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2. Przepisy zar'z qdzenia dotyczqce wydzialu stosuje
rowniez db osrodka zamiejscowego nie podzielonego
na wydzialy. W osrodku ta kim czynnosci przewodniczqcego wydziCllu okreslone w zarzqdzeniu wykonuje p rezes
lego os rodka.
si~

§ 56.

Zarzqdzenie wchoClzl w iycie , z dniem .oglo-

szenia.

Minister Sprawiedliwosci: - S. Zawadzki
'-

64

ZARZ",DZENIE ' MINISTRA OS\VIAT¥ I WYCHOWANIA
z dnia 8 marca 1982 r.

~mleniaji}ce zarzi}dzenie w' sprawie zasad , przyznawanla , robotnikom
zawodzle.
Na podstawie §4 LISt. I L1chwaly nr 3.67 Rady Ministr6w , z dnia21 sierpnia 1959 r. w sprawie przyznawani q robofnikom tytul6w kwalifikacyjnych (Mo~ito r
Polski z 1959 r. NT 76. poz. 402 i z 19?1 r. Nr 37. poz.
239)zarzqdza siE:. co nastE:PLlje:

lytulow

kwaUfikacyjnych

lit. c) i pkt 2 lit. d) skresla
kos'ci 30 z/",

3) w § 16

LISt.

3 pkt 3 skresla

,W

okreslimym

si~

wyrazy: "w. wyso-

si~

wyrazy: "w wyso-

kosci 30 zl".
4) w § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

\

§ 1. W zarzqdzeniu Ministra Oswiaty z dnia 1 Iipc-a
1966 r. w sprawie' zasad przyznawania robotnikom tytu- '
low kwalifikacyjnych vi' okreslon ym' zawodzie (Monitor
Polsk i z 19G6 r. N r 35. poz. 180. z 1967 r. Nr 49. poz. 245
i z 1969 r. Nr 10. poz. 96)wprowadzasiE: nastc;pujqc e
zmiany:
1) w § 12 skresla siE: List 1 i 2.
2) w § 15 w Ust. 1 pkt 5. w' ust. 2 pkt 4: w LISt. 4 pkt 1

O~;llIla

za

prenumeral~ '

"4. Wysokosc wynagrodzenia za udzial w pracacn
panstwowej komisji egzaminacyjnej oraz wysokoS{:
op/aty' pobieranej od kandydata reguluj'l odr~bne
przepisy".
§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie zdniem ogloszenia..

Minister Oswiaty i Wychowania: B. Faron
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