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za używ~{lie maszyn budowłanych · (ciągniki gąsieni
cowe..równiarki • .spycha~i. diwigi .samochodowe)
według stawek przewidzicmych w ,cenniku pracy 
sprzętu budowlanego, 

3) za używanie sprzętu rolniczego - według stawek 
stosowanych w resorcie rolnictwa. 

2. Za udział wojska w akcjizwakzania gwałtow~' 
nych I ostrych ataków zimy przysługuje wynagrodzenie 
według stawek określonych przez Ministra Komunikacji 
w porozumieniu z Ministrem Obrońy Narodowej maz 
zwrot paliwa płynnego zużytego ' w akcji. 

§ 10. 1. ,Pracownicysk1erowani do Iobótzimowych 
są uprawnieni do: 

. i) wynagrodzenia przysługującego w zakładzie macie
rzystym w pełnych składnikach płac, 

2) diet i zwwtukosztów podróży służbowy;ch według 
ogólnie obowi.ązujących zasad. . , 
2. Pracownicy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pań

~twowe"(PKP}. zgrupo~ani i .zakwat-eTowani na ,dużych 
węzłach i .stacjach .k.olejowych .o ,szczególnym znaczeniu 
dla PKP. oraz 'pracownicy drogowi skierowani do akcji 

, odśnieżnej poza .granice maderzystego ,okręgudr·óg pu
blicznych mają prawo do dodatku 'za pracę w trudnych 
warunkach w wysokości 2,50 zł :za każdą godzinę pracy 
przy odśnieźan~u i usuwania skutków ,gołoledzi. z · tym f że 

,-w szczególnie uzasadnionych wypadkach dodatek ten 'mo~ 
że ' być powiększony o 1-00°/0: szczegółowe zasady przy-
znawania qodatków ustali Minister Komunikacji. 

3. Kierowcom pojazdów sam-o~hodowych i maszyni
stom sprzętu oraz ich pomocnikom przys.Juguje za obsłu
gę specjalnych urządzeń odśnieżających dodatek specjal-

nl' w wysokości 5,00 zł ża 1 godzinę pracy. ni-ezależnie 
od dodatku.określoneg-o w ust. 2. 

. 4.. Należności. o których mowa w ust. 1. 2 i 3. po
krywa macierzysty zakład prai:y '.Z planowanego ' osobo
wego funduszu płac, z tym że wynagrodzenie za pracę 
w godzinach nadliczbowych. nocnych. w dni wolne od 
pracy,. a także dodatki. diety i zw,rot kosztów podróży, 
·0 których mowa w ust. 1 pkt 2 oraz lISt. 2 j 3, traktuje -
się jako niedyrektywne J uzDiłje za llW p~legająą oho
wiązkow,i likwidacji do wysokości .kwot rzeczywiście 
wypłaconych., . 

5. Czas pracy pracowników zatrudnionych przy ro
botach zimowych nie obciąża limitów godzin nadliczbo
wych jednostek macierzystych. 

§ 11. Jednostki gospodarcze, kierujące pracowników 
do robÓt--zimowych. fakturują dokonane wypłaty wyna
grodzeń oraz na~eżności (:§ 9 i 10), a jednostki kolejowe. 
dróg publicznych i lotnictwa cywilnego oraz przedsię
biorstwa (zakłady)gos~darki komunalnej. prowadzące 

roboty zimowe, opłacają faktury i :zaliczają wydatki ja
ko usługi obce; 

§ 12. Zaleca się zarządom centralnych żwiązkó,w 
spółdzi,elni oraz' Zarządo~i, Centralnego , Związku Kółek 
Rolniczych stosowanie przepisów niniejszej uchwały. 

§ 13. W sprawach óbjętych przepisami niniejszej 
lIchwały nie stosuje się przepisów uchwały nr 332 Rady 
Ministrów z dnia 22 listopada 1968 r. w sprawie współ-
951Ciałarria państwowych jednostek gó~podarczychz za
rządami dróg publicznych w ,odśnieżaniu jzwalczaniu go
łoledzińa drogach państwowych i lokalnych (Monitor 
Polski z 1968 r. 1)rr 51, poz. 355 i z 1971 t. Nr 52, poz. 334). , . 

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Pińkowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 21 listopada 19.80 r* 

w sprawie u~tal~la I ogłoszenIa statutu stowar,zyszenla wyższej użyteczności "Społeczny KomItet 
Przec1wał:kohol~wy" • 

Na podstawre' § 2 r,ozporządzenia Rady Ministrów z 
ania 12 czerwca 1959 r. wspi,awie .uznania ,;Społecznego 
Komitetu Przeciwalkoholowego" za 'stowarzyszeniil wyż-
szej użyteczności (Dz. U. Nr 42.po.z. 263) zarzij.dza 'Się, 
co następuje: . 

§ 1. Ustala -się statut stowarzyszenia wyższej uiy
teczności "Społeczny Kom,i,tet PrzeciwalkohoIQwy". Tekst 
statutu zostanie og1oszony w oilnębnym wydawnictwie. ' 

§ 2. Traci moc zarządzenie Ministra Spraw . \Ve-
, wnętrznych z dnia 2 września 1'976r. w sprawie ustalenia 

i' ogłoszenia statutu sto,warzyszenia wyższej użyteczności 
"Społeczny Komitet Przeciwalkoholowy" (Monitor Polski ' 
Nr 37. poz. 165). " 

,§ 3.. Zarządzenie . wchodzi wżycie z dniem ogłosze-
nia. 

/ Minister Spraw Wewnętrznych: M. Milewski 
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ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU ,GEOLOGII 

z dnia 12 listopada 19.80 r. 

w sprawie ustałaDiaza50Ww złóż kopallnł 'trybusporządzaD.ła dokumentacjigeologicznycb. 
. , , 

Na podstawie - art. 24 usl . .. 3 pkt L ustawy " z dnia 
16 listopada 1960 r.o · pJaWie. ,geologieó,m{Dz; u: z 
1960 r. Nr 52. poz . . 30l, i z 1974. r. Nr _~. poz. 230) zarzą-
dza się, co, następuje:, , " .' " , 

§ 1. 1. Wprowadza się . sz.czeg'Qlowe . instrukcje ', w 
sprawie us-talaniazasobów uoża: 

1) kópaliny- stałej.. z wyj1łkiem torfu nie uznanego za ., 

/ 


