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D E K ,R 'ET " ~ " "" 

'Z dnia 1 t marca 1955r. 

o łączności. 

Łączność powołana jest do zasp<ikajania potrzeh 
administracji państwowej i gospodarki ; narooowej , o.Hl'Z 

-kulturalno-bytowych potrzeb 'ludności w dziedzinie PO'
rozti.miEiwaniasię na: 'odległooć, jak rowni~ż w zakre;sle 
radiO'follii i '-1elewizjL Sp,rawne d4iałanie ŚJodk.ów łączI}o
ści warunkuje dobrą pracę ~paratu państwowego, przy
czyniasię , do wzmożenia , gos-podarczej iobl:onnej siły" 

Państwa. 

~ '-,' 
Roząział I. 

Art. t.i. Dekret określa iasady zariądp i ekSlp'Ioa
tacjl srodków łączności, amianowi:cie: p.oczty, 1ełegralu, 
telefonu 'i radia (radiokomunikacji, radiofonii i telewizji). 

2. Działanie i ~ozwój środków łączności realizuje 
się w ramach narOdowych planówgoSlpodarczych. 

Art. 2. 1. Każdy ma prawo dokprz~tania z usług 
zakładów łączności na warunkach prawem przewidzia
nych. 

2. Minister Łączności ustala zakres i tryb działania 
:zakładów łączności. 

Art. 3. 1. Minister Łączności ustala warunki leo-
rz}"Staniaz u9ług zakładów łączności. ' 

2. Za usługi zakładów łączności pobiera się opłaty 
z wyjątkami przewidzianymi w niniejszym dekred'e i ta
ryfach. 
, 3. Zaległe opłaty póc:dow'e, ,telegraficzne, telefo

niczne i radiowe należne od os Ob fizycznych , i jednostek 
nie będących jednostkami goopPdarki uspO'łecznionej 

podlegają ściągnięciu w drodze egzekucji admhiistFdcyj
nej świadaeń pieniężnych. 

Art. 4. 1. Minister ł.ą<:znośd'labezprecza menal'll;1-
, szalność przesyłek pocztowYt:h i telegramów oraz :tcemii
nowe ich dOfęczanie. 

, 2. Zakłady lą,cznościooPQwilidają za zaginięcie, 
ubytek, uszkodzenia lub opóini'Ę)ned'0~ę,*eniapowierzQ
nyCh ~lmprz,esyłełt, pocztowych i 1elegnłTł1ów , ' 'Oraz za 
t.radliwedziałanie U!Zlldzeń" ~efoniC'znY'ch 1V1rybi~ i ,'na 
nsad:Ach tikreś1<m.ych- ,?rzelnRadę , Młnistrow w drodze 
'rozporządzenia . 

3, Roszczeń z tytułu odpowiedzialności, oletórej 
mow,a w ust. 2, nie moma dothO<hit po upływie rQ<ku od 
dnia ;nadaniaprzesyłkipooztowej i telegramu lub 'Zglo
_enia rozmowy tel€fonlcznej. ' 

Ad. 5. 1. Tajemnica ,.kor~Pde~~,ii .poc21t9W~j j 

teleqraficznej oraz rozmów .telefonicznYch jest chroniona 
prawem.lnforma~je0 tej .k'O:t'e'SlP1>ndencji1UQgą byĆ udzie- , 
lane tylko jej nadawcom lub odbioI:com. 

2. " Zatrzymywanie, przeglądanie, zajęcie lub otwie
ranie przesyłek pocztowych i telegramów oraz ,udzięłanie 
v nich infoImacji jest dozwolone tylkO' w przypadkach 
prawem przewidzianych. " " 

Art, 6.1. 'WproJekta'Chnowych miast, osiedli-i 
dzielnic miejskich lla1eżyp~widyw:~ć ą>eąaJ.n~ ,pl.t~e:~ 

i pomieszczeniii ,dlabudownietwa lub ,dla użytk1!lzalda. ,', (".r;:,~:1 
dów łączności. / l' I 

