 
'" tytoniu odstępowanego przez plantatorów. 

Na podstawie art. 1 ust. 6 dekretu z dnia 24 czerwca 
1953 r. o uprawie tytoniu i wytwarzaniu wyrobów tytonio
wych (Dz. U. Nr 34, poz. 144) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Przemysłu Spożywczego 

i Skupu z dnia 5 września 1963 r. w sprawie wzoru umowy 
o wyprodukowanie i dostawę tytoniu oraz zasad i trybu 
oszacowania tytoniu odstępowanego przez plantatorów .(Mo
nitor Polski Nr 68, poz. 343), w załączniku nr :2 ... Szczegóło-

we warunki umowy o wyprodukowanie i dostawę tytoniu" 
§ 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie~ . 

,,4. Plantator nie może powiększyć plantacji tytoniu po
nad powierzchnię zakontraktowaną bez zgody wła

ściwej terenowo wytwórni tytoniu przemysłowego 

(zakładów przemysłu tytoniowego}." 

§ 2. Zarządze!lie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu: F. Pisula 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I ąPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 3 kwietnia 1965 r. 

zmieniające zarządzenie w spTiilwie zasad trybu uznawania lekarzy za specjalistów. 

Na podstawie art. 11 . ust. 2 ustawy z dnia 2B paździer

nika 1950 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1950 r. Nr 50, 
poz. 458 i Nr 53, poz. 489 oraz z 1956 r. Nr 12, poz. 61) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. W· zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecz
nej zdnła 29 grudnia 1962 r. w sprawie zasad i trybu uzna
wania lekarzy za s pecjalistów (Monitor Polski z 1963 r. Nr 2, 
poz. 4) wprowadza się następującą zmianę: 

w § 5 po ust. 1 dodaje się nowy ust. la w brzmieniu: 

"la. Lekarzom odbywającym specjalizację w dziedzinie 
higieny ogólnej i epidemiologii, psychiatrii, chorób 
płuc lub pediatrii zalicza się ponadto do stażu spe
cjalizacyjnego na 1 stopień specjalizacji okres pra
cy w danej dziedzinie medycyny, odbyty w drugim 
roku stażu podyplomowego, j eżeli praca ta była 

wykonywana w warunkach okreśionych w ust. 1." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. B. Bednarski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA POLSKIEGO =(OMITETU NORMALIZACY JNEGC>-

z dnia 2 kwietnia 1965 r. 

w sprawie upoważnienia Instytutu Farb i Lakierów do przyzn awania prawa do oznaczania znakiem Jakości farb i lakierów. 

Na podstawie § 4 ust. 2 uchwały nr 426 Rady Ministrów 
z dnia 8 listopada 1958 r. w sprawie oznaczania wyrobów 
znakiem ja kości (Monitor Polski Nr 97, poz. 531) zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Upoważnia się Instytut Farb i Lakierów z siedzibą 
w Gliwicach, zwany dalej "Instytute m", dCl przyznawania 
prawa do oznaczania znakiem jakości farb i lakierów oraz 
kontroli pra widłowości uży wania znaku jakości. 

§ 2. Upoważnienia, o których mowa w § 1, Instytut wy
konywać bęt.lie w trybie i na zasadach określonych uchwa
łą nr 426 Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1958 r. w spra
wie oznarzania wyrobów znakiem jakości (Monitor Polski 
Nr 9r, poz. 531) i uchwałą nr 532 Rady :tvlinistrów z dnia 

11 grudnia 1961 r. w sprawie rozwoju produkcji wyrobów 
oznaczonych znakiem jakości (Monitor Polski Nr 98, poz. 409), 

. w zarządzeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacy j- -
nego i wła ściwych ministrow,_ wydanych na podstawie po
wołanych uchwał, oraz wytycznych i instrukcji Biura Znaku 
Jakości przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

§ 3. 1. Zasady i tryb przyznawania znaku jakości oraz 
kontroli prawidłowości stosowania znaku jakości ustala re
gulamin ogólny znaku jakości, stanowiący załącznik do za
rządzenia nr 35 Prezesa Po~kiego Komitetu Normalizacyjne ... 
go z dnia 7 lipca 1961 r. (Biuletyn PKN Nr 8-9, poz. 62). 

2. Kryteria kwa lifikowania farb i lakierów do oznacza
nia znakiem jakości ustali Instytut w uzgodnieniu z Biurem 
Znaku Jakosci przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 


