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ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 28 sierpnia 1969 r. 

, w !lprawie ustalenia rejonów, w których dopuszczone Jest w 1970 r. sztuczne zakaianle iyta sporyszem. 

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 
1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami. szkod
n i:kami i chwastami (Dz. U. Nr 10, poz. 55) oraz §. 2 pkt 3 
Iozpor~ądzenia Ministrów 'Rolnictwa i Zdrowia z dnia 9 mar
ca 1960 r. w sprawie ochrony żyta przed zakażeniem spory
szem (Dz. U. Nr 17, poz. 99) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Sżtuczne zakażanie żyta sporyszem na warun~ach 
określonych w § 2 pkt · 1 i 2 rozporządzenia Ministró:w Rol
nictwa i Zdrowia z dnia 9 marca 196Q r. w sprawie ,ochrony 
żyta ' przed ' zakażeniem sporyszem (Dz. U. Nr i 7, poz. 99) 
dozwolone jest w 1970 r. jedynie na terenie województw 
koszalińskiego, poznańskiego i szczecińskiego. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa: w z. J. Okuniewski 

332 ' 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁEC~EJ 

z dnia 2 kwietnia 1969 r. 

w sprawie zasad wynagradzania lekarzy za udział w naradach '(konsyliach) lekarskich' I za wykonywanie sekcJI zwłok. ' 

Na podstawie § 21 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, leka- . 
rzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wy
kształceniem zatrudnionych w zakładach społecznyCh służ

by zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122 z póżniejszymi zmiana
mi) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Za 'udział w naradzie lekarskiej (konsylium) w 
zakładzie opieki zdrowotnej I zamkniętej lub otwartej oraz w 
zakładzie pomocy społecznej, w którym le~arz nie jest za
trudniony, wypłaca się za każdy konsultowany przypadek 
:wynagrodzenie w następującej wysokości: 

1) lekarzowi posiadającemu : 
a) tytuł naukowy lub 
b) stopień naukowy doktora habilitowanego 
c) albo zajmującemu stanowisko docenta : lub samodziel

nego pracownika naukowo-badawczego 90 zł, 

2) lekarzowi specjaliście II stopnia - 60 zł, 
3) lekarzowi nie odpowiadającemu warunkom określonym 

w pkt 1 lub 2 - 40 zł. 
2. Jeżeli narada odbywa się w godzinach · między 20 

a 8 albo w dniu ustawowo wolnym od pracy, lekarzowi wy
płaca się wynagrodzenie w wysokości podwójnej stawki 
przewidzia,nej w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 i 2 przysługuje 
niezależnie' od czasu trwania narady (konsylium) . . 

§ 2. Za wykonanie w zakładzie społecznym służby zdro
wia sekcji zwłok łącznie ze sporządzeniem protokołu i po
braniem wycinków do badania histopatologicznego wypłaca 
się wynagrodzenie: • 
l) lekarzowi, który nie jest zatruąniony w danym zakła

dzie --.:. 220 zł, 

2) lekarzowi zatrudnionemu w danym zakładzie w innej 
komórce organizacyjnej niż pracownia ' anatomopatolo
gicznai wykonującemu te czynności w godzinach nie , 
objętych umową ~pracę - 110 zł. 

§ 3. Oprócz wynagrodzenia określonego w § 1 i 2 le
karzowi biorącemu udział w naradzie lub wykonująceinu 
sekcje zwłok przysługuje zwrot kosztów przejazdu na zasa
dach obowiązujących w stosunku do pracowników państwo
wych, . jeżeli zakład społeczny służby zdrowia (zakład pomo
cy społecznej) nie' zapewni lekarzowi środka lokomocji. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia z ' dnia 
12 grudnia 1958 r. w sprawie zasad wynagradzania lekarzy 
za udział w naradach lekarskich i za wykonywanie sekCji 
zwłok (Monitor Polski z 1958 r. Nr 96, poz. 526 i z 1964 r. 
Nr 51, poz. 248). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. ,J. Grenda 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 sierpnia 1969 r. 

o sprostowaniu błędu w uchwale nr 115 Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 1969 r. W sprawie współpracy naczelnych 
I centralnych organów administracji państwowej w sprawach planlstycmych. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 I 3 ustawy z dnia 30 grudnia 
1'950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej I Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, 'oz. 524) pro
stuje się w uchwale nr 115 Rady Ministrów z ania 30 czerw
ca 1969 r. w sprawie współpracy naczelnych I centralnycn 

organów administracji państwowej w sprawach planistycz
nych (Monitor Polski Nr 30, poz. 225), następujący błąd: 

W § " ust. 1 pkt 2po wyrazach ,,2) współdziała 
• Komitetem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą" na
leży dc;>dać wyrazy"przy Radzie Ministrów". 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
Wlc&l>rezes Rady MiD:błr6w 


