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Spożywczego i Skupu zapewnią re a lizację , planoJego za
k resu resortow yc h inwestycji mod ern izacyjnych, z wyjąt

kiem: 
l) montażu maszy n i u rządzeń dok~nywanego przez pro

ducenta, 
2) specjalistyczn yc; h instalacji elektromontażowyc'h 

sk ómplikowan yc h specjalistycznych instal acji p rzemy
słowyc h, 

3) obiektów hyd rotechn'icznych budownic tw a morsk iego. 
5. Minister Bud ownic twa i Przemysłu Materiałów Bu

dowlan ych zape wni p o t e n cja ł wykonawczy na realizację in
westycji mających cha rak ter generalnej modernizacji za
kładów p rźemyslowych lub hydrotechnicznych obiektów 
morskich. 

6. Minister Bud ow nictwa i Przemys·łu Materiałów Bu
d owlan yc h oraz inni ministrowie nadzorujący p rzedsiębior

stwa budowlano-montażowe zapewnią wykonawstwo robót 
mode rnizacyjnych zlecanych przez organizacje inwestorskie 
właściwych resortów, mających charakter 'specjalistyczny 
oraz polegających na zasadniczej przebudowie ok reślonego 

oddziału produkcyjnego lub obiektu inżynie~skiego . 

§ S, Ministrowie nadzorujący producentów maszyn 
i urządzeń zapewnią wprowadzenie w szerszym zakresie 
obowiązku montażu przez te jednostki dostarczanych urzą-

dzeń, w szczególności kompletnych linii techn olog icznych 
i urządzeń specjalistyczn ych. -

§ 6. 1. Upoważnia się Ministra Budownictwa i Przemy
słu Male ri ałów Bud1>wlanych do wprowadzenia dodatkowe~ 
go narzutu wyrównawczego w wysokości do 15% wa r tośc i 

robót modernizacyjnych, jeżeli w nakładach inwes.tycyjnych 
na modernizację zakładu udział robót budowl ano-mo nta zo
wych nie przekracza 20%. Pokrycie wprowadzaneg o narzutu 
wyrównawczego następuje z rezerwy na wydatki nie prze
widziane w założeniach techniczno-ekonomiczn yc h poszcze
gólnych zadań inwestycyjnych i powinno się mi eścić w ra
mach ogólnych nakładów inwestycyjnych i na robot y bu
dowlano-montażowe poszczególn ych resortów, urzędów 

centralnych, związków spółdzielni i województw . 
2. Wprowadzenie narzutu wyrównawczego w innych 

resortach może O'astąpić w drodze decyzj i właściwego mini
stra, przekazanej do wiadomości Ministra Budownictwa 
i Przemysłu Materiałów Budowlanych. \ 

§ 7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wyod
rębni w materiałach statystycznych wartość robót moderni
zacyjnych_ oraz związane z tym relacje ekonomiczne. 

§ 8. , Uchwała wchodzi w tycie z dniem l stycznia 
1978 r. 
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UCHW AtA Nr 189 RADY MINISTRÓW 

z dnia 22 ,grudnia 1977 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów specjalizaayjnych dla lekarzy. 

Rada Minist rów uchwala, co następuje: 

§ l. W uchwale nr 88 Rad y Ministrów z dnia 12 kwiet
nia 1973 r. w sp~awie stypendiów specjalizacyjnych dla le
karzy (MonitOr Polski Nr 19, poz. 113) § 2 otrzymuje brz.mie-
nie: 
,,§ 2. 1. Wysokość stypendium wynosi: -

l) dla lekarzy mających stałe miejsce zamieszka
nia i zatrudnienia w miejs'cowościach wymie
nionych w załączniku do uchwały - 2.500 zł 

miesięcznie, 

2) dla' lekarzy mających stałe miejsce zamieszka
nia i zatrudnienia ,w miejscowościach innych 
niż wymienione w załączniku do uchwały -;-
3.000 zł miesięcznie, 

3) dla lekarzy mających stałe miejsce zamieszka
nia i zatrudnienia w miejscowościach położo

, nych na obszarach określonych w przepis~ch 

Wykaz 

wydanych na podstawie § 18 ust. 1 rozporzą
dzenia Rądy Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. 
w sprawie niektórych obowiązków i uprawnień 
pracowników zatrudnionych w zakładach służ
by zdrowia (Dz. U. Nr 51. poz. 326) jako obsza
ry, np których występuje niedobór kadr me
dycznych - 3.500 zł miesięcznie, 

4) dla lekarzy. o których mowa w pkt 2, podej
mujących specjalizację w · jednej ze specialno
ści uznanych za szczególnie deficytowe .....; 
3.500 zł miesięczni'e. 

2. Specjalności uznąne za szczególnie deficytowe 
ustala Ministet Zdrowia i Opieki Społecznej. 

3. Stypendium wypłaca się miesięcznie z góry." 

§ 2. Uchwała wchodzi w, życie z dniem 1 stycznia 1978 ro 
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Zalącznlk do uchwały nr 189 Rady 
MinIstrów z dnIa 22 gtudnla 1977 r. 
(poz. 182). 

miejscowości, w których obowiązują stawki stypendiów specjalizacyjnych dla lekarzy w wysokości 
2.500 zł miesięcznie. 

l. Białystok 10. Olsztyn 
2. Bydgoszcz 11. Opole -
3. Gdańsk 12. Poznań 
4. Katowice 13. Rzeszów 
5. - Kielce 14. Szczecin 
6. Koszalin 15. Warszawa 
1. Kraków . 16. Wrocław 

8. Lublin 11. Zielona Góra 
::l. Łódź 
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