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1) urodzonych w latach 1949, 1948, 1947, 1946 1945, któ-
rzy: 
a) dotychczas k.orzystali z odroczenia zasadniczej służ

by wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymy
IWanie rodziny, wykonywąnie zawodu, odbywanie 
studiów lub pobiera~ie nauki. 

b) podczas poboru w r·oku 1968 zostali przeznaczeni do 
odbycia zasadniczej służby wojskowej, lecz lilie po
wołano ich do tej służby pned ro'zpoczęctem poboru 
w 1969 r., jeżeli zostaną wezwani do poboru w dro- \ 
dze wezwania imienneg'o, 

-e) w latach ubiegłych z,ostali zaliczeni do ponadkonty1l.
gentu, jeżeli zostaną wezwani do poboru w drodze 
wezwania imiennego, 

dl byli obowiązani stawić się do poboru, lecz z jakich
k-ołwiek p-owodów nie dopełnili tego obowiązku i d-o
tychczas nie mają uregulowaneg,o stosunku do po
wszechneg,o obowiązk'l1 obrony, 

2) urodzonych w l 'oku 1950, jeżeli zostaną imiennie wezwa
ni do poboru, 

3) bez względu DI/1 rok uflodzeni,a, którzy 7Jos'taili w 1968 I. 

:zwolnieni z zasadniczej słuźby wojskowej z powodu 
uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zo
staU przeniesieni do rezerwy. 
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§ 2. Do poboru w terminie określonym w § 1 zostaną 
wezwani również mężczyźni, którzy ukończyli 17 lat życia 
i ,ochotniczo zgłoszą się do: 

1) odbycia zasadniczej służby wojskowej lub długotermi
~owej zasadniczej służby wojskowej, 

2) służby wojsk,owej w charakterze uczniów wojskowych 
s.zkół z.awodowych 100 słuchaczy akademii wojskowych. 

§ 3. Do poboru mogą być wezwane kobiety urodzone w 
latach 1951-1945, posiadające kwalifikacje zawodowe śred
nieg,o ,personelu medyc741ego. 

ł 4. 1. Ustala się ogł<>szenie poboru na terenie całego 
k.r:aju na dzień 15 lutego. 1969 r. 

2. Właściwe organy prezyUiów gromadzkich, miejskich, 
dzielnlc:owych rad na·rod·owych oraz rad narodowych osiedli 
spowodują wzplakatowanie obwieszczeń o poborze w dniu 
wymienionym w ust. 1 w miejscach najbardziej uczęszcza
nych I widocznych. 

~ 5. Zarządzenie wchodzI w tycie z dniem <>głoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: w z. F. 'SzlachcIc 

Minister Obr'ooy Narodowej: W. Jaruzelski 

• ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETIJ DROBNEJ WYTWORCZOSCI 

II dnia 9 stycznia 1'969 r. 

w sprawie sposobu odzyskiwania olejów mineralnych z czyśclwa oraz trybu postępowania 
z czyśclwem odpadkowym. 

Na podstawie § 8 uchwały nr 373 Rady Ministrów z dnia 
2 grudnia 1966 r. w sprawie usprawnienia gospodarki pali
,wami płynnymi do si,lników spalin-owych, olejami mineral
nymi i smarami (Monitor Polski z 1967 r. Nr 3, poz. 12) za-
r~ądza się, c,o nast~puje: . 

§ 1. Wpr'owadza się instrukcję w sprawie sp·osobu odzy
skiwania olejów mineralnych :z czyściwa (pakuł, szmat H·p.) 

\ 

oraz trybu postępowania IZ czyściwem odpadkowym, stano-
wiącą załącznik d,o zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w iyele z dniem ogłoszenia. 

p.rzewodniczący Komitetu Drobnej Wytwórczości: 
W. Lechowicz 

Załącznik do zarządzenia Przewodni
czącego Komitetu Drobnej Wytwór
czości z dnia 9 stycznia 1969 f. 

(poz . .:3). 

INSTRUKCJA W SPRAWIE SPOSOBU ODZYSKIWANIA OLEJOW MINERALNYCH Z CZY$CIW A (PAKUŁ, 
SZMAT ITP.) ORAZ TRYBU POSTĘPOWANIA Z CZY$CIWEM ODPADKOWYM 

1. PrzedsiębIorstwa, które w swej działalności używają 
czyściwa (pakuł, szmat, iplątanek itp.), ulegającego w trak
cie używania zanieczyszczeniu płynnymi paliwami do silni
ków, olejami mineralnymi i smarami, :Lorganizują odzyski
wanie olejów mineralnych z tego czyściwa maz zagospoda
T'owanie czyściwa odpadkowego. 

2. Ilekroć w instrukcji jest mowa o "zaoleJonym czy
ściwie", należy pr.zez to r·ozumieć czyściwo zarue.czys"Lc'Looe 
płyTInymLpaliwami do si·lnikó:.'l, ,olejami mineralnymi i sma
Il'i;lmi., 

. 3 . . Przedsiębiorstwa zużywające czyściwo i posiadające 
urządzenia 'dei jegóooolejanla dokonują we własnym z~kre
sle oc.zyszćzania teg,o c.zyściwa z olejów mineralnych według 

, , ~ 

metod, o których mowa w ust. 6. Przedsiębiorstwa zużywa

jąoe macz:ne ,iJości czyściwa powinJny IOIganizować w z'asa
dzie we własnym zakresie jego <>d-olejanie w celu ponow
nego wykorzystania. 