' 2. W proJektach ł kosxtorysach nowych , budynków,; ' .;' },~},~ 
nal€'Ży -przewidywaC--- w <\l'ZgOdn,ien·ia ' iz, miejecowymi ,i·,:' /.1 t~ 

, zakładaIniłącznQŚCi ~ ,'U~~iai" d(}pro:w.adzę~,. kji}}l?-Ą ' ~'i,; "'" 
wych telefonicznych 1 radiofonicznych, ' jąk ,;:równie:i; ',".' \ 
miejiSca 'na ,skrzynki listowe d'O, ' doręczan~a koresrp?n-;" ~I~ i, :'" 

dencji.. ~I " i..'1,'Y>~ 

ATt. ',. Rad~MiniStrów' może:re 'W,zgl~u 'na, interel! 
Państwa ; wstrzymać lub ogranic;zyć , ruch lą~znOści nA,: '.~ '::,' 
cza~ 'określony lub'nif! cłtl'eśloll.yna całYm. ~zarzei .'; " ,:'~ 
Państwa ! lub jego cxęśt:i. ' " \'." 

Art. 8. 1., Mini-stęrŁącznoŚci wyd~je ' Dzienn.i~ ; ~'JJti 
-i: , ',"-f ,o )~.~~t ,,; , Llcz!U)ŚcL 

, 2:: ' .w t>iie~riiku Łącznoś~i ;~łasza &lę: . .. ., ~ 

, ,'", ", :"':y.:,$j 

1) zarządzenia Ministra Łączności\ ; ,wydawane na poo- ' " 
iStawie lub w wykonaniu przepisów u5tawo,wych z :" 
zakresU łączności, '\ ' . ' 

2) zarządz!i!nia wewnętrznej instru~cJe..,i , obwieszczenia 
Ministra Łączności oraz organów bezpośrednio mu: ~ .' I 

pOdległych. 
' 3. Zarządzenia wymienione w ust. 2 pkt 1 uważa 

&ię:za prawnie ogłoszone w dniu wydania numeru Dzien
nika Łączności, w którym je umieszczono;- wchodzą one 
w życie z dniem ogłoszenia, o ile inaczej w ni'ch nie po
stanowiono. 

4. Na każdym numerze Dziennika Łączności oznacza 
się dzień jego wydania. 

Art. 9. 1. PIzepi.sY dekretu ,powinny być wykony
wane przy zaChowaniu postailOwień mi~dzynarodowrch 
umóW i regulaminów 'przyjętych przez Pol5lką Rzeczpo
.spolitą Ludową. 

2. Minister Łączności w ,pororumieniu 'z Ministrem 
Spraw, eagranicznych wyda sz<czególneprzel'.isy w spf1S

w.ach objętych ,dekretem, a doty<:zącychprzedstawi-

ctel~w. ~dyPlomatyczpyCh i urzędówkonsuliiD,lYch. ' 

!Art.t4ł. P9twle'fdtelda ' niłdan·i.d ;PXlWS'Yłelt poato
wyoh i teleg.ramówmają 'moc dokumentówpublldmyćh. 

Ad. U. Wyłącznym pra'WemPAliłstwa jest: 

t) przyjmowanie, prz.esyłanie ido:ręczaDłe :kwespon
> d€ncji pisemnej: 'Za~i~tel.\ ",otwartej w , ~brocię 

P (}otoWym krajowym i ,zagrankznym, ' 

2) przyjmowanie 2amó:wień ''Da dostawę " {pr~umera:tęl 
.krajowych i .zagranicznych ctasClplt1m Ór-azich roz- , 

