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DZIENNIK USTA\V 
P(lLSK lEJ RZECZYPOSPOLj'rEJ LUDOWEJ 

Warszawa, . dnia Ilsie(pnia 1955' r. Nr' 32 
T R S CI 

POI.: 
DEKRET 

[89 - z dnia 13 lipca 1955 r. o zm.ianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku ~ojskowym ; 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISnOW 

317 , 

190 - z dnia 11 czerwca 19~5 r. w sprawie określenia wynagl:odzeń orai laud zawieraniA umów o wydanie w formie 
książkowej dzieł literackich, naukowych l zawodowych • 311 

ROZPORZĄDZENIA: 

191 - Przewod1lliczącego Państwowej Kolnisj{ Pianowania G o~podarczego I dnia' 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdze
nia norm państwowych ustalonych przez Polski Kom! tet Normalizacyjny, dotyczących komunikacji 

192 - Przewodruiczącego Państwowej Komisji Planowania G ospodarczego z dnia 12 lipca 1955 r. w sprawie zatwierdze-
nia normy pal\stwowej ustalonej przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczą(;:ej budownictwa . 

193 - Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 1955 r. w spra wie przymusowego ściągania niektórych należności państwo-
wych . •• 

194 - Ministra Rolnictwa z dnia 23 ltpca. 1955 r. w sprawie wpisu odmian roślin uprawnych do rejestru odmian ory
ginalnych 

OSWIADCZENIA RZĄDOWE: 

32!) 

329 

330 

330 

195 - z dnia 30 czerwca 1955 r, w sprawie ratyfikacji przez Turcję, Luksemburg, HaUi i Francję Aktu wprowadzające-
go poprawki clo Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, przyjętego w Genewie dIlJia 25 czerwca 1953 r. 331 

196 - z dnda 30 czerwca 1955 r. w sprawie akceptacji przez Wenezuelę Aktu wprowadzającego poprawki do Konstytu-
cji Międzynarodowej Organizacji ,Pracy, przyjętego w Genewie dnia 25 czerwca 1953 r. 3Jl 

197 - z dnia 30 czerwca 1955 r. w sprawie przystąpienia Hondurasu do Międzynarodowej Organizacji Pracy.. 331 
198 - z dnia 30 czerwca 1955 r. w spraWlie przystąpienia Indii do porozumienia dotyczącego ułatwień marynarzom han-

dlowym leczenia chorób wenerycznych, podpiSanego w Brukseli dnia l grudnda 1924 r. 332 
199 - z dnia l lipca 1955 r. w--sprawie ' przystąpienia Ludowej Republiki Albanhl do Konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. 

o zapobiega,v.iu i karaniu zbrodni ludobójstwa . ' . 332 ' 
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DEKRET 

z dnia 13 lipca 1955 r. 

o zmianie ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym ohQ\viązlm wojskowym. 

1. Wart. 42 ust. 1 pkt 4 us·tawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
obowiązku woJskowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 6, 

1951 r. Nr 22, poz. 172) wyr,azy ,,2 lata" zas'tępuje 

,,3 lata", 

Art. 2, Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia., 

Przewodniczący Rady Państwa: , A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki 
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ROZPORZĄDZENIE ' RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 czerwca 1955 r. 
" 

sprawie określenia wynagrodze6 oraz zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej dzieł merackich. 
naukowych 1 zawodowych. 

podstawie art. 33 § 1 ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. 
e autoroskim (Dz, U. Nr 34, poz. 234) zarządza się, co 
je: 

1. Ustala się: 
zawierania umów o wydanie '~ w fonnie 

dzieł li terackkh, riaukowych i zawodowych, 
załącznik nr 1 do ninieJs,zego rozporządzenia; 

21 tabelę wyna\JroQzeń autorskich, stdnowiącą załącznik nr 2, 
3) umowy wzorcowe pomiędzy wydawcą a autorem i tluma~ 

czem, stanowiące załączniki nr 3 i nr 4. 

§ 2. Upowa.żnia się Prezesa Centra·lnego Urzędu Vvydaw
nictw, Przemyełu Graficznego i Księgarstwa za zgodą resorto
wego wiceprezesa Rad y Ministró w do wprowadzania zmian 
i uzupełnień tabeli wynagrodzeń autorsk.ich, stanowiącej załącz .. 


