
Monitor Polski Nr 12- - 211 , Poz. 106, 107 10ą 

ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 31 marca 1970 r. 

w sprawie uznania za rezerwat Przyrody. 

Na p'oostawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr :25, poz. 180) zarządza się" 
co nastęipuje : • 

1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą .. Dębo-
. wy Ostrów" obszar lasu o powierżchni .2,29 ha w Leśnictwie 
Nowy Dworek Nadleśnictwa Swiebodzin, położony vr gr-o
madzie Jordanowo, w powiecie świebodzińskim wOjewódż
twa zi€lonogórskiego. 

. 2. W skład rezerwatu wchodzi -oodział lasu 72 f, g we
dług ' oZJnaczeń przyjętych w planie urząd zenia g.ospodarstwa 
l~śneg!O na lata 1967-H~76. Granice rezerwatu z·ostały' ozna
Cl!one na mapie rezerwatu w skali 1 : 10.000, stanowiącej za
łącznik do odpowioonief pozycji rejestru tworów przyrody 
lPodda:nych pod ochronę. . 

3. Rezerw-at tworzy się w celu zachowani-a ze względów 
naukowych idydaktycwych fragmentu lasu dę'boweg:o 'o-cha-
rakte'rze naturalnym. . -

4. Na :obszarze rezer wat·u zabrania się: 
a) -wycinania drzew i pobierania użytkpw drzewnych. 

z wyjątkiem wypad-ków uzasa·dnionych po trze bami 
gospodarstwa rezerwatowego, których za'kres .określi 

tpla,n uriąd,zen ia 'g-os-podarstwa rezerwatowego podle
gający J.atwierd.zeniu przez Naczelnego Konserwato
raPrzyrod)l; ·d.o czasu s porządzenia wymienionego 
planu do.puszczaln€ jest - po uzgodnieniu z konser
watorem przyrody - usuwanie drzew martwych, wy

·wr·otów i złomów w sposób nie narażający na misz
. czenle -otoc zenia i powierzchni ziemi,. z pozostawie-· 
niem w ziemi kar.piny, oraz w razie potrzeby dok·o
nywanie zabiegów ,pielęgnacyjnych, 

b) zmieniania stosunków wodnych bez uzyskania pozwo
lenia wodnoprawneg.o wydanego przez właściwy d.o 

-spraw gospod~rki wodnej . drgań prezydium rady na
r-odowej . w porozumienIu z wlaś·ciwym d.o spraw 
ochrony przyrodyoOrganem prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej; zmiana stosunków w-odnych w re
zerwącie przyrody _ może nastąpić tylko w wypadku, 
gdy nie spowOduje .ona ' zasadniczej zmiany w bto
topie, 

c) zbioru owoców oraz nasion drz€w ' i krzewów, z wy
jątkiem nasion na potrzeby . od<no~ienia laSUj których 
pozyskiwanie może -odbywac się na wa-runkach usta
lonY,ch ' pr-zez konserwabora przyr,ody, 

d) zbi.oru zi6ł leczniczych .oraz innych roślin lub ich 
części, 

e) pozysokiwania śció~ki I€śnej lipdsania zwierz·ąt go-
.s·podarskich, 

f) niszczenia gleby i pozyskiwaruia kOlpal1n, 
g) zanie'czyszczania terenu i wzniecania ogni,a, 
h) niszczenioa lub uszkadzania drz-ew i innych roś·Hon, 

i) polowania, chwyta-nia, pł·oszenia i zabijania dziko ży
jących zwierząt, niszczenia gniazd, wybieania j-aj 
i piskląt wszystkich gatunków ,ptaków, 

j) umieszczania, tablic, napisów i innych znaków, z wy- 
jątkiem ., t.ablic i znaków związa.nychz ochwną re-
ze-rwatu, _ 

k) wznoszenia budowli oraz zakładaill-ia i budowy urzą
dzeń komunikacyjnych i in.nych uf'ządzeń tedllIl.icz~ 

nych, 
I) ,przebywania poza miejscami wyznaczonymi przez 

konserwatora przyrody. 

5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie miesiąca od 
dniaogloszen ia-. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drz-ewn€.g-o: R. Gesing 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 31 marca 1970 r. 

uchylające zarządzenie w .sprawie wojskowego szkolenia studentów. 

