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UCHW AtA Nr 298 RADY MINISTROW 

z dnia 20 grudnia 1974 r. 

w sprawie wymiaru czasu pracy oraz uprawnień do ulgi , taryfowej przy przejazdach kolejami niektórych 
pracowników. 

Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ l. 1. W stosu'nku do pracowników zakładów pracy, 
w których czas, pracy wynosi! w dniu 31 grudnia 1974 r. 
42 godziny na t y dzień, utrzymuje , się dotychczasowy wy
miar czasu pracy. 

2. Rozkład czasu pracy ,w tygodniu 'i w poszczególnych 
jego dniach usta la właściwy minister (kierownik , urzędu 
centralneg o) lub wojewoda (prezydent miasta wyłączone
go z woj ewództwa) . 

,, '3. "Za pracę w wymiarze ' do 8 godzin na dobę i do 
46 godzin na tydzień pracownikom, o których mowa w 
ust. l , nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nad
liczbowych. 

§ 2. W stosunku do pracowników zakładów pracy, 
w których w dniu 31 grudnia 1974 r. przysługiwała 50°/0 
ulga taryfowa przy , przejazdach kolejami, utrzymuje się 

prawo do korzystania z 'tej ulgi. Prawo to przysługuje tak
że małżonce pracownika, a małżonkowi pracownicy, jeżeli 

jest niezdolny do pracy i pozostaje na całkowitym utrzy
maniu swej żony. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie dotyczą pracowników, któ
rych wymiar czasu pracy oraz prawo do ulgi taryfowej 
przy przejazdach kolejami regulują odrębne przepisy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1975 r. 

Prezes Rady Ministrów:' w z. M. JagieIskI 
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UCHW AtA Nr 303 RADY MINISTROW 

z dnia 24 grudnia 1974 r. 

w sprawie funduszów mieszkaniowych Ministerstwa Obrony ' Narodowej l Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 
1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244) Rada 
Mińistrów uchwala , co następuje: 

. § 1. Fundusze mi eszka niowe Ministerstwa Obrony Na
rodowe j oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tworzy 
si ę : 

l) z dotac ji budżetowej, 

2) z wpł ywów uzyskanych ze sprzedaży domów miesz
kalnych, 

3) ze spłat kredyt u udzielonego na budownictwo miesz
kaniowe, 

4) ze środków tych funduszów zgromadzonych w trybie 
dotychczas obowiązujących przepisów, 

5) z ' innych wpływów. 

§ 2. Fundusze mi eszkańiowe przeznaczone są ria pO
pieranie budownictwa mieszkaniowego ze środków włas
nychżołnierzyzawodowych i funkcjoriariuszy Milicji Oby
watelskiej oraz pozostałych osób posiadających ustawowe 
prawo do osobnej kwatery stałej (mieszkania sluzbowego). 

§ 3. Fundusze mi eszkaniowe mogą być u ży te: 

1) na udzielanie kredytów na budowę, przebudowę, roz
budowę lub kapitalny remont domów jednorodzin
nych (lokali w małych domach mieszkalnych). przy
znawanie dbda tkowych ulg oraz innych form porriocy 
finansowej - na zasada ch i w trybie · określonych 
w przep isach w sprawie pomocy Państwa dra }:ołnie-

rzy zawodowych i funkcjonariuszy Milicji Obywatel
skiej na budownictwo mieszkaniowe, 

2) w Ministerstwie Obrony Narodowej - na spłatę kre
dytów bankowych zaciągniętych na poczet przyszłych 
wpływów funduszu mieszkaniowego, 

3) w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych - na budow
'i1ictwo mieszkaniowe realizowane .systemem gospodar
czym. 

§ 4. Srodkami funduszów mieszkaniowych dysponują 
właściwe organy służb zakwaterowania i budownictwa 
resortów Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych. 

§ 5. Minister Finansów w porozumieniu z Ministrami 
Obrony Narodowej oraz Spraw Wewnętrznych ustala za
sady lokowania środków funduszów określonych w § ~, na 
specjalnych rachunkach bankowych. 

§ 6. W związku :i: lirt. 94 ust. 2 ustawy 't dnia251isto~ 
pada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U.Nr 29, poz. 244) 
traci moc rozporządzenie Rady MfnisLrów z dnia 16 lutego 
1962 r. w sprawie utworzenia funduszów ·mieszkaniowych 
Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministe rstw'a Spraw 
Wewnętrznych (Dz. U. Nr 15; poz. 64). / 

§ 7. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Fi
nansów, Obrony Narodowe j i, Spraw Wewnętrznyc;h. 

§ 8. Uchwała wchod zi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Mini s trów : w z. M. JugieJskI 