"", powszecbnianie wkraj" (kolportaż). 
Art.U. , 1. 'Pmwo wyłączności, o którym. ,mowa w 

art. 11 pkt 1, nie obejmuje Tozprowadllaniak,oresponde,n
cji. pdchodzącej ud urżędu lub jedTI!>stkigaspo:tl'arki:uspo
łet:znionej <oraz' ibier.ania ,korespondencji :dlll ,okJeśloneg9 

urzędu .l uhj ednostki.gospodarkiusp.ołę8Z~iollM 1> ' \< v/,,"' , .. ", 

.-
• 
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2. Prawo wyłączności, o którym mowa wart. U Art. 1!ł. t. Zakładom łączności przysługuje prawo 
t 2, nie obejmuje Dziennika Ustaw, Monitora PolskiegO" 'z;rśtiiWó na przesyłkach pocztowych z tytułu opłat i do-

wszystpc;h dzienników uIzędowycll. płat pocztowych oraz innych wydatków obciążających 
, ,; przesyłki pocztowe. Art. 13. 1. Prawo wyłącznośd określone wart. t l 

w konuje Minister Łączności przez zakłady łączności lub 2. Sposób wykonywania prawa zastawu, o którym 
in e podlev~e- mu jednostki. mowa W; ust. 1, ustala Mini'ster Łączności., 

2. W 'obrocie z żagranicą prawo wyłączności, o 3. Przep1s ust. 1 nie ma zastosowania w przy~ 
kt' rym--mowa wart. 11. pkt 2, wykonuje Minister Handlu padk.u, gdy odbiorcą prze€yłki pocztowej jest, instytucja 
Zgranic'Znego. państwowa lub jednostka: gospodarki uspołecznionej. 

3. P+awo wyłączności, o którym mowa wart. łł Art. 20. Uszkodzone .przesyłki pocztowe z wyjął_o 

t l , co' do prenumeraty i kolportażu w woj~u facho- kiem korespondencji zamkniętej, jak również niedorę
ch czasopism wojskowych, jak również innych czaso- czalne przesyłki pocztowe mogą być otwierane przez za

w zakresie określonym przez 'Ministrów Obrony Na_ kłady łączności w trybie okr,eślonym przez Ministra, Łącz
r , owej i Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Mini- ności, który normuje sposób postępowania z tymi prze
s em Łączności ~ wykonują. jednostki podległe Mini- syłkami. 

st owi Obrony Narodowej względnie. Ministrowi Spraw", Art. 21. 1. Przedsiębiorstvia wykonujące publiczny 
ewnę.trznych. regularny transport lądo';V'y, wodny, lub lotniczy obowią-

4. Raua Ministrów może uchylić , wyłączne prawo zane są z zastrzeżeniem art. 22 przewozić na warunkach 
ń.stwa przyjmowania zamówień na dostawę (prenume- odpłatności przesyłki pocztowe w przeznaczonych na ten 

ra ę) niektórych krajowych i zagranicznych cza.sopism cel pomieszczeniach oraz dostarczać zakładom łączności 
or z ich rozpowszechniania w kraju (kolportaż). na swych ,stacjach i w portach potrzebnych im pomie-

szczeń i urządzeń; jak równieżżape'\fniać pracownikom 
Art. t-Ł 'Zainteresowani ministrowie mogą. dla okre-

'h '. "l' " t"' ·' od b 'l' b t Z • zakładów łączności wolny dostęp dó miejsca przeładunku DyC Ce ow wvrz:yc rę ne s uz y pacz owe. aKres 
przesyłek )2octi:owych. 

ałania tych służb określają właściwi ministrowie VI 
ro?-umieniu z Ministrem Łączności. 2. .W szczególnoki przedsIębiorstwa wymienione VI 

ust. 1 obowiązane są: 
Art. 15. Minister Łączności w porozumieniu z zain-

~e esowanymi ministrami może rozszerzyć działarność l} przewozić przesyłki pocztowe pod dozorem pracow-
ników pi:zedsięb iorstwa lub zakładu łą:::zności na z'a: ładów łączności na wykonywanie innych czynności , ' , , warunkach określonych przez właściwych ministrów, Iii określone wart: 11. ' <', ' 2) zapewnić zakładom łączności dojazdy i dostępy do 

' : Art. :16. L Od , opłat poczt\)wych wolne są: miejsc prar:y na stacjach i ,w portach, 

