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D.IIENNIK URI~DOWY POLSKIEJ, RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 
Warszawa, dnia 5 marca 1984 r. Nr4 

T R E S c: 
Poz.: 

30 -

31 -

32 -

UCHWAŁY R ADY MINISTR OW: 

nr 16 z ,dnia 3 !utegó 1984 r. vi- sprawie przyznawania nayród' za wybitn e osiągnięcia twórcze w 
dziedzi ni e bl.\downictwa, gospodarki przestrzennej i och rony środowiska . 
nr 21 7. dnia 3 lutego . 1984 r. z mieniająca uchwałę w sprawi e gospodarki I,n anso wej jednostek 
nizacyjnych . podległych Centralnemu ' Zarządowi .Dróg ' Publicznych 
nr 23 z dnia 6 lutego 1984 r. w sprawie zasad wynagradzania pra co wn, ków za trudn ionych w 
nizacjach społeczny ch 

Z A R Z Ą' D Z E N I A: 

orga-

urga-

33 - Ministrów Spraw Wewnętrzny c h i Obrony Narodo wej z dnia 15 luteg o 1984 r. w sprawie prLe-

37 

38 

38 

prowadzenia poboru w 1984 r. 43 
34 - Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 1984 r. w spr aw ie ,zasad obli czan ia oraz trybu zwrotu po-

datku obrotowego przy sprzedaży przez jednostki go spodarcze produktów i usług na eks port 44 
35 Mini strów Finansów oraz Handlu Zagrdnicznego z dnia 31 stycznia 1984·r. uchylające zarządzenie w 

sprawie zezwolenia na niektóre czynności zwią z ane z obrote m Z zagrani cą , dokonywanym przez . za-
graniczne osoby prawne i fi zyczne 45 

l. 36 - Ministra Nallki. Szkolnictwa Wyższego i Tech niki z dnia 11 lute go 1984 r. zmieniaJące zarz1jdzenie 
w ~prawj e wykazu jednostek (placówek) uprawni on ych do n adawan ia stopni naukowych 46 

37 - Ministra Ro lnictwa i Gospodarki Zywnoś~iowe j z dnia . 27 s tyclm a 1984 r. u chylające zarządzenie w 
sprawie re jc niz ilc ji owiec 46 

38 - Minis t ra Hóndlu Wewnętrznego i Usług z dnia 31 styczniil 11)84 r. w sprawie zasad organizacji 
żywienia przyzakładowego oraz zasad rozli cze r. między stronami z tytułu świadczeni a usług ży-
wienia przyzakladowego 47 
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UCHW AtA Nr 16 RADY MINISTROW 

z dnia 3 lutego 1984 r. 

w sprawie przyznawan ia nagród za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinie budownlctwa,gospod;ukl 
przestrzennej l ochrony środowiska . 

., 

W celu s tworzenia warunków do wyróżniania 

szczególnych osiągnięć twórczycl} w dziedzinie budow 
nictwa i przemysłu materiałów budowlanych, projekto
wania architektoniczno-budow lanego i planowania prze
st rzennego, gospo<:larki komunalnej i mieszkaniowe j oraz 
ochrony środowiska I gospoda rki wodnej ' Rada Ministrów 

niezno-budowl an ym i planowaniu przestrzennym OTas 
w gospodarce komuna lnej i mieszkaniowej, 

3) Minister - Kierownik Urzędu Ochrony Srodowiska 
i Gospodarki Wodne) - za wybitne osiągnięcia w. 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej. 

uchwala, co następuje: . 

§ 1. I. Za wybitne, wyrozma]ące się efektami spo
łecznymi i gospod arczymi, polegającymi w szczególnoś ci 
na 'oszcźędnym zużyciu paliw, surowców i materiałów , 
osiągnięcia w dziedzinie budownietwa i przem ysłu ma
teria łów budowlanych, pr.ojektowania architektoniczno-bu
dowlanego i planowania prze!!trzennego, gospodarki ko
munalnej t mieszkaniowej oraz 'ochrony środowiska i gos
pod arki wodnej, twórcom ich mogą być corocznie przy
znawane nagrody. 

2. Nagrody przyznają: 
l) Minister Budownictwa I Przemysłu Materiałów Bu

dowl anych - za wybitne osiągnięcia techniczne, eko
nomiczne i ' organizacyjne w budownictwie i przemyśle 
materiałów budowlanych, 

2) Minister Administrac ji i Gospodarki Przestrzennej
za wybitne osiągnięcia w projektowaniu architekto-

§2. I. Wyróżniony otrzymuje dyplom i n agrodę pi~ 
niężną . 

2. Nagrody dzielą się na nagrody ~, II i III stopn ia 
mogą być przyznawane indywidualnym osobom lub Z8<I 

społom w następując ej wysokości: 

Stopień 

I Indywi -

I Zespołowa nagrody dualna 

nagroda 

I 
, do 150.000 zł dla zespołu, w 

I stopnia 25.000 zł tym na osobę do 25.000 11 

nagroda ' 

I 
i 
·do 100.000 zł dla zespołu, ·i 

II stoimia 20.000 zł I w tym na osobę do 20.00011 

nagroda 

I 
i do 50.000 zł dla zespołu, 

III stopnia 15.000 zł I w tym na osobę do 15.000 KI 
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1) centralne związki spółdzielcze, 
8) członkC)wie komisji nagród z własnej Inicjatywy. 

