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,,2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do studentów l seme-
• stru I roku studiów. Liczba przyznanych na podsta

wie ust. 1 stypendiów n ie może objąć więcej n iż 

10% ' studentów korzystających w szkole wyższej w 
danym roku szkolnym ze stypendiów pieni ężnych 
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zwyczajnych (całkow i tych i częściowych), fundowa
nych i fundacji robotniczej. 

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

Minister Oświaty Szkolnictwa Wyższego: H. JabJońskl 

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 7 stycznia 1972 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie dodatkQwego wynagrodzenia pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych 
w zakładach opieki zdrowotn,ej otwartej, w stacjach pogotowia ratunkowego, w stacjach sanltarno-epidemiologłcmych 

oraz w stacjach krwiodawstwa. 

Na podstawie art. 24 I 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 paż

dziernika 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia 
j planowej gospodarce w - służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. 
Nr 55, poz. 434 z póżniejszymi zmianami) i § 10 ust. 7 raźpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie 
uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracow
~ików z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakła

(lach społęcznych służby zdrowia (Dz. U. z 1966 I. Nr 20, 
poz. 122, z 1968 r. Nr 43, poz. 315 i z 191.1 r. Nr 37, poz. 329.) 
żarządza się, co następuje: .' 
. § l. W § 1 zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo
łecznej z dnia 29 listopada 1968 r. W sprawie dodatkowego 

I 

wynagrodzenia pracowników z wy~szym wykształceniem za
trudn ionych w zakładach opieki zdrowotnej otwartej, w sta
cjach pogotowia ratunkowego, w stacjach sanitarno-e.pi<i~
miologicznych ' oraz w stacjach krwiodawstwa (Mo.nitor Pol
ski Nr 52, poz. 363) wyra.zy ,,300 zł" zastępuje się wyrazami ' 
,,600 zł". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą od dnia l stycznia 1972 r. 

Minister Zdrowia j' Opieki S'połecznej: J. !(oS/i"zewskl 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO' 

z dnia 17 styczllial972 r. 

zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych 
w Monitorze Polskhn. 

Zgodnie z cz. III lit. c) wytycznych stanowiących załącz
nik do zarządzenia nr 14 Prezesa Rady Ministrów .z dnia 
;i0 stycznia 1968 r. w sprawie uporządkowania resortowych 
'aktów prawnych i ograniczenia ich ilości - w obwieszczeniu 
Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lutego 
J969 r. w sprawie wykazu obowiązujących resortowych aktów 
prawnych ogłoszonych ~ Monitorze Polskim (Monitor Polski 

. J'lr 9, poz. 87) wprowad~asię następujące zmiany: 

.1) w tekście obwieszczenia oraz w tytule załącznika wyrazy 
"według stanu na dzień 1 lutego 1969 r." zastępuje się 
!Wyrazami "według stanu na d;,;ień 1 stycznia 1972 I.", 

2) w wykazie stanowiącym załącznik do obwieszczenia: 

a) skreśla się pozycje oznaczone lp. 4, 6, 7, 17 i 21'), 

b) kolumnę 4 wykazu uzupełnia się wyrazami: 

pod lp. 2 - ;,i z 1970 r. Nr 31, poz. 256", 
pod lp. 8 - "i z 1970 r. Nr 18, poz. 140", 
pod lp. 22 - "I' z 1969 r. Nr 25, poz. 195", 
pod lp. 24 - "i z 1970 r. Nr 39, poz. 287", 

c) zamiast skreślonej pozycji lp. 21 dodaje się nową pO° 
zycję lp. 21 w brzmieniu: 

Akt ogłoszony (rok, nr i poz. 
Lp. Data aktu Tytuł aktu (w sprawie) Monitora Polskiego oraz póżniej-

sze zmiany) 

I -
oca, I ,,21 ') 10.XI.1971 r. w sprawie odstrzału zwierzyny, opłat 1971 r. Nr 54, pOz. 358" 

zasad jej odstępowania 

-
.) onz Rolnictwa. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: w z. J.Knollle 


