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2; przygotowaniem inwestycji (w tym modernizacji) i re
montów. określone w akcie o is:h utworzeniu. 

2. Biurom p rojektów oraz zakładom projektowania 
mogą być również powierzone mne prace. a w szczegól
Il osci: 

1) wykonywani e prac badawczych i studialnych. 
2) opracowywanie prognoz oraz pr ogramów rozwoju ga

łęzi p rzemysłu, 

3) wykonywanie " opracowań w za kresie ' or ganizacj i p ro
dukcji i zarządzani.i. 

4} pełnIenie funkcji inwestora zastępczego, generalnego 
realizatora inwestycji, generalnego dostawcy maszyn 
i urządzeń'. 

5) wykonywanie innych us ług zwi ązanych z działalnością 
biura lub z<.r!.ładu. 

§ 5. 1. Wlclściwy minister (kie rownik urzędLl central
nego) tworzy. ł ączy . przekształca i likwiduje ' podległe mu 
biura p rojektów i zaklady projektowania za zgodą Mini
st ra Bud o wnictwa. i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
oraz wojewody lub prezydenta miasta stopnia wojewódz- c 

kiego. 
2. Tworzen ie . łąc zeni e. p rzekształcanie i I~widowan ie 

biur i zak ładów p rojektowania podległych terenowym orga
nom administracji pctfl stwowe j wymaga zgody Ministra 
Administ racji, Gospod,;!Iki Te re nowej i Ochron y Środowi
ska. udzi el onej w poromm ieni u z Ministrem Budownictwa 
i Przemyslu Mate riałów Blidowlanych. 

§ 6. l. Mini ster Budownictwa i P rzemysłu M a terialów 
Budow lanych sprawuje między resortową k oord yn a cję dzia'
łalności państwowych jednostek projektowani.a wymienio
n ych w § I ust. 1. 

2. Koordynacja. o której mowa w ust. 1. obejmuje w 
szczególn ości: 

1) inspirowanie wdrażania postępu technicznego. techno
logicz nego i ekonomicznego. pod noszenia jakości i no
woczesnOSCJ rozwiązań konst rtl kcy jn o-materiałowych 
i technologii produkcji p r ojektowanyc h obi e k tów, ty 
pizac ji i un ifi kacji rozwiązań p ro jek towych i p l' ocesów 
produkcyjnych, zapewniających efekt ywne wykorzy
stanie nakładów inwestycyjnych, milterialów budowla
nych. surowców technologiczn~h, energii i p a liw , 

2) dokonywanie ocen całej działalności państwowych jed
n ostek projektowania o raz podejmowanie odpowi ed-

\. nich przedsi ęwzięć usprawniających tę działalność, 

3) opiniowanie projektów planów rocznych i w ielo le tnich 
min'isterstw' i urzędów cen tralnych w zakresie biur 
projektów. ' 1 

4) ustalanie ogólnego wskaźnika zatrudnienia i funduszu 
pł ac biur projektów podległych właści wym ministrom 
łub kierownikom urzędów centralnych oraz przez nich 
nadzorowanych. 

5) prowadzenie polityki w zak resie usta lani a cej p ra c 
projektowych oraz ich kontrolę. 
3. Prze pisu ust. 2 pkt 2 nie s tosuje s iG do pai'lstwo-
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wych jednostek projektowania podległych Ministrowi Ob
rony NModowej oraz Ministrowi Sp raw Wewnętrznych. 

§ 7. 1. Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów 
Budowlanyc h ustali wytyczne organizacji i zakres dz.i.ała
nia pali stwowyc,h jednostek projektowania wymienionych, 
w § I ust. 1. 

2. Ministrowie Administracji. Gospoda rki Tere nowej 
i Ochrony Środowiska oraz Rolnictwa w porozumieniu z 
Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowla
nych ok r eślą s'lCLególowe zase dy organizacji. działania 

i koncentracji te renowych zespołów usł ug p~ojektowych 

w te rminie do dnia 30 września 1978· r. 

