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318 
ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dn ia 25 października 1968 r. 

w sprawie ustalenia norm ubytków naturalnych rozpuszczaln łka acetonowego "H", węgla drzewnego z drewna 
. liściastego, smoły z drewna iglastego oraz świeżych owoców: borówki czernicy, borówki brusznicy, dzikiej róży i kurkI. 

Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 29 pażdzie r

nika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowe
go i zaopa trzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44. poz. 301 i z 1956 r. 
Nr 54, p·oz. 244) oraz § 1 ust. 1 zarządzenia nr 120 Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 30 października 1963 r. w sprawie 
norm ubytków naturalnych (Monitor Polski Nr 89, poz. 420) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się normy ubytków naturalny:.ch dla: 

1) rozpus zczalnika acetonowegQ "H" podczas magazyno
wania w beczkach uszczelnionych, 

2) smoły z drewna iglasteg'o podczas magazynowania i wy
dawania, 

3) węgla drzewnego z drewna liściastego podczas maga
zynowania i wydawania luzem, 

4) świeżego owocu borówki czernicy podczas magazyno
wania, 

5) świeżeg,o owocu borówki brusznicy podczas magazyno
'wania, 

6) świeżego owocu dzikiej róży podczas magazynowania, 
7) sWlezego ,owocu kurki podczas magazynowania, 

- określone w załączniku do zarządzenia. 
§ 2. Zarządzenie dotyczy norm ubytków naturalnyc h 

artykułów określonych w § l, powstających we wszystk ich 
miejscach przechowywania, z wyjątkiem sklepów, magazy
nów hurtu, magazynów pomoCniczych detalu, zakładów ży
wienia zbi·orowego, garmażeryjnych, piekarniczych j" jedno
stek usługowych resortu handlu wewnętrznego. 

I § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem -ogłosze nia. 
Minister Leśnictwa i Prze~ysłu Drzewnego: w z. J. Kno/he 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 25 października 1968 r. 
(poz. 318) . • 

NORMY UBYTKÓW NATURALNYCH 

§ 1. Szczegółowe normy ubytków naturalnych rozpusz
czalnika acetonowego "H" podczas magazynowania w becz
kach uszczelnionych, smoły z drewna iglasteg,o podczas ma
gazyn·owania i wydawania, węgla drzewnego z drewna li-

ściastego podczas ·magazynowania wydawania luzem, 
świeżych owoców: borówki czernicy, borówki brusznicy, 
dzikiej róży i kurki podczas magazynowania określa poniż
sza tabela. 

Tabela norm ubytków naturalnych . 
. ' 

Artykuł oraz oko-
liczności powstawa- Miejsce powstawa-

Wysok,ość ubytków Jednostka 
Lp. nia ubytku nla ubytku Opakowanie w % odniesienia 

naturalnego :naturalnego 

-
1 2 3 4 5 6 

1 rozpuszczalnik ace~ beczki o pojemno- lato 0,25 I przecięlny zapas w 
tonowy H" . pod- ści 200 . l zamknię- zima 0,20 okresie 30 dni .. I 

czas magazynowa- te korkam.i na . USZ-

nia w beczkach czelkach tekturo-
uszczelnion ych wych 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

2 

smoła z drewna 
iglastego podczas 
przechowywania i 
wydawania z maga
zynu (norma łącz

na) 

węgiel drzewny z 
drewna liściastego 

borówka czernica 
- owoc świeży 

podczas przechowy
wania w magazynie 

borówka brusznica 
. - owoc świeży pod

czas przechowywa
nia w magazynie 

dzika róża - owoc 
świeży podczas 
przechowywania w 
magazynie 
kurka - owoc świe
ży podczas prze
chowywania w ma
gazynie 

