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ZARZĄDZENIE MINISTROW LESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ ROLNICTWA 

z dnia 5 grudnia 1968 T. 

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat uiszczanych przez dzleria.wców za pozyskaną zwierzynę na terenach wydzlerfa
wlanych obwodów łowieckich oraz odstępowania ubitej zwierzyny olobom wykonująqm polowanie w tyefl obwodach. 

Na podstawie art. 16 ust. 1 i 3 oraz art. 28 ust. 3 i -4 
ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochwnie zwie
rząt łownych i prawie ł-owieckim (Dz. U. Nr 3ti, pOl. 226) 
zarządza się co następuje : 

§ !. W zarządzeniu Mini,strów Leśnictwa i Przemysłu 

Drżewnego oraz Rolnictwa z dnia 19 lipca 1967 r. w spra
wie opłat uiszczanych przez dzierżawców za pozyskaną zwie
rzynę na terenach wydzierża wion ych obwodów łowieckich 

()[az odstępowania ubitej zwierzyny osobom wykonującym 
;polowanie w tych obwodaca (Monitor Polski Nr 43, poz. 208) 
dotychczasową treść § 7 oznacza się jak-o ust. 1, po którym 
dodaje się ust. 2 w brzmienil,l: 

Produkcji Leśnej "Las" lub ze Spółdzielnią "Jed
ność Łowiecka" na dostarczenie w ciągu rokU: go
spodarczego na eksport co najmniej trzydziestu 
trzech kompletów eksportowych z;ajęcy żywych 
i ilość taką dostarczy w -określonym czasie, jest 
zwolniony w danym roku gosp-odar-czym od dostar
czenia ubitych zajęcy do punk tu sk L1pu. Zające do
starcz-one w mniejszej ilości kompletów zalicza się 

jako zające ubite dostarczOlne do punktów skupu 
w trybie ust. l". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

,,2. Dzierżawca obwodu łowieckiego, który zawrze umo- Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing 
wę z prze<lsiębiorstwem podległym Zjednoczeniu Minister Rolnictwa: w z. J. Okuniewski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 29 listopada 1968 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad l trybu obniżania lub cofania dodatkowego wynagrodzenia 
miesięcznego lekarzom i lekarzom dentystom za pracę w lecznictwie otwartym, w stacjach sanitarno-epidemiologicz

nych i w stacjach krwiodawstwa. 

Na podstawie § 10 ust. 5, 6 i 7 roz-porządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawię uposażenia le
karzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyż
szym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecz

nych służby zdrowia (Dz. U. z ' 1966 r. Nr 20, póz. 122 
i z 1968 r. Nr 43, poz. 315), zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Zdrowi'a i Opieki Społecz
nej z dnia 25 lipca 1967 r. w sprawie szczegółowych zasad 
i trybu obniżania lub cofania d-odatkowego wynagrodzenia 
miesięcznego lekarzom i lekarzom dentystom za pracę w 
lecznictwie otwart ym, w stacjach sanitarno-epidemiologicz
lIlych i w stacjach . krwi-odawstwa (Monitor Polski Nr 51, 
:poz. 258) p-o § 5 dodaje się §-5a w brzmieniu: 

,,§ Sa. Przepisy ' zarządzenia stosuje się odpowiednio d-o 
innych pracowników z wyższym wykształceniem 

zatrudnionych w lecznictwie otwartym bądź ·w 
stacjach sanitarno-epidemiolo-gicznych i w sta
cjach krw iodawstwa, którym przyz-naille z-ostało 

dodatkowe wynagrodzenie na podstawie przepi
sów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 ma
ja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy 
dentystów oraz innych pracowników z wyższym 
wykształceniem, zatrudnionych w zakładach spo
leczn ych służby zdrowia (Dz. U. z 1966 r. NI 20, 
poz. 122 i z 1968 r. Nr 43, poz. 315)." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosz~nla 
z mocą od dnia l grudnia 1968 r. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: J. Kostrzewski 
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