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1. ARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 27 grudnia 1968 r. 

w sprawie świadczeń pieniężnych za przekazane Państwu nieruchomości dla rolników podejmujących pracę w państwo
wych gospodarstwach rolnych położonych w rejonach o dużym za.potrzebowaniu na pracowników przez te gospodarstwa. 

Na podstawie , art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 
1968 r. o rentach i

l 
innych świadczenIach dla rolników prze

kazujących nieruchomości r'olne na własność Pailstwa (Dz. U. 
Nr 3, poz. 15) oraz § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów 
7. dnia 1 marca 196{l . r. w sprawie rent i innych świadczeń 
pieniężnych z tytułu przekazania nieruchomości rolnych na 
własność Państwa, trybu postępowanią przy przejmowaniu 
tych nieruchomości oraz trybu wykonywania prawa pierwo
kupu w st.osunku do budynków (Dz. U. Nr 8, poz. 46) zarzą
,dza się< co następuje': 

§ 1. 1. Prezydium wojew~dzkiej rady narodowej na 
wniosek właściwego wojewódzkiego zjednoczenia państwo

wych g'ospodarstw rolnych może w drodze uchwały ustalić, 

że wysok.oŚć- świadczeń pieniężnych należnych rolnikom za 
przekazane Państwu nieruchomości rolne wynosi 1/3 renty 

. określonej wart. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznią 1968 r. 
o rentach i innych świadczeniach dla rolników przekazują

. eych nieruchomości rolne na własność Państwa (Dz. U. Nr 3, 
poz. 15). jeżeli rolnicy ci: 

1) Vi chwili przekazania nieruchomości uk.ończyl1i 40 lat, 
a nie osiągnęli jeszcze 50 lat, ani nie są inwalidami, 
a przy tym 

2) podjęli pracę w państwowych gospodarstwach ro;nych 
położonych w rejonach o dużym zapotrzebowamu na 
prac'owników przez te gosp,odarstwa. 

2. J.a rejony o dużym zapotrzebowaniu na pracowników 
p~zez państwówe gospodarstwa rolne uważa s-ię rejony obej
mujące co najmniej jeden powiat, w którym faktyczny stan 
zatrudnienia w większości tych g,ospodarstw wy~si mniej 

I niż 80% potrzebnego śtanu zatrudnienia. 
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§ 2. $wiadczenia w wysokości określonej w § 1 ,ust. 1 
,przysługują rolnikowi w okresie zatrud.nienia w państwo
wych gospodarstwach rolnych p-oł-ożonych w rejonach, o któ
:rych mowa w § 1 ust. 2, 

§ 3.-- Jeiełi w danym rejoni-e faktyczny stan zatrudnie
nia w większości państwowych g,ospodarstw rolnych prze
kroCzY 80% potrzehne:gio" stanu zatrudnienia, prezy'dium wo
jęwódzki~j rady narod,o..yeJ uchyla , uchwałę, o której mowa 
w § 1. Uchylenie tej uchwały nie powoduje -obniżJIl;ia wy-
sokości przyznanych już świadczeń. ' . 

§ 4. Zarządienie wchodzi w - życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: M. JagielskJ 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 9 stycznia 1969 r. 

w sprawie ustalenia obszaru, na którym w 1969 r. prowadzi się powszechne badanie bydła na)Jruźlicę 
we wszelkich jej postaciach. 

Na podstawie art. 29 i 109 przeplsow 7- dnia 22 sierpnia 
1927 r. .o zwalczaniu zarażliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. 
Nr _ 77, ij)oz. 673 z póżniejoslymi zmianami) oraz § 11 r'ozpo
.rządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 26 maja 1959 r. w spra
wie zwalczania gruźlicy bydła (Dz. U. Nr 34, poz. 208) za
:rządza się, co następuje: 

§ 1. W 1969 r. badanie wszystkieg,o bydła na grużlicę 

województw: białost-ockieg-o, bydgoskiego, gdańskieg-o, kato
wickiego, kieleckiego, koszalińskiego, krakowskiego, lubel
skiego, lódzkiego,olsztyńskieg-o, opolskiego, rzeszowskiegoO 
i warszawskiego or?z ' powiatu wrzesińskieg-o województwa 
,p oznański e g-o. 

§ 2. Zarządzenie wchedzi w życie z d.niem ogłosz~nia. 

we wszelkich jej postaciach prowadzi się na -obszarze mia- Minister Rolnictwa: w z, J. Okuniews,ki 
sta st.ołecznego Warszawy, miasta Krakowa i miasta Łodzi, 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRA W WEWNĘTRZ~YCH 

z dnia 17 stycznia 1969 r. 

w sprawie legit,ymacjl wydawanych cudzoziemcom przybywającym do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w celu 
wykonywania czynności zawodowych. 

-Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 29 marca 1963 r. 
o cqdzoziemcach (Dz. U. Nr 15, poz. 77) zarządza się, co na-
.stępuje: ' 

§ 1. 1. Cudzoziemcy zatrudnieni w zagranicznych przed
stawiciels·lwach 'kulturalnych, handlowych, transportowych 
i w innych instytucjach zagranicznych na terytorium P-ol

I 
i. 

skiej Rzeczypospolitej Ludowej otrzymują legitymacje, wy
dawane przez komendy wojewódzkie (równorzędne) Milicji 
Obywatelskiej. 

2, Legitymacje wydaje się również współmałżonkom 

cudzoziemców określonych w ust. t oraz ich dzieciom, je
żeli pozostają na ich utrzymaniu w Polskiej Rzeczypos.politej 
Ludowej i posiadają własne paszporty. 




