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375 - Ministra RolnIctwa E dnia 30 pddzlernlka 1961 r. wIprawie obowl4zk:u utrzymywanIa aparatów ł ~a-
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178 - MInistra Rolnictwa z dnta 31 plltdz!ernika 1961 r. w Iprawle tryb. wydawanIa upoważnIeń do wyko
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1 dzial,łlności slużby Informacji technicznej l ekonomicznej 814 

375 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 

z dnia 30 patdziernik. 1961 r. 

w sprawie ' obowliłzku utrzymywania aparatów I narzędzi pomocnlczycb doocbrony roślin w stanie zdatnym do użytku. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 
1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkod
nikami I chwastami (Dz. U. Nr lO, poz. 55) zarządza li" 
co następuje : 

§ 1. 1. Aparaty do ochrony roślin: opryskiwacze I opy
lacze o napędzie konny~onno-motorowym I motorowym 
oraz zaprawiarki powinny być utrzymywane przez ich wla
-lcicieli bądź użytkowników w Itani.zdatnym do użytk.u 

w następujących okresach: 
1) aparaty przystosowane do . opryskiwania drzew owoco

wych - od dnia I lutego do dnia 30 września, 
2) aparaty do oprysk\wania ni. wymienione w pkt l _ . 

od dnia l marca do \dnia 30 września, 
S) aparaty do opylania - od dnia l marca do dnla 30 wrz .. 

śnia, \ 
4) zaprawiarki do nasion - od dnia I lutego do dnia 

31 maja i od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do narzędzi 
pomocniczych, Jak beczkowozy, beczki' do ~sporządza nia cie-
czy itp. ' . 

§ 2. Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad naro
dowych miast wyłączonych z województw) mogą w drodze 
zarządzeń w zależnośc i 'od potrzeb i warunków mi ejsco wych: 

1) wyłączać niektóre z aparatów wymienijtnych w § 1 
ust. 1 od obowiązku utrzymywania w stanie zdatnym 
do użytku, 

2) skracać lub przedłufać okresy, o których mowa w § l 
ust. L 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w tycie z dniem I stycznia 
1962 r. 

Minister Rolnictwa: w z. St. Gucwa 

376 
ZARZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTW A 

z dnia 31 piltdziernika 1961 r. 

w sprawi. trybu wydawania upował:nleil do wykonywania . czynności kontroli w zakrelle ochrony roślin uprawnych 
przed chorobamI, Izkod.n!kaml I chwastami. 

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 
1961 r. o ochronie roślin uprawnych przed chorobami, Izk.od
nikaml I c~wastam! (Dz. U. Nr lO, poz. 55) zarzqdza il .. 

, • co następuje: 
§ 1. Do wykonywania czynności wtmlenlonych wart. 17 

Ust. 1 ustawy z dni. 16 lutego 1961 r. o ochronie roślln 

uprawnych przed chorobami, szkodnikam! I chwastami (Dl. U. 
Nr lO, poz . . 55) uprawnieni Sql 

l) pracownicy właściwych do spraw ochrony roślin org ... 
nów administracji państwowej oru . 

2) zaopatrzeni w odpowiedni.~ upowahll.nlaf 
a) inni pracownicy Ministerstwa Rolnictwa l właścIwyell 

. do spraw rolnych organów prezydiów wojew6dzkich 
I powiatowy'ch rad narodowyc~ ~!, 

hl pracownicy Instytutu Ochrony Rośli n, 

c) pracownicy służby agronomicznej Centralnego Zw14Z
ku Kółek Rolniczych oraz woj ewódzkich I powiatO"' 
wych zwlqzków kółek rolniczych, 

d) przodownicy ochrony roślin powołani przez biura 
gromadzk.ich rad narodowych oraz właściwe do spraw 
rolnych organy prezydiów rad narodowych osiedll 
I prezydiów miejski5=h (dzielnicowych) rad narodo
wych. 

§ 2. 1. Upowafnlenla wydaj1\1 

l) pracownikom Ministerstwa Rolnictwa, Instytutu 'Ochrony: 
Ro~lin i Centralnego Związku Kółek Rolniczych - Mi
nister Rolnictwa, 

/ 
- . 

/ 

"' , 
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2) pracownikom wla ś,ciwych do spraw rolnych organów 
prezydiów woje wódzkich rad narodowych oraz 'pracow
nikom wojewódzkich związków kółek rolniczych - kie
rownicy wła ściwych do spraw roln ych organów prezy
diów wojewódzkith rad narodowych, 

3) pracownikom właściwych do spraw rolny ch organów 
prezydiów pow iatowych rad narodo wych, pracownikom 
powiatowych związków kółek rolniczych I przodownI
k om ochrony roślin - kierownicy właściwych do spraw 
rolnych organów prezydiów powia to wych rad narod o
wych. 
2. Upowa.żnlenia mogl\ być wydawane na czas nie dłuż

IZy niż l rok. Po upływie tego okresu ważność upoważnie
nia wymaga przedłużenia. 

-------------------------------------
§ 3. Il ekroć w zarządzeniu jest mowa: 

l) o prezydiach wojewódzkich rad na rodowych, należy przez 
to r o zumieć również prezydia rad narodowych miast wy
łącżonych z województw, 

2) o prezydiach powiatowych rad narodowych, należy przez 
to ro zumieć również prezydia rad narodowych miast s ta
nowiących powiaty miejskie I prezydia dzie lnicowych 

, rad narodowych miast wyłączonych z województw. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życ ie po upływie 3 miesię
cy od dnia ogłosze n ia. 

