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§ 6. Za leca się organi+acjom spó1dz.iekzy m i ~pDłecz
nym odpowiednie zastosowanie przepisów uchwaly w pod
leglych jednostkach organizacyjnych. 

nagrodzeń pracownikom 2a-iruonionym w zakład ach pracy 
(Mc;litcr Polski Nr 10, poz. 62). 

§ B. Uchwala wchodzi w 2,ycle z oniem 1 stycznia 
§ 7. Traci moc uchwała nr 57 Rady MinistrÓw z dnia 1980 r. 

30 marca 1979 r. w sprawie pod\vyi.szenia najniższych wy- Prezes Rady l',,1irustrów : P. Joroszewicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW . WEWNĘTRZNYCH 

• dnia 20 listopada 1979 r. 

w sprawie ustalenia l ogłoszenia !iatutu sto\\1snyS7enia wyiszej uiyteeznośd .,Towarzystwo Puyjaini 
Polsko-Radzieckiej". 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady 1firustrów 
z dnia 5 listopada 1974 r. w sprawie uznania' "Towarzy
.twa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej" za stowarzyszenie wyż
lZej użyteczności (Dz. U. Nr 41, poz. 244) zarządza się, 00 

nast~puje: 

§ 1. Ustala się statut stowarzyszenia wyższej użytecz
notki ' "Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej". Tekst 
.1:atutu wstanie ogłoszony w odrębnym wydawnictwie. 

§2. Traci moc zarządzenie Minh;tra Spraw Wewnętrz
nych z dnia 12 lutego 1975 r. w spr awie ustalenia i ogło

szenia ~ta tutu stowarzy~zenia wyŻEzej użytecznośc i "Towa
rzystwo Przyjaźni Polsko-RadziECkiej" (Moni tor Pclski 
Nr 7, poz. 39). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnęt.rzny ch : S. Kowalczyk 
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ZARZi\DZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 29 Ustopada 1979 r. 

w sprawie zasad kierowania do zakładów rehabilitacji zaw&dowej inwalidów. 

Na .podsTawie art. 62 ustawy z dn ia 23 stycznia 196:;ł r . . 
o ;:;o\',;szechnym zaopatrzeniu emerytalnym . pracowników 
i ich rodzin (Dz. U. z 1968 r . Nr 3, poz. 6, z 1972 r. Nr 16, 
p oz. 114 i Nr 53, poz. 341, z 1973 r. Nr 38, poz. 225, 
z ] 974 r. Nr 21, poz. 116 i 117, Nr 47, poz. 280 i Nr 50, 
p az, 321, z 1975 r. Nr 45, poz. 232, z 1976 r. Nr 40, poz. 235 
i z 1977 r. Nr 11, poz. 43) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 5 maja 1967 r. w spra\vie plano
w ego zatrudnienia inwalidów (Dz. U. Nr 20, poz. 88) za
rządza siE:, co następuje: 

§ 1. 1. Do zakładów reha bili t3c,ii zawodowej inwali
d ów, zwanych dalej "zakładami", mogą być kierowane oso
by zaliczone do jednej z grup inwalidów, które ze względu 
na stan zdrowia lub warunki środowi"kowe nie kwalifi
ku j ą się do podjęcia przygotowa nia zawod O'.vego \V zakla
d ach pracy lub w szkołach zawodowych przeznaczonych 
dla osób zdrowych. 

2. Do zakładów przyjmowani są inwn)jdzi n ie posia
o :::,iąey zawodu lub wymagający zmi,my zawodu ze wzglę
du na stan zdrowia , a ta kże inwalidzi, którzy chcą podriiesć 
6w oje k\valifikacje zawodowe. 

§ 2. l. In~aljdzi ubiegający się o przyjęde do zakła
dów powinni spełniać l'las:tępuJące warun ki: 

l) wiek od 15 do 25 lat dla kandydatów do zakJadów 
prowadzących sz-koly zavlcdowe oraz do 40 lat dla kan
dydatów do zakładów prowadzących kursy i szkoły 

przysposobienia zaw odo\vego, 
2) sprawność fizyczna i u'myslowa rokująca . ukończenie 

odpowiedniego przygotcwania zawodowego i podjęcie 

pracy w wyuczonym zawodzie, 
3) wyksztaIcenie wymagane do przyjęcia do określonego 

rcdzaju szkoły, a do zakladu prowadzqcego kursy -'
ukończonych co najmniej 6 klas szkoły pod stawcwej. 

2. W szczególnie uzasClonionych wypadkach do zakła-
du może być przyjęty inwalida, który przekroczył wiek 
określony w ust. 1 pkt 1. . 

3. Pierwszeństvv'o przyjęcia do zakładĆ\v przysluguje 
lnwalid om wojskowym (wojennym) oraz inwalidom z po
wodu wypadków przy pracy lub chorób zawodowy ch. 

§ 3. 1. Inwalida ubiegają2y się o przyjęcie (10 zakładu 

sldada w zespole opieki :<..drowotnej w}a~ciwym dla miejsca 
zamieszkania: 
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l) podanie z życiorysem, 
2) aktualne orzeczenie komisji lekarskiej do spraw in

walidztwa i zatrudnienia lub zaświadczenie lekarskie 
wystawione przez właściwą przychodnię (poradnię) 

~pecJalistyczną o stanie zdrowia i wskazaniach do od
bycia przygotowania zawodowego w zakładzie, 

3) dokumenty (uwierzytelnione odpisy) określające posia
dane wykształcenie ogólne i zawodowe oraz przebieg 
pracy zawodowej, 

4) ostatni odcinek rentowy, jeżeli pobiera rentę. 

