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§ 8. Przy orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy 
wywołanej chorobą pracownika, przebywającego w czasie 
urlopu w miejscu stałego zamieszkania lub zi;ltruq,hienia,sto
suje się przepisy dotyczące orzekania o czasowej. niezdol
ności do pracy. 

, §9. ' 1. Jeżeli pracownik przebywa -w , czasje urlopu w 
kr~ju poza' miejscem stałego zamieszkania . lub zatrudnienia, 
stosuje 9ię ' przepisy, o których mowa , vi , § , 8; z~ ), zmianaIpi , 
wynjKającymi Ż us~. 2 i 3.", 

2. o czasowej niezdolnoŚci do pracy wywołanej cho~ 
robą pracownika, który w czasie urlopu korzysta ze świad
czeń pz:zychodni (ośrodka zdrowia) położonej poza miejscem 
stałego zamieszkania tub zatrudnienia, orzeka leka,rz-kierow
nik przychodni. (ośrodka zdrowia) lub lekarz przez ridego upo-
ważniony. ' , . .....; , ' , ' 

3. Po wyczerpaniuuprawrtień " do orzekania' przez leka-

rza-kJerownik'a przychodni (ośrodka zdrowia) lub lekarza 
przez niego , upoważnionego, o czasowej niezdolności do 

,pracy wywołanej chorobą orzeka kO,misja lekarska. 

§ 10. Przy orze'kaniu o czasowej nielzdolności do pracy 
wywołan'ej chorobą pracown.ika przebywającego ',w , czasie 
rulopu za granicą stosuje się przepisy dotyczące uz'nawania. 
niezdolnośoi do pracy z powodu choroby przebytej przez 
pracownika w cżasie przefściowego pobytu za granką. 

" , ' : 

§ 11. Wykoillanie rozpo-rzą!l,'leriia porucza się Przewodni
czącemu Komitetu Pracy i Płac oraz ws,zystkiin ' ministrom. 

§ 12. lWzporządzenie wchOdzi w życie z dniem Qg~osze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1969 r~ 
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z dnia 8 maja 1969 r. ' 

\. 

W sprawie usprawnienia pracy , resortów Przy wykonywaniu przepisów niektórych rozporządzeń~ 

W celu uproszczenia 'i usprawnienia pracy resortów przy 
wykonywaniu zadań wynikających z niektórych rozporzą
dzeń Rady Ministrów - na p0dstawie ustaw ,i dekretów po
v."Ołanych w dalszych pr.tepisach -riJn iejszego rozporządz~nia. 
Rada Ministrów zarządza, co nJ. stępuje: 

§ L , W rozporządzeniu Rady Ministrów z dillia 27 kwie-
" tni'a1960 r. w' sprawie szczegółowego zakresu i trybu działa
nia KamileŁu Pracy i Płać ' oraz zakresu współpracy Komitetu 
2 innymi organami administracji państwowej (D.z. U. Nr 23, 
poz. 133), wydanym na podstawie ustawy z dnia 13 kwię-tnfa 
1960 r. (Dz. U. Nr 20, poz. 119), wprowadza się w § 1 część A 

, IlC5tfJPujące zlTIiany: 

1) w p~t 2 pQ..wyra,zach "systemów płac"dodaje się wy
razy "ora'z systemu bOdźców materialnego zainteres,owa-
nia pracow.ników", ' 

2) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzplieniu: 
,,6a) opracowywanj~ i opmlOwanie W poro'zum'i~niu 

' z Ministrem Finansów ' projektów prze(pisów doty
czących fundu9Zu zakładowego, funduszu za osiąg

,nięcia ekonomiczne i innych funduSzÓw o podob
nym chaTakterzei". 

§ i. Należące dotychczas do wlaściwo'ści Miniistra Fi
lIlansów spra wy dotyczące tworzenia, uruchomienia i podzia
łu funduszów zakład,owych w przedsiębiors'twach , państJW.o
wych; wynikające: 

1) z rozporządzenia Rady Ministi'ówz dnia 28 października 
1965 r.w sprawie funduszu zakladoweg,o w państwowych 
przedsiębiorstwach przemysłowych (~. U" Nr 45, poz; 
279 z późniejszymi zmranami), wydanego na podstawie 
art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. (Dz. U. z 1960 r. 
Nr 13, poz. 78), oraz 

2) innych -re.zponądzeń Rady Ministrów wydanych na tęj 
. samej podstawie prawnej 

§ 3. W ' rozpomądzeniu Rady Ministrów z dnia 29 lipca 
1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji i upo,sa~ 
żeń pracowników mi'nisterstw i urzędów centralnych (Dz. U. 
Nr 29, po'z. 185), wydanym na 'podstawie ustawy ż dnia 4 lu
tego 1949 r. (Dz. U. Nr 7. póz. 39), dekretu z dnia 18c:zerw
ca 1951 r. (Dz. U. Nr 34, poz. 260) i de:kiretu z dnia 21 kwie- ' 
tnia 19,54- r. (Dz. U. Nr 16, poz. 59) pr'z~pis § 4 ust. 1 .otrzy
muje , brzmien,ie: 

.. 1. Właściwi mi,nis:Łrowie (kierownicy uIzędówcen1ral
lIlych) ustalają l-iczbę etatów stanowisk wymienio-

" nych w załączniku nr 1 pod liczbą porządkową 1-4, 
dla których ffi'ygą być przyznane szczeble .. A":i "B" 
'Uposażenłia zasadniczE)go orarz na,jwyżSlze dwie stawki 
dodatku ' specjalnego pnewidziaIie dla tych stano
lWisk." 

,§ 4. W § 5 ro~rządzeiD'ia Rady Mini'gŁr,ów z dnia 
113 czerwca 1964 T. W sprawie zatrudniania absolwemtÓ!W 
szkół wyższych oraz orzekania o obowiązkiu z'wrotu kosztów 
wYksżtałcenia' (Dz. U. z 1964 T. Nr , 22, poz. 146 i z 1968 r. 
NT 16, pO'z. 101), wydanego na lPo,dstawie ustawy z dniła 
25 lutego 1964 r. (Dz. U. Ńr 8, ilOZ. 48), wprowadza się na
stępl}.jące zmiany: 

1) w ust. 2 wyrazy "o kt6rych mowa w ust. 1 pkt 2~5" 
rlastępuje , idę wyrazami "o których mowa w ust. 1 pkt 
3--5", 

"-
2) w ust. 4 wyrazy "wykazów (ust. pkt 2-5)" zastępuje 

się wyrazami "wykazów (ust. 1 pkt , 3-5)", a wyrazy 
.. końcowe "wymienionymi w ust. 1 pkt 2-4" zastępuje 

si,ę wyrazami "wymienionymi w ust. '1 pkt 3 i 4"; 

§ 5. Wykon/inie rozpor:ządzenia porucza się Ministrowi 
Firiaillsów, P.rzewodniczącemu Komitetu Pr'acy i Płac i innym 
za:interesowanym minisl'rom. 

§ ,6. ROZPorządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
przechodZą do zakresu, działania Przewodnicząceg,o Komitetu szenia. 
Pracy i Plac, dzia,łającego w tym zakmsie w powzu:mieIliu 
'~ Ministrem Finan-sów. Prezes Rady Ministrów: J~ Cyrankiewicz 