1 przesyłki pocztowe jeńców wojennych, oS(}ł} inter- 3) wyznaczyć własnych pracowników do pełnienia służ-
"" nówanych. lub . traktowanych na równi z jeńcami by pocztowej w obrE:bie s ta'cj i lub portu, o ileinte-

albo przeznaczone dla jeńców lul> tychże osób : w resy przedsiębiorstwa na to zezwalają, 
.granicach ustalonych w pocztowych umowach mię- 4} ustalać rozkłady jazdy w porozumieniu z zakładami 
dZ}rnarodowych, łączności Z uwzględnieniem potrzeb łączności " pocz-

' 2 ' przesyłki poczty polowej, towej, o ile interesy przedsiębiorstwa na to pózwa-
3 przesyłki szeregowców i podoficerów w służbie czyn- łają; '" 

' nej z wyjątkiem podoficerów nadterminowych - Vi S} w odniesieniu do przedsiębiorstw transportu sama-
ilości dwóch zwykłych liEtów do . wagi 2(}' g każdy chooowego - urządzać w pojazdach mechanicznych 
lub dwóch zwykłyckka,rtek pocztowy\::h miesięcznie', w miarę możliwości oddzielne schowki dla przewozu 

4 przez cały okres odbywania zasadniczej służby woj- wartościowych przes)'łek pocztowych, przyjmować 
sokowej - jedna paczka ubraniowa szeregowca lub do przewozu' na dachach autobusÓw dostarczane 
podoficera zd<sadniczej służby wojskowej wysłana przez zakłady łączności specjalne pojemniki poczto-
przez niego z jednostki woJskowej do rodziny oraz we, dostosowane ' do konstrukcji pojazdów, oraz pro-
Jedna paczka w<Ksłąną prz~ !uqziJlę tego żołnierza wadzić &pecja:lnepriyc~epy;dóstar'czane przei ::Z.i· 
do jednostki wojskowej, '" kłady łącznoścL 

5 paczki z podarunkami dla żołnierzy wysyłane przez, 3. Minister Łączności i minister, któremu dane 
zakłady pracy i organ,lzaCje społeczne, przedsiębidrstwo pódlega, ustalają wspólirie warunki 

, druki dla oci€mniałych. użytkowania pomies.zczeń ' i urządień przedsiębiOl1stw, ó 
któryćh mowa w usC 1, jak również prawa i obowiąrld 

2:- Rada Ministrów może zwolnić ou opłat poczto- kł d' ł ' . , d ' b' 
ch: inńe przesyłki oprócz wymienionych w ust'. 1. ' ~ a uw ącznosCl l tych prze slę ' lórslw. 

3. Sposób korzystania ze zw,olnień przewidzianych 4. Sprawy puewozu przesyłek pocztowyc..'l statkami 
powietrznymi pow-inny być regulowane w umowach ' za:. ,w nst. t i 2 określi Minister Łączności W f>O'ro;mmieniu 

, wieranych przez zakłady łączności :i przedsiębiorstwami z interesowanymi ministrami. 
przewb'Lu lotnkzego. ' 

Art: 17. t. Minister tączności ma, w,yłączne pr.awo Art. 22. Pr~epi5,yarl. 21 aiemają z3st<1SOWanł3 do 
w dawania znaczków pocztowych f druków pocztowych przewozów pocztoviych kolejami:. Do przewo.zów poczt~ 
ot: z okreśtall\'4 kI. , wattości nominalne;:. wyra kotej.ami mają zastosowanie priepi-sy&Zczególne. 

Z.Minister tącznośet może 'zezwatać korzystającym Ad. 2J. Plany budowy, p'~zebudo-wy łub n~zszelze-
sługp, ocztynlt . wydawanie dhzk:ów pocztowych dla ' . ' . ' ...t>. d' . ' . ma ul'Z'ąd~ k.ołej.ow'ycB, że~~gj. W? neT illowfetr:z~~~ 
wyfąoznyeh'\r)(:~tneb: , ;~'J,; " " :",' ',; "" ,,' '.' \ li,.,' oraz urządzeń fcatęortu mOChaWcz.ilegO dróg; kałowych 

. Ąrt18. 'Przesyłek p,oczl6wych me można ze ~kut~ ' poWinny uwzglę;dni'aĆ pottzehy przeładunku i' przewozu 
fil prawnym obciąiac zastawem. a-nfiająć ż WyjąUdeJńPIZesyłek po.cztowycli i w tym zakresie wymagają uzgod~ 
ypadków prawem przewidzianych._ nienia z Minis-Łrem Łączności. 