§ 8. L Ministrowie. kierownicy urzędów cent ralnych 
oraz wojewodowie lub p rezydenci miast stopnia W'ojew6dz~ 
kiego: 

1) dostosują na podstawie p rzepisów. o których mowa w 
§ 7 ust. 1. organizację podległych im państ \.,.owyc h 

jednostek p ro jektowania ora z zakres ich działania, do 
potrzeb i specja ln ości tych jednostek, 

2) zast osują środki zapewniające podniesien ie jakfJści do
kumenttlcji projektowej. jak również poprawę 'efek
tywności gospoda row ania i w yk orzystania kadr. 

3) prze analizu :ią zasadność istnienia. rozmieszczenie i 
strukturę orgiinizacyjną podleglych państwowych jed
nostek proj E'klowania pod kątem możliwości likwi dacji 
albo polączenia d robnyc h lub nieefekt yw nie dL:iałają-_ 
cych jednostek oraz podejmą odpowiedn ie decyzje w 
tej sprawie. 
2. Ministrowie i kie,ownicy u r zędó'v\' centralnych za

pewnią współpracę ~odlegiych państwowych jednos tek .pr o-
jekto wa nia z te renowymi organami administracj i p ails two
wej stopnia w oje wó J zkiego w zakres ie programowania 
i planowania rozwoju budownictwa oraz inf ra struktu r y na 
te ren ie województwa. 

§ 9. fo.1inister Administracji. Gospod di"ii i Teren o wej i 
Ochrony $ ro d·owiska Sp l awuje zwierzchni nddzór nad dz.ia
łtllnością jedn ostek projekto\'v'an ia podleg ł ych -te ren owym 
o rganom administracji państ.wowej. 

§ lO, Z aleca się za rządom centralnych zv,'i ązkóvv spół

dzieln i i o rganizac ji społecznych odpowiednie stosowanie 
w podległych jed nostkach projęktowania p rze pisów uchwa 
Iy o ra z p rzepisów. o któr'ych ' mowa w '§ 7 ust. 1. 

§ 11. l. T rac i moc uchwa la nr 126 Rady Minist rów z 
dnia 15 lipca 1969 r. w sprawie wytycznych co do tworze
nia, o rganizacji i zasad działania państwowych jednostek 
projektowania (Monitor Polski Nr 32. poz. 239) . 

2. Do czasu wydania przepisów wyk onawczych. o 
których mowa w § 7 usl. 2. pozostają w m ocy dotychcza
sowe przepisy wykonawcze. wydane na podstawie uchwa
ły wymienionej w ust. 1. 

§ 12. uchwała wchodzi w życie z dniem 1 s ierpnia 
1978 r. 

Prezes Rady Min istrów: P. ' Jaroszewicz 

UCHWAłA Nr 87 RADY MINISTROW 

z dnia 30 czerwca 1978 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzeń wypłacanych .poza planowanym funduszem plac. 

Rada Minist rów po porozumieniu z Centralną Radą 
Związków Za wodowych uchwala, co nastElPuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr 157 Rady Mi 
nistrów z dnia 7 grudnia. 1976 T. W sprawie wynagrodzel'l 

," 
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wypłacanych poza planowanym funduszem plac (l'llon itor
Polski z 1976, r. Nr 43, p~z. 211 iz 1978 r. Nr 15, pOl. 50) 
pozycja nr 42 otrzymuje brzmienie: 
.. 42. Premie za pozyskanie drewna rezonansowego i fry

zów b-ukowych na potrzeby p-rzemysłu muzyczne90". 

§ 2. Srodki na wypla,tę premii. o których mowa w 
§ I. przekazywa,ne- sąprze<lsiębiolf?twom lasów pa11stwo-
wych' oraz Rrzedsiębiorstwom przemysłu tartacznego i wy-
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robów drzewnych ze środków Zjednoczenia Przemysłu Mu
zycznego. 

§ 3. Minister Kultury , i Sztuki w p,J[ozumieniu Z Mi~ 
nistrem Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego określi szcze
gółowe warunki wypłdcania premii. 

§ 4, Uchwała ,,"chod,zi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prez,es Rady Ministrów: P. Jaroszewicz 
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ZA,RZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 7 lipca 1978 r. 

7.mienJające zarządzenie w sprawie taryfy składek za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne krajowców dewł • 
.. zowych w ruchu zagTanicznym. 