Na pod'stawie art. 87 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dn.ia 21 li-' 
stopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony f'iolskiej 
RzeczYPoslPolitej Ludowej (Dz. U. ' Nr 44, IPOZ. 220) zarządza 
się, co na s tę,puj-e : 

§ 1. Szkoły wyższe, w których prowa:dzi się wojskowe 
szkolenie studentów, .organizację studium wojskoweg,o oraz 
zasady prowadzenia zajęć wojskowych w ramach ,Studium 
wojsk,oweg,o określa odrębne zarządzenie Mini,stra ObrOny 

Nawd-owej ogłoszone w Dzienniku Rozkazów MinIsterstwa 
Obrony Narodowej. 

§ 2. Traci mo'c zarządzenie Ministra Obrony Narod·owe j 
z dnia 21 li·pca .1959 r. w sprawie wojsk,oweg,o szk·olenia stu
dentów (Mo·nitor Polska z 1959 r. Nr '68, p-oz. 350, z 1963 r. 
Nr 68, ,poz. 339, z 1964 r. Nr 77, pooz. 357, z 1965 r. Nr 60, 
poz. 3'07 IQr·az z 1967 r. Nr 7, p'oz. 37 i Nr 47, po~. 234). 

§ 3. Zarządzenie wchod:zi w życie z dni€m ogł-oszenia. 

Minister Obrony Narodowej: W. Jaruzelski 
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ZARZ4J)ZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

. z dnia 9 kwietnia 1970 r. 

w sprawie zapewnienia_ opieki .zdrowotnej studentom odbywającYlD praktyki robotnicze. 

Na podstawie § 4 ust. 2 i § 14 ust. l uchwały .nr 24 Ra
dy Mi.nistrów z ooia 16 lut.ego197O() r. w Slprawie .o~g/llIlizacji 

praktyk robotniczych studentów szkół wyiszych (MoOIlit{),T 
I>.'olski Nr 7, poz. 64) za;r:ządrzasię, co nastęipuje: 

