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Bo.zPORZĄDZENIE BADY MINISTROW 

z dnia 26 lutego 1951 r. 

w sprawie zakresu działauia władz naczelnych w dziedzinie komunikacji. 
, , 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 26 lutego 1951 r. 
o organizacji władz w dziedzinie komunikacji (In. U. 
R. P. Nr 14, paz. 108) zarządza .. ~ co następuje: 

ł 1. Zakres działania Ministra Kolei obejmuje: 
1) naczelny zarząd przedsiębiorstwa Polskie Koleje 

Państwowe oraz kierowanie działalnością przedsię
biorstw produkcyjnych, budowlanych, projekto

• i wych i handlowo-usługowych, związanych z bu
; : dową i eksploatacją kolei, tudzież zatwierdzanie 

planów gospodarczych tych przedsiębiorstw; 

2) wydawanie dla podległych przedsiębiorstw nor
matywów techni;znych i technologicznych; 

3) opracowywanie dokumentacji technicznej w zakresie 
. budownictwa kolejowego; 

4) ustalanie typów konstrukcji budowli, taboru, urzą
dzeń kolejowych, łączności i sygnalizacji oraz urzą
dzeń ładunkowych dla kolei-użytku publicznego, tu
dzież zatwierdzanie ich dla kolei użytku niepublicz
nego; 

5) wydawanie przepisów dotyczących budowy, utrzy
mania i eksploatacjI kolei; 

6) organizację i nadzór nad ochroną por~ądku na ko
lejach użytku publicznego oraz zapewnianie bez
pieczeństwa obiektów i mienia kolejowego lub po
wierzonego kolei; 

'1~-ydawanie taryf dla przewozu osób, bagażu i towa
rów oraz na pozaprzewozowe usługi kolejowe; 

8) wydawanie przepisów przewozu kolejami poczty, . 
transportów wojskowych i organów bezpieczeństwa 
publicznego; 

9) wydawani.e w ramach obowiązujących ustaw 
przepisów regulujących warunki sanitarne i wete
rynaryjne w przewozach kolejowych; 

tO) organizację i nadzór nad wy~onywaniem _kolejowej 
służby zdrovllia w ramach obowiązującego usta
wodawstwa; 

11) popieranie turystyki; 
12) sprawy kadr w dziedzinach związanych z budową 

i eksploatacją kolei. oraz współdziałanie z właści
wymi ministrami . w sprawach programów nau
czania, kształcenia i zatrudnienia tych kadr; 

13) organizowanie badań naukowych, nadzorowa."'l.ie 
podległych instytutów naukowo-badawczych. · 

§ 2. Zakres działania Ministra Transportu Drogo
wego i Lotniczego obejmuje: 
l) kierowanie działalnością podległych przeds.iębiorstw 

transportowych, produkcyjnych, budowlanych, pro
jektowych i handlowo-usługowych oraz zatwierdza
nie planów gospodarczych tych przedsiębiorstw; 

2) wydawanie, nadzór i kontrolę wykonania przepisów: 
a) budowy, utrzymania i eksploatacji dróg publicz-

nych, 
b) porządku i bezpiecz.eństwa ruchu drogowego; 
c) rejestracji samochodów i wydawania praw jazdy, 
d) racjonalnej gospoda;rki samochodowej, . ../ " - _ 

e) przewozowych dla transportu drogowego i lotni
czego, 

f) porządku i bezpieczeństwa ruchu lotniczego, ;, 
g) lotnriczo-sygnalizacyjnych; 

3) ustalarue dla podległych przedsiębiorstw · normaty
wów technicznych i technologicznych; 

4) opracowywanie dokumentacji technicznej i typo
wych projektów w zakresie budownictwa drogo
wego oraz lotnictwa cywilnego; 

5) organizowanie publicznego transportu drogowego 
i jego obsługi technicznej oraz cywilnego transportu 
lotniczego; 

6) koordynowanie przewozów samochodowych; 
'1) ustalanie zasad utrzymania i eksploatacji pojazdów 

mechanicznych; 
8) współdziałanie w organizowaniu krajowej produkcji 

w dziedzinie transportu samoćhodowego; 
9) sprawy wydawania zezwoleń na zarobkowy przewóz 

osób i towarów w publicznym transporcie drogowym 
oraz na prowadzenie zakładów technicznej obsługi 
transportu drogowego; 

10) prowadzenie rejestru cywilnych statków powietrz
nych i rejestru pilotów; 

11) wydawanie przepisów o przewozie poczty w publicz':: 
nym transporcie samochodowym i lotniczym; 

12) sprawy kadr w zakresie wymienionym w pkt 1 oraz 
sprawy kadr gospodarki samochodowej w zakresie 
zleconym przez Prezesa Rady Ministrów; 

13) współdziałanie z właściwymi ministrami w spra
wach programów nauczania, kształcenia i zatrud
nienia kadr w dziedzinie transportu drogowego 
i lotniczego oraz budownictwa drogowego i sportu 
lotniczego; 

14) kierownictwo i nadzór nad działalnością Ligi Lot
niczej; 

.15) organizowanie badań naukowych i nadzorowanie 
podległych instytutów naukowo-badawczych. 

§ 3. Do zakresu działania Przewodniczącego. Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego przechodzą 
sprawy, zastrzeżone dotychczas właściwości Ministra 
Komunikacji w zakresie koordynacji działalności prze
wozowej różnych środków komunikacji. 

§ 4. Do zakresu działania Ministra 2eglugi prze- r 
chodzą sprawy, zastrzeżone dotychczas właściwości Mi
nistra Komunikacji w zakresie budowy i utrzymania 
dróg oraz budowli wodnych, ich eksploatacji, żeglugi 
śródlądowej i stoczni rzecznych. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze
sowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie ż dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Ministr9w: J. Cyrankiewicz 
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