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UCHWAlA Nr 627 RADY MINISTROW 

z dnia 18 wrzesnia 1954, r. 

,Jmieniaj'lca uchwal~ z dnia 1 kwietnla 1950 r. w spraw~e powolanla Rady Programowej do Spraw ~Vystaw 
, , 1 Targ6w. 

§ 1. W ,uchwale Rady Ministraw: z dnia 1 kwietnia 
1950 r. w sprawie powolania Rad.y Programowej do Spniw 
Wystaw i Targow (Monitor Polski z 1950' r. Nr A-41, 
poz. 469, z i952 r. Nr A-44, poz. 623 i z 1954 T. Nr A-39, 
J>Oz. 534) wprowadza si~ nast~pujqc;e zmiany: 

.... 1) 'II § 2 ].lst. 1 otrzymuje brzmienie: 
.. § 2. 1. W sktad Rady wchodzq: 
przewodniczqcy: Minister Kultury 1 Sztuki, 
ltast~pcy· przewodniczqcego: 

podsekretarz stanu w Ministerstwie Han- i 

diu Zagranicznego, ,.' 
,podsekretarz stanu w Ministerstwie RoI
nictwd, 

c:zlonkowle: podsekretarz stanu w Ministerstwie Han- , 
diu W ewn~trznego, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Fi
nansaw,.-

" Prezes Polskiej Izby Han,dIu Zagranicz
, nego, 

przedstawiciel. 

" 

" 
" 
" 

Komitetu do Spraw Urbanbtyki 
i ArcJ;litektury, 
Ministra Budownictwa Miast l , 
Osiedli, 

Ministra Spraw Zagranicznych, 

' Ministra Kultury i Sztukt . 

Ministra Przemyslu Drobnego Rze~ 

miosla,u1 \ 

2) w § 2 ust. 3' otrzymuje brzmienie: 
,,3. Przewodniczqcego do obrad Rady Programowej 
w spri;lwach wystaw i targow 0 ' eharakterze zagra
nicznym powoluje Prezes Rady Ministrowu. 

§ 2. Wykonanie uchwaly porueza· si~ Prezesowi Ra
dy Ministr6w i zainteresowanym ministrom. 

§ 3. Uehwala wehodzi w zycie z dillem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministr6w: w Z. H. Minc 
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UCHW AtA Nr 637 RADY MINISTROW 

z dnia ' 18 wrzesnia 1954 r. 

w sp,~awte. koleJowego lecznictwa pracownlczego. 

Na ,podst,awle art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 
,rudnia 1951 r. 0 wI'qczeniu. organizacji lecznictwa pra
~ow~iczego do panstwo.wej administracji shizby zdrowia 
(Di: U. Nr 67, poz. 4(6) Rada Ministrow uchwc;t1a. co na-, 
rt~puje: 

§ 1. 1. Organizowanie 1 prowadzenie profilaktyki 
leczniczej i lecznictwa uprawnionych do s:wiadczeIi pra
cownikow kolejowych i czlonk6w ich rodzin nalezy do 
organowkolejow.ej sluzby zdrowia. 
, 2, Organy kolejowej sluzoy zdrowia udzielajq r0w
Iliez opieki. lekarskieJ w zakresie wymienionym w ust. 1 
osobom pobierajqcY1ll swiadczenia emerytalne przyzna
Wane i wyplacane przez przedsi~biorstwo "Polskie Koleje 
PaIistwowe" oraz czlonkom ich rodzin. 

§ 2. Swiadczenia lecznicze dJa os6b wymienlonych 
'W § 1 oraz czlonk6w ich rodzin nie mogq bye nizsze od 
4wiadc:zeIi ustalonych w lec~ictwie powszec;lmym. 

§ 3. Kategorie pracownik6w, terminy obejmowania 
'wiadczenfami leezniczymi tyeh p racownikow i ezlonk6V{ 
1ch rodzi'n , oraz szczeg610wy zakres I warunki udziela
nia ~wiadezeIi -wymienionych w § 2 okresla Minister 
Kolei ' W porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Ministcem 
Finansow. 

