
/ 

/ 

Dziennik tJstaw Nr 'I ~ - 86 ~Poz~ , 57, 58 i ~59 '---------,---------.,-- ---------------~----~,._-,'--

~-------------------------------~------------------------~~---,-" ~------~----,~,,' -------------~ 

Przed dniem wyborów (najpóźniej) 

'50 dnia"tj. 12.IV.~969 r • • 

45 dnia, tj. 17.IV.1969 r. 

38 dnia, tj. 24.1V.1969 r. 

35 dnia, tj. 27.IV.1969 r! 

30 dnia, tj. 2.V.1969 r. 

25 dnia, tj. 7.V.1969 r. 

20 dnia, tj. 12.V.1969 r. 

Treść , ,czynności wy.borcze j , 

powołanie okręgowych komisji wyborczych dla wyborów do Sejmu; 
podanie do wiadomości wyborców uchwał w sprawie ilÓści, granic i, nu
merów obwodów głosowania oraz siedzib obwodowych' komisji wybor
czych; 

powołanie obwodoWych komisji, wyborczych; 

przesłanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wy
borczycp-i 

wyłożenie spisów wyborcÓw do publicznegowglądui zgłoszenie Hit kan
dydatów na posłów oraz na radnych rad narodowych: wojeWódzkich, ' 
miejskich w mia'sŁach wyłączonych z województw, pówiafowych im.iej
skich w miastach stanowiących powiaty miejskie i złożenie ' oświadczeń 
o zgodzie na -kandydowanie; 

ogłoszenie danych o zarejestrowanych listachkandyda1ów na posłów 
oraz radnych rad narodowych: wojewódzkich, miejskich w miastach v.ry
łączonych z województw, powiatowych' i miejskich W. miastach stanowią-

, cych powiaty miejskie i 

zgłoszenie list ka~dydatów na radnych rad narodowych: miejskich w mia
stach nie stanowiących powiatów miejskich, dzielnicowych, osiedli i gro~ 
madzkichi złożenie oświadczeń o zgodzie na ~andydowaniei 

ogłoszenie danych o zarejestrowanych listach ,kandydalówna rAdnych 
. rad narodowych: miejskich w miastach ,nie stanowiących , powiatów miej-

skich, dzielnicowych, osiedli i gromadzkich. "- ' 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia '.t 2 marca ".1969 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie funduszu zakładowego W państwowych przedsiębiorstwach przemysłowych. 

Na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 28 marca 1958 r. 
o funduszu zakładowym w przedsiębiorstwach państwowych 
(Dz. U. z 1960 r. Nr 13, poz. 78) po zasięgnięciu opinii Cen
tralnej Rady Związków Zawodowych zarządza się, co na-

. stępuj'e: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 ' paź
dziernika 1965 r. w sprawie .funduszu zakładowego w pań
stwowych przedsiębiorstwach przemysłowych (Dz. U. z 1965 r. 
Nr 45, poz. ' 27.9, z 1967 r. Nr 26, poz. 120 i z 1968 r. Nr 29, 
poz. 190) dodaje się § 2a w brzmieniu: ' 

,,§ 2a. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Mini
st,rem Finansów mogą , w drodze ' , zarządzeń uza-
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leżnić w niektórych podległych im przedsiębior
stwach tworzenie funduszu zakładbwego 'od~siąg
nięcia ' określonej kwoty zysku, ustalając równo
cześnie szczegółowe zasady tworzenia funduszu 
zakładowego w tych przypadkach, a w szczegól
ności stawki odpisów na fundusz zakładowy." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1969 r. 

Prezes E.ady Ministrów:J. Cyrankiewicz 

ROZPORZĄDZENIE RADY . MINISJ"RÓW .. 

z dnia 14 marca 1969 r; 
w sprowie uprosżczenia trybu dźiałalności naczelnych i cen tralnych orga,nów administracji. 

. W celu uproszczenia i usprawnienia działalności naczeJ
nyc,9- i centralnych organów a.dministracji Rada Ministrów . 

'zarządza, co następuje: , . ' . 

§ 1. Na podstawie ustawi dekretów powołanych w ni
niejszym rozporządzeniu znosi się ' wymóg u~godnienia lub 
porozumienia w sprawach, o których ' mowa w dalszych 
przepisach niniejszego ro~porządzenia. 