,'" .'T 
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, Art. 24 • . ~akła9-0młąc.zno~ciprzy~ługuje prawo bez
płatnego Uill.ieszczenia na ' wszEllkknnieD.l:chomościach 
skrzynek lilltowych, skrzynElk do doręczama korespon
dencji, automatów do Siprzedaży znaczków pocztowych 
i urządzeń poczty pneumatycznej. Tp samo prawo przy
sługuje zakładom' łączności co do zakładania skrzynek 
li~towych na środkach t!'allsportowych . przedsiębiorstV?' 
wy~ienionych w· art. 21, z wyjątkiem środków transpor
t\), lotniczego. 

Art. 25. Srodki transportowe służące do przewozu 
przesyłek pocztowych oraz budynki, pomieszczenia. i in
ne nieruchomości użytkowane przez , zakłady łączności 
nie mogą być zajmowane dla innych celów, Chyba że 
przepi,s szczególny na to zezwala. 

R o z d z i a·ł III. 

łączność telekomunikacyjna; 

Art. 26. 1. Urządzenie elektromagnetyczne do nadawa
nia, przesyłania lub odbioru znaków pisma, obrazów, 
dźwięków, sygnałów i .wiadomości drogą przewodową, 

drogą radiową lub za pomocą innych systemów elektro
magnetycznych ...,..' jest urządz.en;em telekomunikacyj
nym, 

2. Urządzenia telemetryczne, telemechaniczne i fi,y
ghalizacyjne nie ~ą urządzeniami telekpmunikaeyjn'ymi 
w rozumieniu niniejszego dekretu, jeżeli nie stanowią~ 
nieroz,ctzie,lnej części urządzeń wymienionych w ust. 1. 

Art. 21. Zespół istniejących dróg telekomunikacyj
nych tworzy jednolitą sieć telekomunikacyjną Pań,stwa. 

Art. 28. 1. Zakładanie i używanie urządzeń tele
komunikacyjnych jest wyłącznym prawem Pm'lstwa. 

2. Prawo wyłączności, o którym mowa w ust. 1, co 
do sieci telekomunikacyjnej użyt1tu publicznego wyko
nuje Minister Łączności, a co do sieci resortowych -
właściwi mini,strawie przez podległe im zakłady lub jed
nostki. 

Art 29. 1. W sk!adjednoIitej sieci telekomunika
cyjnej Państwa wchodzą: , 

1) sieć telekomunikacyjna zarządzana przez Mini,sira 
Łączności, 

, 2) sieci telekomunikacyjne wewnątrzresortowe dla za
spokajania potrzeb łączności resortów: Bezpiec'zeIl~ 
stwa Publicznego, Spraw Wew~ętrznych, Eilergetyki, 
Górnictwa, Hutnictwa, Kolei, Obl'ony Narodowej, 
Trall5port~ ,Drogo,wego i Lotniczego oraz Żeglugi, z 
wyjątkiem urządzeIl telekomunikacyjnych wewnątrz
zakładowycp. i dy~pozytor,skich. 

2. Jednolita sieć telekoqunikacyjna Państwa po
winna być rozbudowywana na 'za,sadzie wzajemnego uzu
pełniania się poszczególnych sieci w skład jej wchodzą
cych. 

Art. 30· 1. Na założenie i używanie radiofoniczne_ ' 
go lub telewizyjnego urządzenia , odbiorczego wymagane 
jest uzyskanie zezwolenia. 

2. Warunki udzielania zezwoleń oraZ właściwość 
organów uprawnionych do ich wydawania tryb postę

, powani.a określi Minister Łączności. 

