
-. 

I 

.,/ 

Monitor Polski' Nr ą 108 

Godziny przedlOw!Jwania 
Norm!J ub!Jtk6w naturaln!Jch w %'. 

mięsa, liczone od chwili klasa mięsa . 

przekazania mięsa z prze- . 
rzutu do magazynu I · n III 

l 2 3 ' r 4 

pow!Jżej 45 do 46 0,60 0,74 ' 0,79 

pOlU!Jżej 46 do 47 0,61 0',74 0 ,79 

powu'żej 47 do 48 ~ 0,62 0,75 0,80 
. . 

W r~zie przechowywania mięsa ponad 48 godzin, nor
mę tihytku naturalnego ustala się prżez dodanie do ' normy 
wynikającej z tabeli 0,01% za każde 3 godziny przechowy~ 
wania' mięsa ponad 48 godzin. 

T a b e l'a 15. 

Normy ubytków naturalnych mięsa wychłodzonego wołowe
go w ćwierćtuszach tylńych, otrzymanego z przerzutu, pod
czas przechowywania w . magazynach chłodzonych w okre
siezimowym i letnim oraz w magazynach nIe chłodzonych 

w okres~e ziinowym. 

Godziny przecholu!Jwanla Normy ub!Jtk6w naturaln!Jch w % 
mięsa, liczone . ' od chwili klasa 

przekazania mięsa z prze-
II rzutu do magaz!Jnu I III 

l 2 3 4 . -
do l 0,03 . ~ 0,03 0 ,04 

powyżej l do 2 0,05 0,06 0,07 

pow!Jżej 2 do 3 0,07 , 0,09 0,10 

pow)]żej 3 do 4 ' 0,09 0,12 0,13 

pow1Jżej 4 do 5 - 0,1I 0,15 0,16 

powyżej 5 do 6 0,13 0,18 0,19 

powyżej 6 do 7 0,15 0,20 0,22 
--- -

powyżej 7 do 8 0,17 0,22 0,24 

powyżej 8 do 9 0,19 0,24 0,26 

powyżej 9 do 10 0,21 0,26 0,28 

pow!Jżej 10 do II • 0,23 0,28 0,30 

p.owyżej II do 12 0,25 
, 

0,30 0,32 

powyżej 12 do 13 0,27 0,33 0,34 

powyżej 13 do 14 -- 0,29 0,35 0,36 

powyżej 14 do 15 0,31 0,37 0,38 

powyźej 15· do 16 0,32 0,39 0,40 

'. 

. Godziny prz(;chowywania Normy. ubyt~6w naturalnych w % , 
mięsa, liczone od chwili klasa 

przekazania mięsa z prze-
rzutu do , magazynu I II III 

l 2 3 4 

powyżej 16 do 17 0,33 0,40 0,41 
- -
pOU1!Jżej 17 do 18 0,34 0,41 0,42 

powyżej \l 8 dó 
-----

19 0,35 0,42 0,43 

powyżej 19 do 20 0,36 0,42 0,44 

pow!Jżej 20 do 21 0 ,37 0,43 0,45 

.poU1!Jżej 21 do 22 ,~ 0,38 0,44 0,46 

powyżej 22 ' do 23 0,39 0,45 0,47 

pOU1!Jżej 23 do 24 0,40 0,45 0,48 

powyżej 24 do 25 0,41 0,46 . 0,49 
-- -----

poU1!Jżej 25 do 26 0,42 0,47 0,50 

powyżej 26 do 27 0,43 0,48 0,51. 

powyżej 27 do 28 I 0,44 0,49 0,52 

pOU1!Jżej 28 do 29 
--,---

0,45 g,50 0,53 

powy:i:ej 29 do 30 0,45 0,50 0,54 

powyżej ' 30 do 31 0,46 0,51 0,55 

powyżej 31 do 32 . 0,47 . 0,52 0,56 

pOU1!Jżej 32 do 33 0;48 0,53 0,57 

pow!Jżej 33 do 34 0,49 0,54 0,58 

pOU1!Jżej 34 ' do 35 0,50 0,55 0,59 
----_. 
pow!Jżej 35 do 36 0,50 0,55 0,60 

powyżej 36 do .37 . 0,51 0,56 0,61 

powy~ej 37 do 38 0,52 0,57 0,62 
- . 

pOU1!Jżej 38 do 39 0,53 0,58 0,63 

pOU1!Jżej 39 do 40 0,54, 0,59 0,64 
---~ 

powyżej 40 do 4l 0,55 ' 0,60 0,65 
- - - -

powyżej 41 do 42 0,55 0,60 0,66 
-----

pOU1!Jżej 42 . do 43 0,56 0,61 0,67 

powyżej 43 do 44 0,57 0,62 0,68 

powyżej 44 do 45 0,58 0,63 0,69 

powyżej 45 do 46 0,59 0,64 0,70 , 
» 

poU1!Jżej 46 do 47 0,60 0,65 0,70 

powyżej 47 do 48 0,60 0,65 0,70 

W razie przechowywania mięsa ponad 48 godzin, nor
mę uby'tku naturalnego ustala się przf!zdodanie do normy 
wynikającej z tabeli 0,01% za. każde 3 godziny przechowy. 
wania mięsa ponad 48 godzin. 

