
M?'!::_it_o_r _P_o!ski N~~r....:3~ __________ --=. ____ -_....:4:...:4:"'c ______________ ----=-__ ~P(n.~_2_1_,_22 _ _ i __ 2_3 

do realizacji zadań obejmowanych planowym budownic
twem; 

7) Ministra Przemysłu Maszynowego sp~awującego nadzór 
nad wiodącym w dziedzinie maszyn i urządzeń budowlą
nych Zjednoczeniem Przemysłu Maszyn Bud,owlanych 
"BUMAR" oraz MinIstra Budownictwa i Przemysłu Ma
teriałów Budowlanych sprawującego nadzór nad wiodą
cym w d,ziedzinie maszyn i urzą<l.zeń dla przemysłu beto
nów ciężkich i lekkich Zjednoczeniem Przedsiębiorstw 
Remontowych Maszyn i Urządzeń Budowlanych "ZREMB" 
do zorganizowania w ramach porozumień branżowych 

produkcji maszyn i urządzeń dla budownictwa wiejskie
go w ilości corocznie określonej; 

§ 12. Tracą moc: 
l) uchwała nr 256 Rady Ministró.w z dnia 18 lipca 1958 r. 

w . sprawie ppmocy Państwa przy racjonalnej zabudowie 
wsi nowo powstających oraz wsi 'odbudowywanych po 
zniszczeniach spowodowanych masowymi klęskami ży
wiołowymi (M·onitor Polski Nr 61, poz. 345), 

2) uchwała nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 czerwca 1961 r. 
w sprawie ograniczenia zużycia drewna oraz poprawy 
zabez.pieczenia pHeciwpożar·owego w budo wnictwie wiej
skim, w części dotyczącej organizacji wymiany łatwo za
palnych pokryć dachowych. 

8) Prze~odniczą<:ego Komitetu Nauki i Technlk'i oraz Mi
nistra Bud-ownictwa i Przemysłu Materiałów lludowlanych 
do zapewnienia środków na rozwój zaplecza naukowo
badawczego, o którym mowa w § 10. 

§ 13. W yk onanie uchwały porucza \s i ę M~n i strowi Bu
downictwa i Przemysłu Materiałów Budówlanych. zaintere
$owanym ministrom, Przewodniczącemu Komitetu Nauki · 
. i Techniki oraz prezydiom 'rad nar·odowych. . 
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§ 14. Uchwala wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz 
) 

• 

UCHW AtA Nr 11 RADY MINISTROW 

z dnia 9 stycznia 1969 r. 

. w sprawie szkolenia maszynistów ciężkich maszyn budowlanych i drogowych. 

W celu zapewnienia właści wego poziomu szkolenia ob-
sługi ciężkich -maszyn bud owlanych drogowych Rada Mi- ' 
nistrów uchwala. co n a stęp uj e : 

§ 1. Minister Bud,ownictwa i Przemysłu Mater'ialów Bu
dowlanychokreśli zasady szkol enia maszynistów cięikich 

maszyn budowlan ych i drog~wych, a w szczególności: , 
1) zasad y organi.zowania tego szkolenia oraz ustalania pro

gramów szkolenia, 
2) zasady zaliczania maszynistów do poszczególnych klas 

w zależn,ości od posiadanych przez nich ' uprawnień do 
obsługi maszyn, 
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3) wykaz grup ciężkich maszyn budowlanych, drogowych 
i pods.tawowych maszyn w poszczególnych grupach oraz 
skład załóg obsługujących te maszyny. 

§ 2. 1. Traci moc uchwała nr 199 Prezydium Rządu 

IZ dnia 5 marca 1955 r. w sprawie szkolenia maszyn istów 
ciężkich maszyn bud,owlanych i drogowych (Monitor Polski 
Nr 31 , poz. 299) . 

2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w § l, 
lJl ·ozostają w mocy dotychczasowe przepisy. 

§ 3. Uchwała wchdtlTi w życie z dniem 1 luteg'o 1969 r, 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

UCHWAtA Nr .16 RADY MINlSTROW ' 

z d'nia 9 stycznia 1969 r. 

w sprawie zasad wynagradzania pracownik6w paiuitwowycb biur projektów. 

Rada Ministrów w por-ozumieniu z Centralną Radą Związ
ków Za~odowych uchwala, co następuje : 

§ 1. Przep'isy uchwały dotyczą pracowników zatrudnio
.nych w państwowych biurach projektów i samodzielnych 
,pracowniach projekt6w objętych zarządzeniem nr 98 Preze-_ , 
sa Rady. .. Minlstrów z dnia 17 maja 1958 r,' w sprawieorga
nizacji projektowania w budownictwie państwowym (Moni
tor P,olski Nr 41, poz. 233) łącznie z technologicznymi biura
mi projektów objętymi uchwałą nr 275 Rady Ministrów 
it dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie warunków realizacji za-

" ~ań !postę'P~ technicznego w biurach projektów (M·cnitor 

P.olski Nr 65, poz. 281), zwanych w dalszym ciągu "biurami 
pr·ojektów", 

§ 2. 1. Ustala się dla pr-acowników umysłowych zatrud
nionych w biurach p-rojektów tabelę miesięcznych wynagro
dzeńzasadniczych, stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały, 
oraz taryfikator kwalifikacyjny, stanowiący załącznik nr 2 
do uchwały, 

2. Właściwi ministrowie w uzg·odnieniu z zarządami 
głównymi właściwych związków: zawodowych mogą uzupeł
niać tabe le miesięcznych wynagrod'l.eń zasadniczych nowy
mi stanowiskami, okreŚlając dla nich wynagrodzenia zasad-