Art. 31. Minister Łączności udziela zezwoleń na 
posiadanie i .używanie amatorskich i doświadczalnych 
urządzeń radionadawczych lub nadawczo.odbiorczych 
l określa warunki udzielania tychzezwÓ'leń. 

Art. 32. Minister ŁącznOŚCi wydaje statkom cywilnej 
~eglugi morskiej i powietrżnej zezwolenia na zakładanie 

iuży~anie ,urządzeń rad~oko'!llunikacyjnycnprzewidzia
,nychwt umowach mięą,zynarodowy€ą",: ',.; . ,." ,(~id' 

Art. 33. ' Minister Łączności ,w poro.xi.Imienru' z za
' interesowanymi, ministrami i Prezesem Centralri~o Urzę
duSzkoleni,a Zawodowego określa w drodze , rozperzą;. . 

,dzenia warunki uzyskania świadectwa radiooperatora 
oraz tryb wydawania świadectw. 

Art. 34. Minister Łączności przydziela wszystkim ' 
urządzeniom radionadawczym częstotliwości (długości fal 
elektromagnetycznych) oraz znaki wywoławcze; ' . . 

Art. 35. Minister Łączności sprawuje nad~ór nad 
radiostacjami nadawczymi pod względemutrzymywania . 
przez nie stałości przydzielonej częstotliwości (długości 
fali ele'ktromagnetycznej) w granicach tolerancji okre
ślonej przepisami oraz pod względem zakłóceń pow odo
wany.ch pracą radiostacji. 

• , . __ : , Il "J .:- ~;,. '. ; .: :;,~' 

Art. 36. Rada Ministrów wydaje przepisy w sprawie 
zapobiegania szkodliwym dla telekomunikacji za:kłó,ce

niom eleKtromagnetycznym i korozyjnym, wywołanym 
przez wszelkiego rodzaju urządzenia istniejące i budq: ' 
wane. 

Art. 31. 1. Minister Łączności w porozumieniu z 
zainteresowanymi mintS'trami wydaje ' w drodze rozpo
rządzenia przepisy o budowie urządzeń , telekomunika
cyjnych, w szczególności o prowadzeniu linii telekqmu
nikacyjnych wzdłuż dróg publicznych, na brzegach rzek 
i w pobliżu lotnisk, oraz o wymaganiach, jakim mają od
powiadać linie telekomunikacyjne w razie krzyżowania 

się lub zbliżania do torów kolejowych, urządzeń energe
tycznych i innych urządzeń . służących do przesyłania 
płynów, gazów i energii. 

2. Prze1;isy o budowie urządzeń telek~munikacyj~ 
nychdlą potrzeb kolei wydaje Minister Kolei w porozu-
mieniu z Ministrem Łączności. I 

Art. ,38. MinLster Łączności wyd.aje przepi·sy o za
kładaniu' i używaniu urządzeń megafonowych przezna~ 

czonych do użytku publicznego z wyjątkiem megafonów 
ZakładanYCh na dworcach i obiektach kolejowych. 

Art. 39. Projekty i warunki techniczne .produkowa-_ 
nych urządzeń łączności przezna'czonych do włączenia do 
jednolitej sieci telekomunikacyjnej Państwa wymagają 

zatwierdzenia przez Ministra Łączności. 

Art. 40. 1. ,Zakładom i jednostkom wykonującym 

prawo wyłączności (art. 28 ust. 2) przysługuje za zgodą 
prezydium właściwej . powiatqwej .rady narodowej , (rady! 
narodowej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej ra
dy narodowej w m. st. Warsza'wie'j m. Łodzi) prawo bez
płatnego zakładania PTfewodów i kabli nad lub pod zie
mią i wadą, umocowyWania przewodów i wsporn~ków na 
ściaJ;lach i dachach budynków, usuwania przeszkadzają
cych gałęzi drzew bez względu na osobę właścicielu, 

użytkownLlca lub zarządcygruntó~ albo budyr;tku. 