4'7 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

ORAZ PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH 

z dnia 7 lutego 1968 r. 

w sprawie współdziałania jednostek 'resortu zdrowia i opieki społecznej oraz organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
w kontroli nad orzecznictwem o czasowej niezdolności do pracy. 

, . Na podstawie § 8 ust., 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia ~24 stycznia 1968 r. w sprawie zasad i .trybu postępo
wania przy wystawianiu, doręq:aniu oraz kontroli orzeczeń 
i zaświadczeń o czasowej niezdolności do . pracy (Dz. U. 
Nr 3, poz. 16) zarządza się, co następuje: 

. § 1. Zarządzenie dotyczy Ministerstwa Zdrowia i Opieki 
Społecznej,_ zwanego dalęj "Ministerstwem", wydziałów zdro
wia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych stopnia 
wojewódzkiego, .. zwanych dalej "wydziałami zdrowia''', ' Za
kładu Ubezpieczęń Społecznych, zwanego dalej "ZUS", oraz' 

oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanych . dalej _-
. "oddziałami ZUS". . t 

§ 2. 1. PoWółuje $ię przy wydziale zdrowia' komisję do 
kontroli orzecznict~a lekarskiego o c~asowejniezdolnośd 
do pracy. . 

• 2. W skład komisji· wchodzą: 
1) lekarz-kierownik d4iału (sekcji) do spraw nadzoru nad 

orzecznictwem o czasowej niezdolności do pra~y woje
wódzkiej (miejskiej} przychodni przemysłowej, 'a 'w Iii· 

I 
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zie jej braku -- zespołu wojewódzkich przychodni spe
cjalistycznych -- jako prze'wodniczący, 

2) dwaj przedstawiciele oddziału ZUS, w tym lekarz-in
spektor do spraw orzecznictwa o czasowej niezdolności 

do pracy, 
3) lekarz-kierownik działu metodyczno-organizacyjnego ze

społu wojewódzkich przychodni specjalistycznych bądź 
inny lekarz wyznaczony prZf?Z dyrektora zespołu. 

3. Komisja może powoływać w miarę potrzeby do udzia
łu w swoich pracach specjalistów odpowiedniej dziedziny 
medycyny jako rzeczoznawców. 

,§ 3. 1. Do zadań komisji określonej w § 2 należy: 
l) bieżąca analiza kształtowania się absencji chorobowej, 
2) badanie i ocena wykonywania obowiązków w zakresie 

kontroli orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy 
przez zakłady społeczne służby zdrowia, wydziały zdro
wia i opieki społecznej stopnia powiatowego i woje
wódzkiego oraz oddziały ZUS, 

3) przeprowadzanie wyrywkowych kontroli zasadności wy
danych orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy, 

4) występowanie z wnioskami zmierzającymi do poprawy 
stanu orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy, 
a w razie stwierdzenia istotnych uchybień w tym zakre
sie ze strony lekarzy -- o zastosowanie sankcji przewi
dzianych w obowiązujących przepisach. 
2. Szczegółowe zadania i tryb działania komisji ustala 

ramowy regulamin, wydany przez Ministra Zdrowia i Opie
ki Społecznej oraz Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecz

nych. 
§ 4. 1. Wydział zdrowia i oddział ZUS wspólnie usta

lają okresowe plany kontroli orzecznictwa o czasowej nie
zdolności do pracy, obejmując planem kontrole wspólne oraz 
kontrole prowadzone przez każdy z tych organów. 

2. Oddział ZUS przekazuje wydziałowi zdrowia 1 egzem
plarz protokołu samodzielnie przeprowadzonej kontroli wraz 
z wnioskami, jakie wynikają z kontroli. 

3. Wydział zdrowia informuje oddział _ ZUS ' o sposobie 
zalatwienia zgłoszonych wniosków oraz o krokach podję
tych w związk u ze wspólnymi kontro lami. 

§ 5. 1. Vvydział zdrowia przekazuj e właściwemu od
działowi ZUS półroczne i roczne dane statystyczne dotyczące 
absencji chorobowej bezzwłocznie po ich sporządzeniu, a od
dział ZUS przekazuje wydziałowi zdrowia , dane dotyczące 
wskaźnika dni zasiłkowych z terenu województwa bezzwłocz
nie p6 ich obliczeniu. 