/ 



M. ,onitor Polski Nr 12 - 212 
~~~~==~~~------~--------~-------- ~--~----~----------~----------~----------

§ 1. Studenci 'szkół wyższych oraz osoby · .przyjęte na 
I [ ,ok studiów po zdaniU egzaminów wstępnych a ,przed im
p1at~ykulacją, zwane dalej "k'a~dydatami na studia", wbo
!W'iązani do odbycia praktyki robotniczej, podlegają bezpłatne
mu bada,niu lekarsk'iemu (ogólnemu, a w razie potrzeby rów
niei badani·om specjalistycznym) w zakresie niezeędinymdo· 
:wydMia ,orzeczenia o zdolnośc.i lub niezdolno.ści d·o ·odbycia 
pralktY'ki robotmiczej. - . 

§ 2. 1. Jeżeli ,pr<ł:kty1k.a robotnkza obejmuje prace wzbr·o
ruone' oś"ot)om chorym z ak.a żn-i e , chorym na gruil.i<:ę lub na 
ch-orobę weneryczną .• badani-e lekarskie, ·oprócz badama okre
łLGRego w .§ 1. powinno być dodatkowo przeprowadzone w 
zakresJe ustalonym w 04rębnych prze'pisach, . 

2. JeżeM . p;ratkty'k. I·QibQtnku obejmuje pra:ce, do któ
rydł w myśl ,prze,pisó.w o h.W • .n.iacll 'proWakty-cz'iły-ch pracow
_ó-w m-ogąbyć &pus.zczeni wyłącznie pr-aco-wnicy zakwa
lifikowani w wyniku badań ws;tępnych - . badanie leka,rskie, 
oprócz badań okreś;J.OOI.ych w§ '1, <powinno byc dodatk,owo 
:przep.rowadz,one w zakresie określ·onym · w powołanych prze-
iWsdCh. . 

§ 3. 1. Badania lek-ar-skJie 'określone w .§ 1 przeprowa
dz~ją: 

.!l) kandyda.tów Il'la s.tu.dia - zakła.dys<poOłeczne- "łuŻ'by wro
w·ie dok{)J)..ujące kwalifik.ow~>n'i'a " pod względem zdrowot
nym osób . ubiegają.cych się o !pil"zyjęcie do s.zkół wyż
sz,ych, 

2) studentów =- właści.we przychodnie dl.a studentów. . 
i Vi wypadbc:h ok:reśJ.ooych w § 2 bad,ania d,odatk-owe 

pczepro"Wadzaj:ą {liehp·0'wi.edndo ' zd:kłarly 'służby z'dr,()wiawłaścli
/We w myśl p-rzep.isów s'anit'amo-ep'idemialogicznych lub pr:ze~ 
pis6w Q badaniach p:roHlalktycZ-llych pracowników. 

J. Za'kłady p'l"zepr·o.wćłld:zają.ce badani·a le!karskie 'Powin
ny w miarę 'mo~nośd wyk,o.rzystywać wynik'i badań uzysk'a- . 
Re w zwJ.ą'ZJku z kw,a.Jifi'lw'Wani'em poo względem zidrow<0tnym 
kandydatów na studia . (ust. 1 pkt l} lub !badaniami okreso-
wymi studentów (Ust. 1 !Akt 2).. . . 

§ 4. 1. W wyni'ku ptz€lprowadzone'go badania lekarskie
·go wł'aściwy w myś'l § 3 'ust. 1 i 2 zaikla:d: 
lił -wydaje orz,ecz€tFlie o z{I'0fl1<Ośd (ł,o odbyoia praktyki ro~ 

botniczej lub, ' 
2) kieruje 'osobę ,~badaną na komisję właściwą do wydani,a 

<Orzeczenia o niezdolności do. odhycia praktyki robotni
czej. 
2. Orzeczeni,e lu;b skier·owanie, o których mowa w ust. 1. 

obejmują również wynik'i bad-ań przewidz'iany<;h w ,przep·i
saoh sanitarn.o-epidemiolog.icznych.. 

3. WynikI badań przeprowadzonych stol"ownie do § 2 
ust. 2 maJą chara.kter W1iąiący dla ~akładu, w kt6ry.m ma· być 
odłbywana .prallhyka robo·tnicz'a. 

§ 8, 1. Osoba, która w wy'niku badań leka.rskich została 
uznana za zdolną doodby-cia praktyki rohotniczej, może się 
domagać przeprowadzenia ,powtórnych ' bad·ań lekarskich 

. przez komisję lekarską właściwą w myśl § 6, zglaszając 
wnioski do przewodniczącego komisji w ciągu 3 dni od ania 
wyd·ania' kwest1-onowanego orzecze.nia. · . 

2. Od ,orzeczeń komisj,i stwierdzających zdolność. lub 
niezdoIność do odbycia p.r.aktyki robotniczej ,odwołanie nie 
przysługuje. 

§ 9. Orzeczenia w sprawie zd-o/ności lub niezdolności ., 

do odbycia pak tyki robotniczej ,powinny być wydane iIlie 
wcześniej niż. na 4' miesiące! w ~asadzfe nie póż·nieJ. ni± ·na . 
miesiąc !przed dniem rozp,oczęda pra:ktyki. 

§ 10. 1. Opiekę zdt6w'otną studentom lub kandydawllL 
na studia w czasie odbywania pra:ktY'k'i robotniczej za:pew-
niaj,ą: ... 

1) przychodnie pFzyzakład.owe lub mię.dzyzakładowe słuZ- , 

oy zdrowia właściwe. dla zakładu pracy, w którym 00- ' 