§ 4. Wykonanie uchwaly porucza 6i~ Ministrowl 
Kolei w porozumieniu z Ministrem- Zdrowia. 

"15. Uchwala wchodzi w zycie z drtiem ogloszenla: 
. .' ,-' 

Prezes Rady Ministr6w: w ~. H. Minc 
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UCHWAtA Nr 654 RADY MINISTROW 

z dnia 18 wrzesnia 1954 r. 

/ 
W Iprawte szczeg61nycb uprawnie6 mlodzle!y g6mtczeJ zatrudnloneJ w kopalnlacb w~gla. 

W eelu dalszej poprawy warunk6w pracy i 6zkolenia 
mlodziezy, obieraJqcej sobi,e zawod gorniczy w kopal
niach wr;gla, Rada Ministrow po porozumieniu z Cen
tralnq Radq Zwiqz~ow ' Zawodowych' uchwala. co nast~
puje: 

'I 1. 1~ Absolwentom zasadniczych .zk6l g6ml
czych zalic:za si~ jeden rok do okresu pracy, wymagane
go dla uzyskania specjalnego wyn'agrodzenia kwartalnego 
.z "Kerty Gornikct·~. ".J " l ~." ,l 
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2. Absol wentom szkot przysposobieDia gQmi<nep 
zalicza si~ do tego okresu caly czas trwania nauki. . 

§ 2. 1. Upowaznia si~ Ministra GOrnictwa. abr 
absolwentom zasadf;l'iczych szkOl gomiczych, wyszkolo
nym w zawodach zwiqzanych Z odbudowq wkladow W17 

glowych, przyznawal kategori~ zaszeregowania osobiste
go przysluguj qCq nUodszemu gornikowi - bezposrednio 
po ukonczeniu n-auki. 

2. Absolwenci ci mogq '!tic kierowiini do akordowej 
pracy w przodkach. 

przepracowanil w kopahU w ramach praktyeznej naukl 
zawodu podwyzszasi~ do 9 z1. 

§ 1.. Mlodym robotn}kom pracujqcym pod ziemiq. 
wstE;pujqcym w zwiqzkf malzenskie, ktorzy nie posiadajq 
mieszkania (lub mieszkajq w domach mlodego g6rnika ' 
i hotelach robotniczych), jezeli przepracowali dwa lata 
w g6rnictwie w~glowym pod ziemiq: 

1) gwarantuje si~ otrzymanie mieszkania w okresie naj
wyzej jednego roku po zawarciu zwiqzku malzen-
skiego, . 

§ 3. 1. Absolwenci zasae.niczych szk61 gomiczych 
mogq 'byczatrudnieni ria stanowiskach nizszy-ch anizeU .... 
mlods:rego g6tnika (lub mlodszego rzemieSlD.ika) najwy
zej przez pOl roku od dnia zatrudnienia. 

. 2. W ciqgu tego okresu polrocznego absolwentolB 
zasadnIczych . szkol gorniczych .. wyplaca", si~ roznic~ po
rni~dzy placq uzyskanq na stanowisku, na ktorym sq 
zatrudnieni, a placq mlodszego gornika (mlodszego rze-

2) przysluguje prawo do otrzymania pozyczki w wy
sokosci do . 6.000 zl na zakup mebli i zagospodaro
wanie si~; p~zyczka ta, zabezpieczona na zakupio
nych meblach, splacana b~zie w 24 rownych rataeh 
mibi~cznych. . 

mieslnika). . -
3. Roznic~, 0 ktorej mow a w ust. 2, oblicza siE: od 

plae podstawowych bez naawyZki i progresji akordowej. 

§ 4. Po przepracowaniu poltora roku w kopalDi 
absolwent zasadniczej szkoly gorniczej powlmen bye 
dopuszczony do egzaminu uprawniajqcego do stanC)wiska 
gomika. 

. . 
§ 5. DIa mIod,ych gornikow, aZ do ukonczenia lat 

19, obniia siEl nonny pracy 0 4Q&/o 'If ci'lgu pierwszych 
dwu miesi~cy . od zatrudnienia w charakterze gornika. 
a w ciq'gU nast~pnych dwu miesi~cy - 0 200f0. 