3 4 5 6 

beczki szczelnie 
zakryte 

lato 
zima 

0,5 przeciętny zBtpas w 
0,6 okresie 30 dni 

składowisko na luzem lato 1,9 przeciętny ZClipas w 
świeżym powietrzu 1-------+--- _z_i_m_a ______ l--'-,5_" 1-"0_k.:...re_s.:...i.:...e_7---Cd_n,...:ci _ __ _ 
magazyn kryty dre- , łubianki lato: przeciętny zapas w 
wniany lub mur 0- do 12 godz. 0,9 wymienionych ohe-
wany bez urządzeń do 24 godz. 1,6 sach przechowywa-
chłodniczych do 48 godz. 2,4 nia 

magazyn kryty dr e- łubianki lato: przeciętny zalpas w 
wniany lub mur 0- do 12 godz. 1",0 wymienionych okre-
wany bez urządzeń do 24 godz. 1,6 sach przechowywa-
chłodniczych do 48 godz. 2,5 nia 
magazyn kryty dre- łubianki lato: przeciętny zapas w 
wniany lub mur 0- do 12 godz. 0,4 wymienionych okre-
wany bez urządzeń do 24 g-oclz. 0,7 sach przec howywa-
chłodniczych do 48 godz. 1,3 nia 

mi:lgazyn kryty dre- łubianki lato: przeciętny zalpas w 
wniany lub muro- do 12 godz. 3,,0 wymienionych okre-
wany bez urządzeń do 24 godz. 5,5 sa ch przechowywa-
chłodniczych do 48 godz. " 8,0 nia 

§ 2. Ustalone wielkości ubytków naturalnych pod~me 
w " tabeli określonej w § 1 są wielkościami maksymalny
mi. 

§ 3. Za okres letni przyjmuje się okres od dnia 1 kwie
tnia do dnia 31 pażdziernika, a za okres zimowy - okres 
od dnia l listopada do dnia 31 marca. 

319 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 17 października 1~8 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za nlek tóre św adczenia zakładów społecznych służby zdrowia. 

Na podstawie § 7 ust. 1 uchwały nr 55 Rady Ministrów 
z dnia 7 lutego 19"61 r. w sprawie cen .na usługi wykonywa
ne dla lUdności (Monitor Polski Nr 26, poz. 123) zarządza 
się, co następuje: 

§ l. W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 lutego 
1960 r. w sprawie wysokości opłat za niektóre świadczenia 
zakładów społec znych służby zdrowia (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 16, poz. 81, z 1963 r. Nr 84" poz. 407, z 196łi r. 
Nr 42, poz. 217 i z 1968 r. Nr 3, poz. 20) w § 3 ust. 1 otrzy
muje brzmienie: 

,,1. Opłaty za świadczenia z zakresu opieki zdrowotnej 
zamkniętej wynoszą dzienn ie: 
l) w szpitalach klinicznych i działach 

klinicznych instytutów naukowych 62,- zł, 

2) w szpitalach wojewódzkich i miejskich 

oraz na oddziałach dla chorych le
żących w stacjach pogotowia ratun-
kowe-go 57,-zl, ' 

~) w szpitalach po\;Viatowych i rejo-
nowych 41,5~ zł, 

4) w sanatoriach rehabilitac yjnych dla 
dzieci i młodzieży 41,50 zł, 

5) w izbach chorych i izbach porodo-
wych 31,- zł, 

p) w zakładach dla nerwowo i ,psychicz-' 
n ie chorych 20,50 zł". 

§ 2. Zarząd zenie wchodzi w życie z dni-em ogłoszenia 
z mocą d dnia 1 listopada 1968 r. 

Minister Zdiowia i Opieki Społecznej: J. Koslrzewski 

320 
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO GŁÓWNEGO KOMITErrU KULTURY FIZYCZNEJ , I TURYSTYKI 

z dnia 18 października 1 fu8 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wychowania Fizycznego 
Im. gen. broni Karola Swierczewskiego w Warszawie I w Wyższych Szkołach Wychowania Fizycznego 

w Krakowie, Poznaniu ł Wrocławiu. 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 list-opada 
,1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 
114) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu nr 180 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia. 10 grudnia 1953 r. w sprawie utworzenia wydziałów 
,I katedr w Akademii Wychowania Fizycznego im. gen. bro-

:ni Kar.ola $wierczewskiego w Warszawie i w Wyższych 
Szkołach Wychowania Fizycznego w Krakowie, P,oznaniu 
i Wrocławiu (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-S, poz. 150, 
z 1961 r. Nr 86, poz. 369, z 1962 r. Nr 65, poz. 309, z 1964 r. 
Nr 24, poz. 107, z 1965 r. Nr 9, poz. 32 i z 1966 r. Nr 20, 
poz. 113) w § 2 lit. B dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 