Minister Rolnictwa: w z. SI. Gucwa 

377 
ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETIJ DO SPRAW TECHNIKI 

z dnia 16 paźdz.iernika 1961 · r. 

w sprawie organizacji l dzl~łalnośc\ lłużby Informacji łechn IczneJ l ekonomiczneJ . 

. Na podstawie § 17 ust. 1 uchwały nr 169 Rady Mini
Itrów z dnia 16 maja 1960 r. w 'prawie organizacji informa
cji technicznej i ekonomicznej (Monitor Polski Nr 60, poz. 
284) zarządza się, co następuje: 

ł l. Ustala się szczegółowe wytyczne w sprawie orga
nizacji i działalności" służby informacji technicznej I ekono
micznt!j w minis ... er~twach (centralnych urzędach) I. podle
głych jednostkach organizacyjnych stanowiące załącznik nr I. 
Ponadto załącza się jako materiał pomocniczy orientacy jnq 
tabelę Itanowisk I kwalifikacji wymaganych od pracowni-

• 

ków Inform1!cji technicznej i ekonomicznej, stanowiącą za
łącznik nr 2. 

§ 2. Szczegółowe zasady organizacji I dz iała lności służ

by informac ji technicznej i ekonomicznej w budownictwie 
określi zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Budownictwa, 
Urbanisty ki i Architektury, wydane w porozumieniu z Prze
wodniczącym Komitetu do Spraw Techniki oraz Ministrem 
Budownictwa I Przemysłu Materiałów Budowlanych. 

ł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

PrzewodnicząCy Komitetu do Spraw Techniki: D. Smoleński 

Zal-ącznik nr l ' do zarządzenia , Prze- , 
wod niczącego Komite tu do Spra w 
Techniki J: dnia 16' października 
1961 r. (poz. 377). 

SZCZEGOŁOWE WYTYCZNE W SPRAWIE ORGANIZACJI I DZIAŁALNOSCI SŁUlBY INFORMACJI 
TECHNICZNEJ I EKONOMICZNBJ 

Skuteczność pracy ogólnokrajowej !łufby Informacji za
leżna jest nie tylko od operatywności poszczególnych ośrod
ków, ale również od prawidłowego ustalenia zakresu ich 
'dz i ałania, ich wzajemnej współpracy I koordynowania I,ch 
działalności, m. In. w zakresie racjonalnego gospodarowania 
przyznanymi środkami, wykluczającego zbędne dułłlowanie 

-zbiorów, opracowań, publikacji informacyjnych itp., przy 
równoczesnym objęciu działalnością pełnej tematyki zainte
resowań gospodarki narodowej. Niniejsze wytyczne mają na 
celu ujednolicenie praktyki przy powoływaniu, reorganlzacH 
oraz ustalaniu zadań I kierunków prac ośrodków informacji 
wszystkich .zczebli przy uwzględnieniu Ipecyfikl resortów, 
branż I zakładów pracy. Niniejsze wytyczne nie dotyczl\ służ
by informacji w organach prezydiów rad narodowych oraz 
jednostkach organizacyjnych podległych prezyd iom rad na
rod-owych. Wytyczne te zawierają wskazówki rozwijajl\ce 
f wyjaśniające niektóre przepisy uchwały nr .169 RlIdy Mini
Itrów z dnia 16 maja 1960 r. w sprawie organizacji informacji 
technicznej" I ekonomicznej (Monitor Polski Nr 60" poz. 284), 
zwanej dalej "uchwałą nr 169 Rady Ministrów". Ilekroć w 
wytycznych używa się określenia "ministerstwo", należy 

przez to r ozumieć również centralny urząd . Ilekroć w wytycz
nych używa się określenia "resort", należy przez to rożumleć 
ministerstwo bądź centralny urząd wraz z podleg łymi jednost
kami organizacyjnymi. Przez pojęcie ośrodka informacji ro
zumie się ośrod ek informacji techni.cwej i ekonomicznej. 
Przez poj~cie jednostk i macierzystej rozumie się jednostk~ 

organizacyjną, w której dzia ła ośrodek inflilrmacji. 

R o z d z I a ł I. 

Przepisy ogólne. 

l. Działalność Informacyjną w rozumieniu niniejszy ch 
wytycznych wykonują w za sadzie: 

l) Centralny Instytut Informacji Naukowo-Techniczn e j 
i Ekonomicznei, zwany dalej "CIINTE", którego zada
nia I uprawnienia okreś la uchwała nr 142 Rady Mini

' Itrów z dnia 10 kwietnia 1961 r . w sprawi~ przekszt a ł

cenia Centralnego Insty tutu Dokumentacji Naukowo
Technicznej w Centralny Instytut Informacji Naukowo
Technicznej I Ekonomicznej oraz statut nadany prze:/: 
Przewodniczącego Komitetu do Spraw Techniki, 

2) ośrodki resortowe, 
3) ośrodki branżowe (działowej, 

') Ośrodki zakładowe. 
2. W okreŚlonej jednostce organizacyjnej powinien w 

fasadzie ' Istnieć tylko jeden ośrodek informacji. Tworzenie • 
w określonej . jednost~ e organizacyjnej kilku ośrodków In
formacji może być uzasadnione tylko w wy jątk'owych przy
padkach. 

3. Wszystkie ośrodki Informacji należy zgłosić do re
jestru w CIINTE. 

,. Ośrodki Informacji powinny prze jąć komórki organI
zacyjne zakładu pracy, które wykonywały dotychczas w ca
łości lub w częśCi czynnośd określone w § 3 uchwały nr 169 
Rady Ministrów, bądź zadania wymienionych komórek okre
ilone w § 3 tej uchwały. Komórkami, o których mowa wy.-