2. Zakładom i jednostkom wykonującym prawo wy
łączności (art. 28 ust. 2) prz)"Sługuje prawo wolnego do-, 
Btępudo wymienionych w ust. l . mieJsc celem wykony-

/ 
wania czynności związanych z konserwacją . uz:,ządzeń. 

3. Miejsce i sposób umieszczania urządzeń wymie· 
nionych w ust, l na publicznych drogach, placach,mo
stach, wodach i ich, brzegach, na gruntach ' kolejowych 
oraz~a ibudynkac:h t.urząpz:ęp..~ilqh~łl,lŻ~q'ych ·4.o mtwa
rzania, przetwarzania' i przesyłania energii elektryc:zneJ 
wymaga uprzedniego uzgodnienia z właściwym zarządeD} 
drogowym, wodnym, kolejowym lub energetycznym •. , / 
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4. Wy-konywanie czynnośctwymienionych w um. 1 i 2 
obiektach wOjslćóWycli " wyn1agc1"'7 ·zgod}WWłaściwych 

rganó;w w.()j skowych . 
. 5.: -Zakładom łączności przysługuje prawo bezpłaf

ego umieszczania automatów telefoniczhych we WiSZyst
ich pomieszczeniach skupiających ruch publiczny oraz 

innychI miejscach d05tępnych dla publiczności. 

_ 6. Jeżeli wskutek remontu obiektu zajdzie koniecz~ 
ość ,prz,eniesienia urządzeń ' łączności, koszty tego prze
iesienia obciążają zakłady i jednostki wykonujące prawo 
yłączności (art. 28 ust: 2). 

_ 'J. Jeżeli przebudowa drogi lub budowa" nowego , bu~ 
ynku (obiektu) wYmaga przesunięcia istniejącego w 
ym miej.Scu urządzenia telekomunikacyjnego (kabla)" 
, oszt tego przesUnięcia obciąża inwestora (budującego). 

8. Za szkody . wyrządzone przy wykonywaniu 
prawnień. o których mowa w u.~t. 1 i 2, zpkłady i jed
oostki wykonujące prawo wyłącznp-ści (ąrt. 28 ust. 2) po
oszą odpowiedzialność na zasadach art. 41 ust. 4, 5 i 6 
ekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i prze
azywaniu .nieruchomości niezb<:<lnych dla realizacji ' na-
odowych planów gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, 
oz. 31). ! ' ! 

Art: .tl. 1. Od opłat telegraficznych i telefonicz-
)rch wolne są: wezwania o pomoc w razie katastrofy, 
rzymusowego lądowania statku powietrznego, pożaru, 

owodzi, epidemii, powstania zarażliwej choroby zwie
zęcej, pojawienia się szkodników roślinnych podlegają
ych obowiążkowi zgłoszenia lub klęski spowodowanej 
ywiołowym zdarzeniem oraz wezwania o przysłanie sa
itarnego statku powietrznego. ' 

2. . Miniliter Łączności mąże zwolnić od opłat tele~ 
raficznych i telefonicznyt:h inne wezwania lub zawia
omienia oprócz wymienionych w ust. 1. 

3. ' Wezwaniom i zawiadomieniom, o których mowa 
ust. 1, przysługuje prawo pi<irvvszeń'stwa . kolejności 

rzyjęcia telegramu lub zgłosrzenia na rozmowę telefo-

Art. 42. Minister Łączności może zwalniać od opłat 
adiofonicznych inwalidów i ociemniałych oraz inne osO
y 'i instytucje, jak również przyzIiać ulgi w zapłacie 
aległych opłat radiofonicznych i dodatków za zwłokę. 

Art. 43. ' Zawodowe wykonywanie usług w zakresie 
'akładania, naprawy i konserwacji sprzętu i un;ądzeń 

t . lekomunikacyjnych przez osdby fizyczne lub jedn~tki 
, " le ' bęcl42e' jednootltami ' gospodcirki' uSpołecznionej ' wy

aga zezwolenia Ministra " Łączności. 