, 3. Nagrodę zespołową może otrzymać zespół składa

)Ilcy się z nie więcej niż 12 osób. W skład zespołu mogą 
wchodzić tylko te osoby, które wniosły twórczy widatl w 
osiągnięcie zgłoszone do nagrody. § 5. 1. Minister Finansów zapewni corocznie w 

____ budżecie centralnym, w częściach dotyczącycl} Mińister-
§ 3. ' 1. Ministrowie Budownictwa l Przemysłu Mate- stwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlapych, 

rUlłów Budowlanych, Admi'nistracjii Gospodarki Prze- Ministerstwa Administracji i Gospodarki Przestrzennej oraz 
Itrzennej qraz Minister - Kierownik Urzędu Ochrony Urzędu Ochrony $rodowiska i Gospodarki WodFlej , środki 
Srodowiska i Gospodarki Wodnej, każdy w swoim zakre- na nagrody. 
sie dzia!ania. ustalą zasady zgłaszania wnio~ków i ic~ 2. Nie wykorzystane środki na, nagrody riie mogą 
wstępnej oceny oraz tryb przyznawama nagrodo być przeznaczane na inne cele. 

2. Oceny osiągnięć zgłoszonych do nagrody dokonują' -~ 3. " Nagrody są wypłacane poza wynagrodzeniami 
odpowiednie komisje nagród powołane przez ministrów, i mają charakter nagród, o których mowa w § l ust. i 
o których mowa w ust. 1, składające się z przedstawicieli pkt 14 uchwały nr 33 Rady' MiniStrów z ' dnia 25 marca 
wyższych uczelni. stowarzyszeń naukowe-technicznych 1983 r. w sprawie klasyfikacji wynagrodzeń w jednostkach 
i twórczych oraz zainteresowanych resortów. gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski Nr 15. poz. 85). 

§ 4. Wnioski o przyznanie nagród mogą zgłaszać 

k omisjom nagród. o których mowa w § 3 ust. 2: 

l) ministerstwa i urzęqy centFalne. 
2) urzędy wojewódzkie, 

§ 6. Traci moc. uchwała nr 826 Prezydium Rządu z 
dnia 15 października 1955 r. w sprawie przyznawania 
nagród za wybitne praC'e w dziedzinie twórczości mba· 

, nistycznej i architektonicznej (Monitor Polski z 1955 r. 

3) zar.ządy główne stowarzyszeń naukowo-technicznych 
Nr 108, poz. 1429. z 1957 r. Nr 68, poz. 414 i z 1966 r. 
Nr 31. poz. 186). . 

i twórczych, 
4) jednostki badawcze, § 7. Uchwała wchodzi w źycie z dniem. ogloszenia. 
5) Polska Akademia Nauk poprzez właściwe jej komitety, 
6) przedsiębiorstwa państwowe, ' Prezes Rady Ministrów: gen. armii W. Jan:ze}ski 

SI 
. UCHWAŁA Nr 21- RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 lutego 1984 r. 
/ 

%młeniająca uchwałę w sprawie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych podległych Centralnemu 
Zarządowi Dróg Publicznych. 

Na podstarie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 25 listop~da 
1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29. poz, 244) Rada 
Ministrów uchwala, C? następuje: 

) § 1. W § 11 w· ust. 10 uchwały nr 206 Rady Mini
strów z dnia , 27 wrzeŚnia 1982 r. w sprawie gospodarki 

'finansowej jednostek organizacyjnych podległych Central
nemu. Zarządowi Dróg Publicznych (Monitor Polski Nr 24, 
~poz. 110) lp. 1 tabeli otrzymuje brzmienie: 

S2 

Procent wzrostu prze- Stawka obciąż,enia w % 

Lp. 
ciętnego wynagrodzenia kwoty wzrostu przecięt-

nego wynagrodzenia 

,,1 ponad 11010 300" 
, 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

ma zastosowanie do rozliczeń za, 1983 r. 

Prezes Rady Ministrów: w Z. Z. Messner 

UCHWAtA Ni' 23 RADY MINISTRÓW --
z dnia 6 lutego 1984 r. 

w ..... sprawie zasad wyńagradzania pracowników zatrudnionych w organizacjach społecznych~ , 

Na podstawie art. 79 Kodeksu pr~cy (Dz. U. z · 1974-r. 
Nr 24, poz.141, z 1975 r. Nr 16, poz. 91, z 1981 r. Nr 6, 
po%. 23 I z 1982 r. Nr 31, poz. 214) Rada , Ministrów 
uchwala, co następuje: 

,.1. 1. Uchwałę stosuje się do ' pracowników zatrud
J1lonych w org,anizacjach społecznych. zwan.ych dalej 
,.pracov..;nikami". 

2. Uchwały nie stosuje się do pracowników, których 
lasady wynagradzania ze względu na rodzaj wykonywanej 

~:pracy są uregulowane w odrębnych przepi~ach. 

§ 2. 1. Ustala się: 

.1) tabelę 'grup wynagrodzenia zasadniczego j stawek do-

datku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr l do 
uchwały. 

2) ' tabel~ stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowan!a pra
cowników, stanowiące załącznik nr! 2 do uchwały. 

2. Minister Pracy. Płac i Sptaw Socjalnycb może uzu
pełnić tabele stanowiące załącznik nr 2 do uchwały no
wymi stanowiskami i określać dla tych stanowisk kwali
fikacje oraz wysokość wynagrodzenia zasadniczego i do-' 
d,atku funkcyjnego w ramach, grup wynagrodzenia zasadni
czego i stawek dodCf1:ku funkcyjnego przewidzianych w 
tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały. ' 

3, Do kategorii płac "A". określonej w załączniku 

nr 2 do uchwały, zalicza się stowarz~szenia wyższej uży-


