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UCHWAtA SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

. z dnia 21 listopada 1'~67 r. 

w sprawie· powołania Ministra Gospodarki Komunalnej. 

Sejm Polskiej RzeczyposPQłitej Ludowej -- na podstawie art. 29 ust. 1 Konstytucji .Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-, 
wsj - powoł,uje Obywatela Andrzeja Gier'sza na stanowisko Ministra Gospodarki Ko~unalnej. 

Marszałek Sejmu: w z. J. K . Wende 
- ,Wi.cemarszałek ·Sejmu 

303 
UCH WAtA Nr 267 -RADY MINISTROW 

z .dnia 16 listopada 1967 r. 

o zmianie uchwały w spr.awie skróconego. czasu p~acy w niektórych zakładach priłCy podległych Ministrowi I{omunikacji. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. 
o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wyko
Jly\\'imej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) 
Ra'(hiMinistrów llchwala, co następuje: 

§ 1. .W uchwale ńr360 ' Rady Ministrów z dnia 13 wrze
śni:t 1961 r. w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych 

· za.kładach pracy podległych Ministro "N i Komunikacji (M.lni
tor Polski Nr 74, poz. 313) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § .1 wyrazy ,.do dnia 31 grudnia 1966 r." zastępuje s ię 
wyrazami "do dnia 31 grudnia 1972 r."; 

2) w wykazie prac wykonywanych w warunkach szkodli
. wych dl.a zdrowia uprawniających do' korzystania ze 
skróconego czasu pracy, stanowiącym załącznik do 
uchwały: 

a) w rubryce: "stanowisko robocze bądź wykonywana 
praca": . 
-- pod lp. 3 wyrazy '"Malowanie mimą urządzeń kon

strukcyjnych" zastępuj e się wyrazami "Malo wanie 
minią wnętrz zbiorników i małych pom1·eszczeń". 

- pod lp. 4 skreśla się w'yrazy "ładowaniu napeł-
nianiu akumuiatorów", . 

b) skreśla się treść zamieszczoną pod lp. '8. 
§ 2. . Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Ko

munikacji. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo
cą od dnia 1 styczn~ 1967 r., z wyjątkiem przepisu §1 
pkt 2, l<ctóry obowiąwje od dnia 1 grudnia 1967 r. 

,,',' Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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UCHW AtA Nr 270 RADY MINISTROW 

'Z dnia 16 listopada 1967 r. • 
w ~p'rawie koordynacji prac resortowych jednostek powołanych do kontroli jakości i odbiorów technicznych wyrobó·w. 

. . 
Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 17 czerwca 

1 ~66 r. o utworzeniu Centralnego Urzędu Ja~ości i Miar 
(Dz. U. Nr 23 , poz. 147) Rada Ministrów uchwala, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Uchwala reguluje zakres, zasady i tryb koordy
nacji przez ·Centralny Urzą d Jakości i Miar , zwany dalej 
"Urzę dem" , prac resortow ych jednostek organizacyjnych po
wołanych do , dokonywania w zakładach pródukcyjnych nie
zależnie od producenta kontroli j akośc i oraz na zlecenie od
b iorców lub innych jednostek odbiorów technicznych wy
r obów. 

2, Przepisów uchwały nie stosuje się do kontroli i od
biorów technic znych wyrobów dokonywanych na zlecenie 
kontrahen tów za-granicznych. 

§' 2. 1. Wyrobami w rozumieniu uchwaly są surowce, 
materiały, półwyrobY ' i wyroby gotowe. 

2, Przez użyte w dals zych pr ze pisach u chwały określe

nie "resortowe jednos tki" row mie się jednostki organizacyj
ne \~'ymiGnione w § 1 ust. 1. . 

§ 3, 1. l~is t ę resortowych jednostek, których prace 
podlegają koordynacji zgodnie z § 1 ust. l, ustala Prezes 
Urzędu VI uzgodnieniu z za inter esowanymi ministrami. ' 

2. O ut worzeniu lub likwida'cji resor towycil jednostek 
i zmian ie asortymentu '(grup) wyr o.]Jów objętych spra wowa
n ą przez nie kontrolą lub odbiorem technicznym właściw i 

minis lr.owie zaw la dc:miClją Prezesa Ur zędu. 
' 3. Ewidencję resortowych jednostek prowadzi Urząd. 

§ 4. 1. Do zadań Urzędu w zakres ie koordynacji na
leży: 

1) analiza skuteczności stosowanych metod kontroli jako
ści i odbiorów technicznych wyrobów, występowanie 

. z wnioskami w spra\vie zapewnien ia pelnej skuteczno
ści działania resortowych jednostek, upowszechnianie 
bard ziej efe.k tywnych rozwiązati w tym , zakresie oraz 
inicjowanie wprowadzania nowych metod kontroli i od
biorów, 

2) opracowywanie wniosków w zakresie: 
a) usprawniania .pracy resortowych jednostek w ' celu 

e l imino\'i ania wielotorowości ich działania, zapew, ' 
ni enia między nimi współpracy. wzajemnego uznawa
lil ia wyników badat'l i wymiany doświadczeń, 

b) . wykorzystania laboratoriÓw, aparatury pomiarowej 
i innych urządzeń technicznych. 

3) współdziałanie w szkoleniu pracowników resortowych 
jednostek, a z właszcza przy ustalaniu programó.w i meto
dyki szkolenia, o~az organizowanie ella tych pracowni
ków szkolenia w zakresie kontroli jakoś ci wyrobów oraz 
stosowania narzędzi pomiarowych, 

4) inicjowanie innych prac zmierzających do . uzgodnienia 
. i powiązania · działalności resortowych jednostek z pra
cami Urzędu i podległych mu organów w zakresie za
pewnienia i poprawy jak ości v.ryrobów. 
2. Do zadań .resortowych jednostek w zakresie koordy

nacji należy: 

., 