2. Zespół opieki zdrowotnej przeprowadza wywiad !po
kemy i w miarę potrzeby kieruje kandydata na uzupel
niające badania, a następnie ustala warunki, w jakich kan
dydat . może odbyć przygotowanie zawodowe, biorąc pod 
uwagę możliwo~ć przeszkolenia w zakładzie pracy lub nau- . 
ki w szkole zawodowej. 

3. Zespół opieki zdrowotnej, po stwierdzeniu braku 
możliwośc i odbycia przygotowania zawodowego w innej 
formie, ustala w porozumieniu z właściwym zakładem re
habili tacji ·zawodowej inwalidów możliwo ść przyjęcia In
walidy do tego zakładu, przesyłając wniosek wraz z akt.ami 
lIprawy do terenowego organu administracji państ\vowej 
lltopnja w ojewódzkiego. . 

--------

4. Inwalida może być przyj~ty do za klad u ró\Vnież na 
'->: niGs€'k komisji lekan.kiej do spraw inwalidziwa i za trud
niEnia. 

§ 4. 1. Terenowy organ adm inistracji pml stwowej 
d opnia wojewódzkiego po r ozpatrzeniu wni osku , o którym 
mowa w § 3 ust. 3, podejmuje decyzję o pfZyjęciu lub od
mowie przyjęcia inwalidy do zakładu rehabili tacji zawodo
WEj. 

2. Dec~'2ja o odmowie przyjęcia do zakładu powinna 
być uzasadniona. O decyzji takiej należy zawiadomić 

róv"llież zespól opieki zdrowotnej wlaściwy ze \\'zględu na 
miejlice zamieszkania kandydata. 

§ ~. O terminie p-rzyjęcia do zakładu ' zaw iadamia się 
lralnteresowanego i właściwy zespól opieki zarowotnej, 
8 jeżeli zainteresowany pobiera rentę ,- również właściwy 

dla jego miejsca zamieszkania oddział Zakładu Ubezpieczeń 
Społę:cznych. 

§ fi. Zarząd:zenie wchodzi w życie po upływ i e 2 tygod
ni od dnia ogłoszenia. 

lVlinister Zdrowia i Opieki Społecznej: )'.1. SJi'lv' j/lski 
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ZARZĄDZEN1E l\DNISTRA BUDOWNICTWA I PRZE,'\łYSLU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 

li dnia 26 listopada 1979 r. 

w sprawie ustalenia kosztów zestawu materiałów . budowlanych pctn.ebnJch na wJbudowanic 4-izbowego domu' 
mieszkalnego o standardowym wyposażeniu w 1978 r. 

Na podstawie § 2 ust. l uchwaly nr 412 Rady Minl
Itrów z ' dn ia 8 grudnia 1960 r. w sprawie ustalania kosztów 
zestawu materiałów budowlanych potrzebnych na wybudo
wanie 4-izbowego domu mieszkalnego o s tandardowym wy
posażeniu (MonitoT Pol!,ki z 1961 f. Nr l ; poz. 5) zarządul 
aię, 00 następuje: 

weg-o domu mieszkalnego o standardowym wyposażen iu w 
cenach detalicznych obowiązujących w dniu 31 grudnia 
1978 r. w wysokoś-ci 224,855 zl, w tym: 
l) materiały budowlane 
2) materialy wodociągowe i k,maJjzacyjne 
3) materialy elektryczne 

201.271 zł, 

20.546 zł, 

.- 3'.043 zł. 

§ l. W celu obliczenia premij dla posiadaczy skarbo- § 2,. Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem cgloszen ia. 
wych bonów inwestycyjnych ustala się koszty zestawu ma- . Min.isier Budownjctwa i PrzemysJu MalerialóvJ 
tel'i ałóv.' budowlanych potrzebnych do wybudowania 4-jzbo- Bud owlanych : A. G:awI 
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ZARZ ... \DZENm l\HNlS'IR.A BUDOWNICTWA I PRZEMYSLU MATERIALOW BUDOWLANYCH 

z dn ia 26 listopada lS,;"9 r. 

w sprawie ustalenia reny 1 m' powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego w celu przeliczeń wkładów 
6S2CZt;dnuścion'ych za 1978' r. 

Na podstawie § 5 ust. 1 uchwaly nr 125 Rady MJni
rtr!';w z dnia 22 maja 1955 f. W sprawie da lszego rozwoju 
c08zcrędzania na mieszkaniowych ksiąi,eczkach oszczędnoś

ciowych powszechnych kas oszczędności (Moni tor Polski 
z 1965 r. Nr 27, poz. 136, 2. 1971 f. Nr 60, poz. 400, z 1975 r. 

Nr 35, poz. 212 i z 1976 1'. Nr 43, poz. 214) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. W celu przeliczenia wartości wkla d ów lokO\va
nych w ] 973 r. na mieszJ.mniowych książeczkach oszcZt!d-

... , 