§ , 2. Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia 
z Ministrem Finansów, przewidziany: 

1) w § 1 ust. 3 , rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 paź-
' Qziernika 1958 ' r. w sprawie zasad i trybu przekazywa
nia w ramach administracji państwowej , przedsiębiorstw, 
instytucji oraz zakładów, nienichom9~ci i. innych obiek
tówmajątko'\Yyc:::h(Dz. U. Nr 67" poz. 332 z późniejszy,-

" 



Dziennik Ustaw 'Nr 7 - 87 - Poz. 59 
--------------------~------- ----------------------------------------

mi "zmiana'mi), wydanego' na podstawie ustawy z dnia 
25 stycznia 1958 r. (Dz. U. z 1963 r. Nr 29,· poz. 'In) oraz 
ustawy z dnia 12 marca 1958 r. (Dz.U. z t961 r. Nr 18, 
poz. 94), 

2) . w § 3 ust. 4' rozporządzenia Rady Miriistrów' z dnia 18 lu
tego 1959 r. w sprawie tworzenia funduszu zakładowego 
w przedsiębiorstwach handlowych (Dz. U. z 1959 r. Nr 17, 
poz. 92 oraz z 1960 r. Nr 22, poz. 127), wydanego na 
podstawie u~tawy z dnia 28 marca 1958 r. (Dz. U. z 1960r. 
Nr 13, p07. (8); 

3) w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
29 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwali
fikiłcji i upósażeń pracowników ministerstw i urzędów 
centralnych (Dz. U" Nr 29, poz. 185), wydanego na pod
stawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 T. (Dz. U. Nr 7, 
poz. 39), dekretu z dnia 18 czerwca 1951 r. (Dz. U. Nr 34, 
poz. 260) i dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. (Dz. U. 

. Nr 16~ poz. 59), 
. ." 

4) w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
12 paźiliiernika 1964 r. w sprawie ustalenia stanowisk 
służbowych, kwalifikacji i uposaźeń pracowników admi
nistracyjnych' i obsługi Głównej Komisji Arbitrażowej 
(Dz. U. Nr 38, poZ'. 243), wydanego na podstawie usta
wy z .dnia 4 lutego "1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39), usta
wy z dnia 17 lutego 1.922 r. (Dz. U. z 1949 r.. Nr 11, 
poz. 72) i dekretu z dnia 5 sierpnia 1949 r. (Dz. U. 
z 1961 r. Nr 37, poz. 185). 

§ 3. Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia 
z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, przewidziany: 

1) w § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
18 lutego 1958 r. w sprawie wyznaczania oficerów w 

"czynnej służbie wojskowej do wykonywania zadań .poza 
wojskiem (Dz. U. Nr 47, poz. 232 z późniejszymi zmia
nami), wydanego na podstawie ustawy Z" dnia 13gru
dnia 1957 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5), 

2) w § 29 ust. · 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia . 
13 czerwca 1964 r. w sprawie .zatrudniania absolwentów 
szkół wyższych oraz orzekania o obowiązku zwrotu 
kosztów wykształcenia (Dz. U. Nr 22; poz. 146 z późnieJ
szymi zm}anami), wydanego na podstawie ustawy z dnia 
25 lutego 1964 r. (Dz. U. Nr 8, poz. 48) oraz dekretu 
z dnia 16 maja 1956 r. (Dz. U. Nr 17, poz. 92), 

3) w § 2 ust. 6 i 7 oraz § 16 ust. 3 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w spra.wie uposażenia 

. 'lekarzy; lekarzy dentystów oraz innych pracowników 
z · wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach 
społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122), wy
daneg'O na podstawie ustawy z dnia 28 października 

1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami), 

4) w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników far
maceutycznych oraz uposaże·nia innych pracowników za
trudnionych w aptekach otwartych i kolejowych, (Dz. U. 
Nr 20, poz. 123), wydanego na podstawie ustawy z 'dnia 
28 października 1948 r. (Dz. U. Nr 55, po"z. 434 z później
szymi zmianami) oraz ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. 
(Dz. U. Nr 1, poz. 2), 

5) w ' § 2 ust. 2 rozpotządź~mia ' Rady Ministrów z dnia 
27 maja 1966 r. w sprawię uposażenia średniego perso
nelu medycznego (Di.U. Nr 20, poz. 124), wydanego na 
podstawie ustawy z dnia 28 października 1948 !'. (Dz. U. 
Nr 55, poz. 434 z późniejszymi ~mianami), 

6) w "§ · 1 ust. 2 rozporządzenia -Rady Ministrów z <fuia 
. 27 maja 1966 r. w śprawie uposaźenia : techników i uprawo' 
, nionych technikówdeńtystycznych ' (Dz. U. Nr 20, poz. 