. bywana jes-t pf'aktyk.a -rabotnfcza, . 

2) właśc'łwa przychodnia dla studentów - jeże!.i praktyka 
robotnicza ' odbywana jest w szik.ole wyżśzej, 

3) pI:zyzakładowe ośrodki z'd-rowia· - jeżeli .praktyka ro
botnicza' -OObywan;a jest w rolnym zakładzie' pracy, 

4) 'przychodnIe ~·olskich Kolei Państwowych w'łaśdwe dlPa<
zakładu pracy, w którym odbyw<m.-d jest lP.raktY'k<ll ro-
bot-l'licza. . , 

2. _ Jeżeli pt"aktyka rooOltnic"za jest odbywana, W zakła
dzie pracy i'nnym niż określony w 'list. 1, o,picckę zdrr1owotną: 
os-obom o.dlbl'~w'ającym tę pTiiliktykę zapewniają zaMa-.aly SlPO- .' 
łeczue s.łu:i:by zdr'owia właśówe ze względ'\il na pot,oienie za
kładu pra·cy. 

§ i 1. Osoby odby'Wające :praktykę IOIbotnkzą są upraw
nlone d,o świadczeń zakładów społ-ecznych. słuŻibyzdrowi.a 
na zasadach ,przewiclzia-nych dla pracowników ora.z do· na'by
wania w a:ptekach otwartych leków za 30°/0 odpł·atn·oŚC'ią. 

. \ . 
§ 12. 1. Dokunlentem uprawniającym os"Obęod;bywającą 

<jlralktykę roho,takzą d~ Illzysk-ania beZ'płatnych świa<d<:zeń w 
z-aikładach s.fX>,lecz,rrych s.łużby z<drowl,a jest: 

1) . ksią~ka zdrowia studenta a·H~ 
2) ważna legityma'cja szk,oly wyższej, albo 
3) zaświadczenie zakladu pracy stwierdzające odbywan,ie 

w tym zalkładzie praktyki robotn'kzej. 

2. W czasie podróży do miejscowości, w której ma być 
oo!by,wan·a praktyka robotnicza, d,O'kumentem uprawndająeym 
do świadczeń jest umowa -o pr-acę albo skier'owanie na ,prak~ 
tykę· 

§ 13. ' 1. W razie stwierd·zenia . czasowej nie-zoolin,ości- do 
p'I',acy z powod'U,' choroby. właściwy zakla,ti s.połe<:zny sruź:by 

zdrowi·a: wystawia studentowi lub ikandyidat.owi na studia za_ · 
śWiiadczeniie o CzaSQ,WEj njez<€l'oloRości do pracy , na -formularza 
Mz/L-4. 

§ 5. Orz:eezenre -o z'd'oln'ośd & odlbycia, tp-raktylki ·r-oootni
aej ,potWirrm,o być w'p',is.a,ne odp,o.wied-ll'iio ~I() ,,~arty zd'fO'Wi,a 
kandytdata na wyź:sze' uczelnie" (§. 3 ust, 1 ·pkt t) luft> do ksiqt- 2. Osoby odbywające 'Praktykę [,abotniczą otrzymują -za-
Id 2dTowia- stu.~n-ta' f§ 3 -list. l 'Pkt 2). iwia<llCzenie Q czas-Gwej ,1Ii.ieroołnQści d.opr'a:cy na f.ormu;ra-

§ 6. KomIisją właściwą do. wyd'aniaorzeczenia o ' niezd:O'I- l'ZU M~/L-4 bez obowiązku posiad.ania książeczki U!be'zpii€Cze- -
1łiOŚri . do ~drbyda pralk-ty'ki ;r'Obolniaej- jest: . ni<?wej. 

11) dJla kamydató'w na s.tudi.Ę1 - ik'ÓmJsjii lekarska w 'ptzy- ,, § 14. 1. Stanowiska i warunki ;pracy, oOO:ekty zakWii-te-
chodni, właścawa w myśl ,przepisów w sprawie orzeika~ i ,owania i żywienia powinny być zakwalifikowane 'pr-zed roz-
nia oczlasowej ni-e'Zidolności do .pracy, poczęciem praktyk robotniczych 'przez wł'aściwe'g'o terenowo 

2) dla studentów - kom'isja fekarska właściw-a w mYś.! p'aństwowego inspektora sa,nitamego. -
:prze,plisów w sprawie orzekani,a () czasowej llli~zd{)lln,0Ści 2. Państwowy ins·pektor sanitarny, właściwy - ze wzglę- . 
(I,o zajęć związanych ze stud.iami. . 'du aia miejsce odbywallia praktyki robotniczej, obowiązany 
§ 7. Orzeczenie komisji lekarskiej stwierdzające niezdal- Je~t d.q s,pr.awowania bieżącego nadzoru s-anitame-gló nad wa-

!ilOŚĆ do odbycia pra1ktyk'i T'El'botna€zej jest wyd~"Waill.e w . fo,r- "ft1Ja'kani'ipfacy; zakw,3,terowania i żywien;ia osób ,odbywają-
. cych prakty'ki. -' . 

~ie odJpowiedniego zaśw!ia-rlczenią stanowiącego p-odstawę,', dlą ;:,;.'. ',-, . . " . ,. ' I . . ' 

wład'Z 11C'l'el'ni do ,zwolnienia sttJJdenta lulb !kandydata na- stl!l~ fIS .. ZarządzeTIie wC'hod:za w zycie ~. dal·lem. ogłoszeJlla. 
dia z :tej p:raik-tyki z prtzyczyn zidrowlOlbnych. - .' -'" " .. , ., .. .. . " - · ·Mib.isf-er Zdrowia' i Op-ieki: Spofecznej: J. KostrzeWskI 

/ 