2. Wydział zdrowia i właściwy oddział ZUS dokonują 
bieżącej wymiany informacji o okolicznościach wpływają, 
cych w sposób istotny na aktualne kształtowanie się absen
cji chorobowej na terenie województwa. 

3. Wydział zdrowia w porozumieniu z właściwym od
działem ZUS i prźy udziale przedstawicieli tego oddziału or
ganizuje półroczne narady poświęcone ocenie stanu orzecz
nictwa o czasowej niezdolności do pracy oraz absencji cho
robowej. 

§ 6. 1. Ministerstwo w porozumieniu z ZUS organizuje 
coroczne posiedzenie kolegium Ministerstwa z udziałem 

przedstawicieli ZUS, poświęcone ocenie stanu orzecznictwa 
o czasowej niezdolności do pracy oraz absencji chorobowej. 

2. Przedstawiciele ZUS i właściwego oddziału ZUS 
uczestniczą w kolegiach wyjazdowych Ministerstwa w czę

ści dotyczącej oceny stanu orzecznictwa o czasowej niezdol
ności do pracy. 

§ 7. 1. Ministerstwo przekazuje ZUS na bieżąco opraco
wania i dane statystyczne dotyczące absencji chorobowej, 
a ZUS przekazuje Ministerstwu na bieżąco dane dotyczące 
wskaźników dni zasiłkowych. 

2. Ministerstwo i ZUS dokonują bieżącej wymiany in: 
formacji o okolicznościach wpływających w istotny sposób 
na aktualne kształtowanie się absencji chorobowej. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i .opieki Społecznej: J. Szlachelski ' 
Prezes Zakładu Ubezpiec;zeń Społecznych: S. Będkowski 

43 
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC 

z dnia 8 lutego 1968 r. 

w sprawie uzupełnienia wykazu instytutów naukowo-badaw czych uważanych za instytuty techniczne. 

Na podstawie art. 32 i 36 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. 
o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, 
poz. 129) craz § 33 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
13 września 1961 r. w sprawi,3 uposażenia pracowników in
stytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226) w po
rozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki 
zarządza się, ~Q następuje: 

§ 1. W wykazie instytutów technicznych, stanowiącym 
załącznik do zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Pracy 
i Płac z dnia 31 pażdziernika 1961 r.w sprawie ustalenia 
wykazu instytutów naukowo-ba,dawczych uważanych ZCi in
stytuty techniczne (Monitor Polski z 19Q1r. Nr 95, poz. 404; 
z 1962 r. Nr 43, poz. 202 i Nr 65: poz. 308, z 1965 To Nr Ś3, 

49 

poz. 277, z 1966 r. Nr l, poz. 12, Nr 5, poz. 48, Nr B,poz. 62 
i Nr 11, poz. 77 oraz z 1967 r. Nr 29, poz; 140) dodaje się 

lp. 73 w brzmieniu: 

Lp. I Nazwa instytutu I Jednostka 
nadzorująca 

73 Biuro Badawcze ' do Ministerstwo 
Spraw Jakości przy Finansów 
Stowarzyszeniu Elek-
tryków Polskich 

c _ . ~ • • -1- , . . . 
§2; Zarządzeme wchodz1 w zycIe z dmem ogłoszema . 

Przewhdniczący KomiteIuPracy i Płac: A. BUlSki 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOtECZNEJ 

z dnia 30 stycznia 1968 r. 

(, Wprowadzenluzmiań. do wykazu leków gotowych wprowadzanych do obrotu w aptekach przeznaczonych do Skupu 
. l sprzedaży leków zagranicznych. 

Stosownie do § 3 ust. 1 rozporządzep.ia Ministra Zdro
wici i Opieki Społecznej z dnia 3 kwietnia 1963 r~ w sprawie 
urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców 
farmaceutycznych i leków gotowych (Dz. U. Nr 18, poz. 99) 
podaje się do wiadomości, że w wykazie określonym w ob
wieszczeniu Ministra Zdrowia i .opieki Społecznej z dnia 
3 sierpnia 1966 r. o ustaleniu wykazu leków gotowych wpro
wadzanych do obrotu przez apteki otwarte, przezna8Mlne wy-

łącznie do skupu i sprzedaży leków zagranicznych (Monitor 
Polski Nr 41, poz. 210), a rozesłanym przez Centralę Farma
ceutyczną "Cefarm" w formie wydawnictwa pod nazwą~ 

"Cennik detaliczny leków pochodzenia zagranicznego do
puszczonych do obrotu w punktach skupu i-sprzedaży leków 
zagranicznych - Warszawa 1967 r.", wprowadza się nastę

pujące zmiany: 