§ 6. Wynagrodzenie uczniow szk61 przysposooienia 
g6cniczego i szk61 zaciqgu pionierskiego za dniowk~ 

§ 8. 1. Minister G6rnictwa przydzieli zasadnicze 
szkoly gornicze do poszczegolnych kopalni, kt6re <z tych 
szkol uzupelniae, majq kadry swaich wykwalifikowanycn 
robotnik6w; 

2. Z uczniami ostatniej' klasy szkoly przydzielonej 
do kopalni dyrektorzy kopalni zawierac b~il ' umowy 
o prac~ na okreslonym stanowisku ~~alni na okres 
co najmniej dwu lat. Uczniowie ci odbywac b~dq zaj~cia 
praktyczne .zgodnie z programem nauczania w kopaI-

. niach, z kt6rymi zawarli umow~, chyba ze nie jest to 
wskazan-e ze wzgl~duna szczegolne warunki geologiczne 
danej kopalni. 

/ 
§ 9. Wykonanie uchwaly porncza siE: Ministrowi 

! . Gomictwa. , 

§ 10. Uchwa~a wchodzi w zycie z dniem ogloszenia. 

Prezes Rady Ministr6w: w z. H. Mine 
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UCHWAl.A Nr 636 PREZYDIUM RZ.t\DU 

z .dnia 18 wrzeSnia . 1954 T. 

zmieniajilca ucbwal-: Dr 391 w spNwle zasad. zatrudniania pracownik6w z!lmiejscowycb w f budownictwte 
. i swiadczefl 2: tym zwiqzanych. 

§ 1. § 16 uchwaly nr 391 Prezydium Rzqd.u z dnia 
16 czerwca 1954 r. w sprawie zasad zatnidniania pracow
Jlikow zarniejscowych w budownictwie i swiadczen z tym 
zwiilZanych (Monitor Polski Nr A-64, poz. ,83·1) otrzyInuje 
brzmienie: . 

.. § 16. Wykonanie uchwaly porucza si~ wlaSciwym 
, ministrom w ,terminie do dnia 31 sierpnia 1954 r., a dla 
, przedsi~biOTstwrobot . teleko.!p'ijnikacyjnych nadzotowa-

nych przez. Ministra Poczt i Telegraf6w, przedsi~biorst'" 
elektryfikacji rolnictwa nadzorowanych prrez Ministra 
Rolnictwa oraz przedsi~biorstw budowy sieci nadzoro
wanych przez Mini-stra Energetyki - W, tenninie do dni. 
31 grudnia 1954 1'.:' 

§ 2: Uchwala wchodzi w Zy'cie 'Z dniem ogloszenili 
z mocq ad dnia 1 sierpnia ~ 1954 r . .. 

, Prezes Rady Ministrow: w z. H. Mine 
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UCHWAI.A Nr 638 PREZYDIUM RZJ\DU 

z dnia . 18 wrzesnia 1954 r. 

w sprawie zwrotu pracownikom jednostek gospodarki uspolecznionej koszt6w zwiqzanycli z odwolaniem 
z urklpu wypoczynkowego. 

§ 1. 1. ~ Pracownikowi jednostki gospodarki usp9-
lecznionej odwolapemu z urlopu wypoc~ynkowego przy
sluguje zwro t kosztow poniesionych prze~ DIego w zwiilZ
ku z odwolaniem z urlopu . 

. 2. . Z~rot · kosz t6w ; obejmuje 
miejsca· p61rytu., w czasie urlopu i 

koszty podrOiy do
z PQ'Wrotem wedlug 

norm ustalonych dia podr6zy sluzbowych. W przypadku 
gdy prhcownik korzystat zwczas6w prowadzonych przez 
Fundusz Wczasow Pracowniczych albo przebywaJ w . do
mach wypoczynkowych Iub kuracyjnych prowadzonych 
przez inne uspolecznione jednostki organizacyjne, zwrot 
kosziow obejlUtiJ.e . cGwniez . oplatyuiszczone ' za okres nie 

, 
, 




