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ROZPORZĄDZENIE RADY M:NISTRÓW 

z dnia 30 listopada 1973 r. 

w sprawie zmiany ~~osaienia zasadniczego dla niektórych pracowników zatrudnionychnastanowiskac';l stażystów. 

Nil podstawie art. S ' ustawy z c1tJia 4 lutego 1949 r. 
o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U~ Nr 7, 
poz. 39), art. 2 dekre tu 1 dnia Hl czerwca 1951 r. o sto
sunku służbowym, uposażeniu i zilnpJtrzeniu elnerytalnym 
pracowników" Ministe rstwa Kolei (Dz. U. Nr 34, poz. 260). 
art 2 dekretu ' z dn ia 21 kwietniil '1954 r. o niektórych pra
wach i obowiązkach pfćlcownlków kolejowych (Dz. U. 
z 1954 r. Nr 16, poz. 59, z 1956 r. Nr 41, poz. 187i z 1958 r. 
Nr 44, poz. 216). art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 
1968 r. o pracownikach rad narodowych (Dz. U. Nr 25, 
poz. 1'64) ·· oraz art. 24 i 31 ust. '2 ustawy z dnia 28 paż
dziernika 1948 r. o zakłildach społecznych służby zdrowia 
i planowej gospoda rce w służhie zdrowia (Dl. U. z 1948 r. 
Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz .. 327, z 1951 r. Nr l, 
ppz. 2 i z 1955 r. Nt 11, poz. 67) zarządza się, co nastę
puje: 

§ . 1. W tabel.i stanowisk, uposażeń zasadniczych oraz 
dodatków specjalnych pracowników ministerstw (urzędów 
centralnych), stanowiącej za.lącznik nr l do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1964 r. w sprawie ustale
nia stanowisk, kwalifikacji i uposilżeń pracowników mini
sterstw i urzędów centralnych (Dz. U. "z 1964 r. Nr 29, 
poz. 185, z 1969 r. Nr 7, poz. 59 i Nr 14, poz. 101, z 1972 r. 
Nr 55,poz. 369 oraz z 1973 r. Nr 46, poz. 271), pod lp. 15 
ustalon'e dla stażysty z wykształceniem wyższym uposa
że nie zasadnicze w kwocie ,,1800-2200" zastępuje się 
uposażeniem w kwocie ,;1800-2400". 

do rozporządzenia Rady Ministrów z dni a 30 kwi e tnia 
1973 r. w sprawie ustalenia stanOWisk, kwalifikacji i wy
nagrodze nia pracowników rad narnd(lwych (Dz. U. iNr 15, 
poz. 101). pod lp . 80stalone dla sta ż ysty z \',ykszta/ceni pm 
wyższym wynagrodzenie zasildnicze w kwocie ,,1 óOO-
2000" zastępuje się wynagrodzeniem w kwocie "HiOO-
2400". 

§ 3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
września 1972 ·r. w sprawi'e uplJsaże nia prćlcowników za

kładów społecznych służby zdrOWia, 'wk ladów pomocy 
społecznej i zakładów rehabilitacji zawod()wej inwalidów 
(Dz. U. Nr 37, poz. 246) wprowadza się następujące zmiany: 

l) w taheli stanowisk i zaszP.regowanlil pracowników 
działalności podstawow e j. stanowiącej załącznik nr 1 
do rozporządzenia, w cz<;ści I PraCownicy medyczni 
z wyższym wykształceniem, pod lp. 18 uslaloną d:a 
stażysty grupę uposilźenia z.asadniczego ,,22-20" za
stępuje się grupą uposaże nia ,,22-18", 

2) w tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pra
cowników technicznych, ekonomicznych i administra
cyjnych, stanowiącej załącznik nr 3 do rozporządze

nia, w części III pod lp. l ustaloną dla stażysty z wy
kształceniem wyższym grupę uposażenia zasadniczego 
,,22-20" zastępuje się grupą uposażenia ,,22-19". 

§ 4. Wprowadzenie w życie przepisów niniejszego roz
porządzenia powinno nastąpić w ra.mach planowanego fun
duszu płac jednostek, o których mowa w § l, 2 i 3. 

§ 2. W części A i B tabeli stanowisk, kwalifikacji, § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem oglo-
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków specjalnych szenia. 
pracowników rad narodowych, stanowiącej załącznik nr l Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 4 grudnia 1973 r. 

w sprawie przekazania majątku Pp;edsiębiorstwa Budownictwa Jednorod:iinnegow Warszawie StołeC7nemu 
Zw\ązkQwi Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego. 

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 
1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości 

(Dz. U. z 1961 r. Nr 18, poz. 94, z 1971 r. Nr 27, poz. 249, 
z 1972 r. Nr 11, poz. ni z 1973 r. Nr 48, poz. 282). _ art. 162 
pkt 11 ustawy . z dnia 17 lutego 1961 r. o spółclzielniach 
i ich zw i ą'zk'a ch (Dz. U; Nr 12,paz. 61) i art. 9 ust. 3 usta
wy z ' dnia 14 lipca "1961 r. ogospodarc,e terenami w mia-( 
stach 'i 'osiedlach (Dz. U.z 1969 r. Nr 22, poz. 159 iz 1972 r. 
Nr 27, poz. 193) zarządza się,' co następuje· : 

~ .~ 

§l. i. Prezydium Rćidy ' NilTodo~~j m:st : War~iawy 
przekaże z dniem l ' stycznia 1974 r, Stolecznemu " Związ
kowiSpółdzielni Budownictwa ' Mieszkaniowego majątek 

(ak.tywa. i pasyw.a) Przpdsi(tbiorslwa , Budownictwa Jedno
ron7.innego w . Warszawie, zwaneyo ~al!i!j ,.Przedsiębior
stwem". 

2. Środki trwałe Pr7.E'clsięhiorstwa podlegają przeka
zaniu nieodpi il fnie, a pozostały majątek odpłatnie na 
własn ość. 

. 3. PrzekaZilnie majątkI) nastąpi według bilansu spo-
rządzonego nalll.ień 31 yruclnia 1 ·~),1:l r. . 

4. Przeka7aniu podleqilją [6wniei zadania ' planowe 
i :Srodk'j ' ilai'ch' wykonilnle oraz ' pra"wa i obowiązki , w 
.sicźeg'ól ności~ynikdjące z , umqw zawartych ' przez Przed-
siębiorst \\10. · . . . ., 


