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DEKRET 

i dnia 11 ma'rca .1955 r. 
,'~ . 

o przeks'zlałceniu urzędu Ministra 'Poczt i ' Telegrafów w urząd Ministra ~ącznośc1. 

Art. 1. Urząd Ministra Poczt i Telegrafów prze
ca się w urząd Mini.stra Łączności. 

Do zakresu działania Ministra Łqczności na- . 
Sprawy: 

zarządu wszystkich , rodzajów łączności użytku pu
blicznego, w szczególności poczty, kolportażu cza
sopism, telefonii, telegrafii, radia (radiokomunikacji, 
radiofonii i telewizji) qraz innych technicznych środ-
ków łączności, ," 

kierownictwa działalnością podległych jednostek 
organizacyjnych i przedsiębiorstw, 

ustalania i koordynacji właściwych kierunków, roz
wojowych jednolitej s ieci łącz..~ości telekomunika
cyjnej Państwa, w szczególności w ząkresie ,budowy 
i ekspioatacji urządzeń telekomunikacyjnych, ' 

kontroli wszystki~h rodzajów urządzeń łączności 

przewodowych i bezpnewodowych ' będących w za
rządzie innych 'mini:strów, urzędów i organizacji, o ile 
wchodzą w skład jednolitej sieci telekomunikacyjnej 
Państwa, z zastrzeżeniem pootanowień przepisów 
szczególnych, 

,/ 

6) szkolenia zawodowego pracowników łączności, 

7) wydawania Dziennika Łączności, 

8) przekazane Ministrowi Łączności przepisami szczegól-
nymi. \. 'J 

Art. 3. 1. Przy Mini>strze Łączności działa Rada 
Naukowo-Techniczna jako organ doradczy i opiniodaw· 
czy w sprawach techniki łączności. 

2. Zakres d~iałania Rad~ " ':N~ukowo~Techniciri~j or~i 
jej organizację określi statut nadany' przez Radę Mini
s'trów. 

Art. 4. Rada Ministrów może w drodze rozpo rzą· 

dzenia ~tworzyć Państ~ową Insp'ekcję Łączności przy 
Ministrze Łączności oraz ustalić jej zakres działania, -
organizację L tryb poStępowania. 

Art. 5. Traci moc ustawa z dnia 4 lutego 1950 r. O 

Pallstwowej Radzie Telekomunikacyjnej (Dz.U. Nr 1, 
poz. 63). 

Art. 6. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

umów międzynarodowych pocztowych 
kSl:yjnych, ~$ ( :: ''',' ;'-'.:'. 

telekomuni- ' ' Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz RadyPanstwa: M. Ryb~cki ' 
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