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UCHW AtA Nr 757 RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 listopada 1956 r. 

w sprawie zasad realizowania i finansowania niektórych drobnych inwestycji w zakresie mechanizacjl I racjonalitacJI 
w spółdzielniach i w związkach spółdzielni zrzeszo~ych w Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". 

W celu polepszenia wamnków wykonywania przez spół
dzielnie i związki spółdzielni zrzeszone w Centrali Rolniczej 
Spółdzielni "Samopomoc Chłopska " n iektórych drobnych in
westycji Rada Ministrów uchwala; co następuje: 

§ l . Na spółdzielnie i związki spółdzielni zrzeszone w 
Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" rozcią
ga się moc obowiązu'jącą uchwały nr 182 Rady Ministrów z 
dnia 11 kwietnia 1956 r. w sprawie zasad realizowania i finan
sowania niektórych drobnych inwestycji w zakresie mechani
zacji i racjonali:z.acji (Monitor Polski Nr 35, poz. 417) z wyjąt
kiem przepisów § 3, § 5 ust. 2 i § 8. 

§ 2. Koszt jednostkowy inwestycji realizowanych w try
bie niniejszej uchwały nie może przekraczać 150.000 zł . 

§ 3. Organy właściwe do zatwierdzania p1anów rzeczowo
finansowych spółdzielni i związków spółdzielni ustali Zarząd 
Główny Centrali Rolniczej Spółdzie lni "Samopomoc Chlopska". 

§ 4. Spółdzielnie i związki spółdzielni zrzeszone w Cen
trali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" spłacaj" 
kredyt bankowy udzielony na finansowanie wymienionych in
westycj i z nadwyżki środków własnych w obrocie ponad obo
wiązujące minimum lub z innych źródeł, z których środki zgo-·· 
dnie z systeme m finansowym tych spółdzielni ·i związków ·: 

spółdzi elni mogą być przeznaczone na spłatę inwestycyjnych 
kredytów bankowych. 

§.5. Wykonanie uchwały porucza się Pr):ewodniczącemn . 
Państwowej Komisji Pia·nowania Gospodarczego, Mmistrowi 
Finansów i Zarządowi Głównemu Centrali Rol~iczej Spółdziel-
ni "Samopomoc Chłopska" . -

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniein ogłoszen i a. 

Prezes Rady Ministrów: w z P. Jor-oszeN icz 
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UCHWAtA Nr 706 PREZYDIUM RZĄDU 

z dnia 13 listopada 1956 r. 

zmieniająca uchwalę nr 344 z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie wprowadzenia jednoUtych norm l stawek akordowych dla 
robotników zatrudnionych przy pracach załadunkowych i wyładunkowych. 

W celu właściwego wynagradzania za prace ładu~kowe 
Prezydium Rządu w porozumieniu z Centralną Radą,Związków 
Zawodowych uchwala, co następuje: 

§ 1. Do katalogu norm załadunkowych i wyładunkowych 
dla ładunków masowych, stanowiącego załącznik do uchwały 
nr 344 Prezydium Rządu z dnia 3 maja 1952 r. w sprawie 
wprowadzenia jednolitych norm i stawek akordowych dla ro
bo tników zatrudnionych ·przy p racach załadunkowych i wy
ładunkowych (Monitor Polski Nr A-37 . poz. 542). wprowadza 
się: 

1) u zupelnienie wykazu ład unków uciąż li wych i szkodliwych 
dla zdrowia (§ 2 ust. 6 k a talogu), stanowiące załącznik 

nr l do uchwały ; 

2) zmi anę kategorii ładunków zawartych w wykazie stólno
wiącym załącznik nr 2 do uchwaly; 

3) uzupełnienie alfabetycznego wykazu ładunków, stanowią

ce załącznik nr 3 do u chwały; 

4) wyk az ł ad unków wymagaj ących zwiększonej pracochłon

nośc i (ładunki wybitnie przest rzenne lub rozdrobnione), 
stanow iący załącznik nr 4 do uchwały. 

§ 2. 1. Za prace łacl ,tnkowe przy ł adunkach objęty ch 

uzupełnieniem wykazu wymi en ionym w § l pk t l ustala się 

dodatki w wysokośc i 10010 i 20% właściwych stawek akordo
wych. zależnie od stopnia uciążlivv'ości lub szkodliwości dla 
zdrowla. 

2. Za pace ładunkowe przy ładunkach obj ętych wyka
zem wymienionym w § 1 pkt 4 us tala się dodatek w wyso
kOŚC i 50% odnośnych stawek akordowych. 

3. Za prace ładunko\lle przy ładunkach sypkich zmarZnię
tych dopuszcza si ę stosowanie dodatków w wysokości do 20010. 

§ 3. Upoważnia się Ministra Transportu Drogowego 
i Lotniczego do wprowadzen ia w porozumieniu z Przewodni
czącym Państwowej KomisJi Planowania Gospodarczego w Ta
ryfie towarowej t ri1nSportu samochodowego i spedycji zmian 
wyn ika jących z treści n in ie jszej uchwały. 

§ 4. Uchwała wc hodzi w życi e z dni em ogłoszenia z mo
cą od dn ia l pażdziern ika 1956 r. 

Prezes Rady MInistrów: J. Cyrankiewicz 