125), wydanego na podstawie ustawy i di1ia28 paździer-

nika 1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmia
nami), 

7) w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 
1966 r. w sprawie wynagradzania niższego personelu 
pomocniczo-lekarskiego . (Dz. U. Nr 20, poz. 126}. wy
danego na podstawie ustawy z dnia 28 października 

1948 r. (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmiana-
mi), . 

,8) w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 
1966 r. w sprawie wynagradzania pracowników gospo
darczych, pracowników obsługowych, pracowników za
trudnionych przy pilnowaniu i pracowników służby tech
nicznej, zatrudnionych w .zakładach społecznych służby 
zdrowia, w kolumnach transportu sanitarnego, . w zakła
dach pomocy społecznej oraz w zakładach rehabilitacji 
zawodowej inwalidów (Dz. U~ Nr 20, poz. 127), wyda
nego na podstawie ustawy z dnia 28 października ł948 r . . 
(Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami), 

9) 'w § 9 pkt 4, 5 i 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników ad
ministracyjnych zatrudnionych w jednostkach organiza
cyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej (Dż. U. 
Nr 20, poz. 128), wydanego na podstawie ustawy .z dnia 
4 lutego 1949 r. (Dz. y. Nr 7, poz. 39). 

§ 4, Znosi się wymóg uzgodnienia 
z . Przewodniczącym Komitetu Nauki i 
dziany: 

) 

lub porozumienia 
Techliiki, przewi-

1) w § 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
5 stycznia 1962 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (Dz. U. 
Nr 4, poz. 12), wydanego na podstawie ustawy z dnia 
27 listopada 1961 r. (Dz. U. Nr 53, poz. 298), 

2) w ' § 26 rozpórządzenia Rady Ministrów z dnia 8 paź
dziernika 1963 r. w sprawie funduszu postępu technicz
no-ekonomicznego (Dz. U. Nr 49, poz. 274 z późniejszy
mi zmianami), wydanego na podstawie ustawy z dnia 
1 lipca 1958 r. (Dz. U. Nr 45, poz. 221). 
§ 5. Znosi się wymóg uzgodnienia lub porozumienia 

z Ministrem Finansów i Przewodniczącym Komitetu Pracy 
i Płac, przewidziany: . 
1) w § 8 ust. 1 rozporządzenia Ęady Ministrów z dnia 

24 lipca 1948 r. o naleznościach w razie pełnienia czyn
ności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym 
oraz w razie przenoszenia na inne miejsce służbowe 

(Dz. U. Nr 38, poz. 279 z późniejszymiżmianami), obo~ 
. wiązującego na podstawie art. 38 ustawy z dnia 4 Iu~ 

tego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39), 
2) w § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 sier

pnia 1966 r. w sprawie uposażenia funkcjonariuszy ad~ 
ministracji 'celnej (Dz. U. Nr 35, poz. 210), wydanego na 
podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, 
-poz. 39). 
§ 6. Znosi się wymóg porozumienia się z Prezesem Naj

wyższej Izby Kontroli oraz uzyskiwania zgody Prezesa Ra
dy Ministrów, przewidziany w § 16 rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 26 października 1954 r. w sprawie organiza
cji i zakresu działania . organów kontroli i rewizji finanso
wej (Dz. U. z 1954 r. Nr 50, poz. 255 i z 1957 r. Ni 47, poz. 
224), wydanego na podstawie ustawy z dnia 7 marca 1950 r, 
(Dz. U. Nr 10, poz . .101). \ . 

§ 7. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Finansów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i PIąc, Prze
wodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki oraz innym zain
teresowanym ministrom. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia. . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

·i 