4. Przedsiębiorstwa nie posiadające możliwości oczysz
czani,a czyściwa z olejów mineralnych we własnym zakre
sie obowiązane są zag,ospodarowywać za'olejone czyściwo 
na zasadach ,określonych w zarząd.zeniach Przewodnicząceg,o 

Komitetu Drobnej Wytwórczości z dnia 17 czerwca 1967 r. 
w sprawie gospodarowania iiliemetaliczn ymi surowcami 
wtórnymi (Monitor Polski Nr 37, poz. 184) ,oraz ,o ustaleniu 
wykazu surowców wtórnych podlegających zagospodarowa
niu ,oraz wykazu jednostek upoważnionych do skupu tych 
sur:Owców (Monitor Polski Nr 37, poz. 185). 
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5. Obowiązek zbierania i sprzedażyza,olejonego czy
ściwa nie dotyczy morskich jednostek pływających. 

6. Zaleca się .stosowanie następujących metod odzyski
waniaolejów mineralnych z czyściwa: 

1) odwirowywanie oleju z czyściwa na go'rąco przy zasto
sowaniu pary wodnej; 

2) e,kstrakcja benzynowa w zamkniętych ekstraktorach; 
3) ekstrakcja w ro~puszczalnikach (tri, benzyna i inne) za 

!pomocą płuk!ania w a.parątach typu "Trimer" i innych. 

7. Centrala Surowców Wtórnych będzie prowadzić w 
:podległych jednostkach skupu lub przerobu surowców wtór-
nych ,odzyskiwanie ,olejów z zakupionego czyściwa, przy 
stosowaniu met,od odzyskiwania wymienionych w ust. 6. 

8. Zbiórka czyściwa zaolejonego powinna ,odbywać się 
,w następujący sposób: 

1) w pobliżu stanowisk pracy używających czyściwo po
winny znajdować się metalowe zamykane pojemniki, 
do których p,owinno być składane za,oleJone czyściwo; 
przy tym do ,oddzielnych pojemników należy składać 

czyściwo zanieczyszczone wiórami metalowymi, farba
mi i lakierami olejnymi, smołą, niexmywalnymi impre
gnatami, powłokami z gumy i tworzyw sztucznych oraz 
czyściw.o z,gniłe czy zbutwiałe; 

2) pojemniki należy opróżniać z czyściwa p,o zakończeniu 
pracy, a za,olejone czyściwo przekazywać do maga.zynu; 

3) zwrócone do magazynu zaolejone czyściw.o powi,nno zo
stać zbelowane i przechowywane zgodnie 'l postan,owie
niami normy BN 64/7502-01 "Odpady i zużyte wyroby 
włókiennicze. Opakowanie, przechowywanie i trans
po,rt". 

9. Przedsiębiorstwa, 'o których mowa w ust. 4, 1P,0winny 
(la oferować czyściwo za,olejone właściwym terytorialnie jed-
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nostkom skupu surowców wtórnych, z wyjątkiem czyściw;a~'. 
o którym ,m,owa w ust. 13. 

10. Centrala Surowców Wtórnych zapewni systematycz;o. 
ny, bieżący odbiór za'oferowanych przez przedsiębiorstwa 
ilości czyściwa za,olejoneg,o ,przez podległe jej jednostki sku .. 
pu, jak i przez upoważnione przez nią jednostki skupu. 

11. . Jednostki skupu surowców wtórnych powinny za'" 
wierać długoterminowe umowy sprzedaży z przedsiębior
stwami, które zużywać będą co najmniej 100 kg czyściwa 
miesięcznie. 

12. Centrala Surowców Wtórnych ,org'aniz,ować będzie 
dostawy tranzytowe czyściwa zaoleJonego be,~pośrednio 
z przedsiębiorstw do zakładów oczyszczają,cych czyściwo 
z olejów minera,lnych 'Z pominięciem jednostek skupu, je
żeli: 

1) przedsiębiorstwo dysponować będzie czyściwem w ilo" 
ści co najmniej ipełneg,o ładunku jednego wagonu kwar
talnie; 

2) przedsiębiorstwo znajduje się w odległości do 100 km 
.od zakładu oczyszczającego czyściwo z olejów mineral
nych, a dysponować będzie czyściwem w ilości CoO naj
mniej pełneg,o ładunku samochod,oweg,o miesięcznie. 

13. Czyściwo zaniec:zyszczone wiórami metalowymi, far .. 
bami i lakierami ,olejnymi, smołą, niezmywalnymi impregna
tami, p6wł,okami z gumy i tworzyw sztucznych ,oraz czyści
wo zgniłe i zbutwiałe nie podlega skupowi przez jednostki 
sku.pu surowców wtórnych. Przedsiębiorśł'Wa posiadające 
takie czyściwo powinny postępować z nim zgodnie z § 3 
ust. 3 uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 24 marca 19'65 r. 
w sprawie zasad g,ospodarowania niemetalicznymi sur,owca
mi wtórnymi (Monitor P,olski z 1968 r. Nr 48, poz. 336). 

ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOSCI I MIAR 

z dnia 18 stycznia 1969 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia ąiektórych państwowych jednostek organizacyjnych do legallzacjI 
narzędzi pomiarowych. 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 148) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 2 zarządzenia Prezesa Centralneg,o Urzędu Ja
kości i Miar ~ dnia 2 maJa 1967 r. w sprawie upoważnienia 
niektórych państwowych jednostek organizacyjnych do le-

galizacji narzędzi pomiarowych (Monitor Polski Nr 28, poz. 
132) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) w zakładach .pooległych Ministrowi Przemysłu Ma
szynowego i Min.istrowi Przemysłu Ciężkiego". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ,ogłoszenia. 

Prezes Centralneg'o Urzędu Jakości i Miar: Z. Ostrowskl 
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