Na podstawie art. 6 ust. I ustawy z dnia 2 grudnia 
1958 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. 
U. z 1958 r. Nr 72, poz. 357, z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i z 
1975' r. Nr 16, poz. 91), § I rozporządzenia Rady Ministrów 
z 'dnia 20 grudnia 1974 r. w sprawie sposobu ustalania taryf 
i poboru składek za obowiązkowe ubezpieczenia majątko
we i osobowe (Dz. U. Nr 49, poz. 3(4) oraz § 30 ust. 3 roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1974 r. 
w sprawie , obow, iązkowych ; ubezpie.czeń ,komunikacyjnych 
(Dz. U. z 1974 r. Nr 46, poz. 274. z 1975 r. Nr 30. poz. 160 
i z 1978 r. Nr 1. poz, 1) zarządża się, co następuje: 

§ l. W zarządzeniu MinIstra Finansów z dnia 18 lute
go 1978 r. w sprawie taryfy skłddek Zd obowiązkowe ubez
pieczenia komunikacyjne krajowców dewizowych w ruchu 
zagranicznym (Monitor Polski Nr 8, poz. 29) wprowadza 
się następujące zmiany: 

I) w § l : 
aj po ust. 2 dodaje się ust. 20. w brzmieniu: 

• ,,20.. Przy wyjeżdzie na terytorium europejskiego 
palistwa członka RWPG na okres 1 lub 2 dni 
składka za ubezpieczenie pojazdu bez względu 
na pojemność jego silnika w cm3 oraz kraj 
produkcji wynosi: 
I) za samochody osobowe - 80 zl za I dzień 

i 150 zł za 2 dni. 
2) za motocykle. motocykle z wózkami i t rój-

kołowe - 40 zl za I dzień i 75 zł za 2 dni. 
Udzial własny posiadacza pojazcfu w pokryciu 
sz'kody w ubezp ieczeniu auto-casco stosuje się 
w kwotach określonych w kolumnie 3 taryfy 
składek ustalonej w ust. 2.", 

b) dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu: 
,,4. Inwalidzi, którzy są posiadaczami pojazdów 

samochodowych używanych do celów nieza
robkowych, opłacają składkę obniżoną o 50%; 
za inwalidów uważa się: 
l) inwalidów I i II grupy, 
2) inwalidów III grupy ze schorzeniami (usz

kodzeniami) kończyn, którzy zgodnie z orze
czeniem zakładu społecznej służby zdrowia. 
upoważnionego do badań lekars'kich kan
dydatów na kierowców pojazdów samocho-

dowych, mogą k i erow a ć: samochodem pod 
warunkiem dostosowania go do rodzaju 
schorzenia lub kalectwa. 

3) inwalidów, którym zostal'y przydzielone po
jazdy samochodowe przez wla ściwy organ 
administracji państwowej, 

4) inwalidów wojennych i wojskowych oraz 
inwalidów członków Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację - ni ezależnie od 
źródeł nabycia pojazd u samochodowego. 

5. Składkę za roczny okres ubezpieczenia obniżoną 

o 50% opłaca posiadacz pojazdu z rejestracją pol-
ską: -

l) skierowany do pracy na terytorium europejskie
gopatlstwa członka RWPG w celu realizacji 
budownictwa ekspo rtowego i usług związanych 

z eksportem, 
2) zatrudniony na leryto i ium pallstwa, o którym 

mowa w pkt I. za zgodą polskiego brganu pań
stwowego. 

3) którego osoby bliskie zamieszkują w pasie przy
granicznym Czechosłowackiej Republiki Socjali
stycznej lub Niemieckiej Rep ubliki Demokratycz
nej. 

4) użytkujący gru nty rojne. łąki i las y na tery
torium Czechosłowackiej Repub!iki Socjalistycz
nej. 

6. Posiadaczowi pojazdu przysługuje tylko je dna z ob
n i żek skład ek , o których mowa w ust. 4 i 5.", 

2) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
.. 3. Zwrot składki za częśc i o wo nie wykorzystany 

okres ubezpieczenia nie p rzysługuje, jeżeli: 

1) ubezpieczenie obejmuje okres nie przekracza
jący 30 dni. 

2) składkl pobrana zgodnie z § 1 ust. 5 jest niższa 
od składki Llstalonej w taryfie za wykorzystany 
okres ubezpieczenia." 

§ 2. Za rządzenie wchodzi w życie z dniem og łoszenia. 

Minister Finull"ów: H, Kisiel 