Art. 44. 1. Wymagają zasięgnięcia opinii Ministra 
ączności: 

1) projekty planów produkcyjnych sprzętutelekomu
nikacyjnego oraz projekty planów rozdziału i impor
tu tego sprzętu opracowane przez poszcz~gólne re~ 

sorty, 
plany zapotrzebowania i rozdziału absolwentów wyż
szych szkół technicznych w dziedzinie łączności. 

2. Projekty budowy napcwietrznych i kablowych 
lekomunikacyjnych "linii międzymiaJStowych oraz pro
kty systemu . łączności, który ma być zastosowany, 
dlegają .zatwierdzenil! Minist~a Łączności. 

," "Art. "45. Mtlilśter ' Łączn:o~ci ' p'rowadzi :z;biór doku: 
entacji technicznej wszystkich urżądzeń telEikomuni

k" cyjnych użytku publicznego óraz zestawia zbiorczą 
e idenc]ę jedriolltejsieci telekomunikacyjnej Państwa. 

!\rt. 46. Minister Łączności możewyłącZyĆutządze .. 
lila ' telekomunikacyjne z' sieci ' telek()m:Uijikacyjn:e j . 'użytku 
publiCznego, jeżeii tego wytnaga interes ' publiczny. : 

R o z d z i a ł IV. 

Łączność telekomunikacyjna użytku 
wewnątrz resortowego. 

Art; 47. T. Przepisy wydawanę 'przez właściwych 
ministrów normują zakładanie 1 używanie sieci teleko
munikacyjnych wewnątrireśortowych. Przepisy · te po
winny uwzględniać normy techniczne z zakresu norma
lizacji, typizacji i unifikacji sprzętu telekomunikacyjnego 
obowiązujące w resox:de łączności i podlegają w tym za
kresie uzgodnieniu z Ministrem Łączności. 

2. Na zakładanie i używanię ux:z'ądzeń radiOnadaw
czych wchodzących w skład sieci telekomunikacyjnych 
wewnątrzresortowych należYI uzyskać zgodę Ministra 
Łączności. 

Art.4S. 1. Zakładanie i używanie urządzeń teleko
munikacyjnych przez władze, urzędy, instytucje, jed
nostki gOSlpodarki urSpołecznionej, jak również przez or
gani:z;acje polityczne i społeczne wymaga zgody Ministra 
Łączności. 

2. Przepis ust. 1 nie stosuje się do resortó~ wy ... 
mienionych wart. 29 ust. 1 pkt 2. 

3. Nie wymaga zgody Mini,s'tra ŁącŻDości zakłada
nie telefonicznych" urządzeń wewnątl'Zzakładowych i 
d)"spozytor6'kich w obrębie gospodarstwa rolnego lub 
leśnego, przemysłowego i handlowego, statku, pojazdu, 
budynku mieszkalnego lub użytkowego. 

Art. 49. Przyłączanie urządzeń telekomunikacyjnych 
do sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego wyma
ga zgody Ministra Łączności, który ustala warunki pr:z;y
łączenia oraz wymagania techniczne, jakim powinny od
powiadać przyłączane urządzenia. 

Art. 50. Dla zapewnienia należytego funkcjonowania 
wszystkich urządzeń telekomunikacyjnych niezależnie od 
ich resortowej przynależności Minister Łączności: 

1) wydaje przepisy o budowie, montażu i technicznej 
eksploatacji urządzeń telekomunikacyjnych w opar
chi o obowiązujące normy, a także sprawuje kon
trolę właściwego stosowania " tych przepisów; kon
trola ta nje obejmuje łączności telekomunikacyjnej 
nie mającej , bę:zpośredniego przyJączenia do teleko
munikacyjnej . sieci użytku publicznego, 

2) ustala w porozumieniu z właściwymi ministrami za
rządzającymi urządzeniami ' telekomunikacyjnymi 
środki zapewniające rącjonalne wykorzystanie urzą
dzeń telekomunikacyjnych wewnątrzresortowych 

dla potrzeb łączności użytku publicznego: 

/ 

Art. 51. W rejonach i punktach, które nie posiadaj'l 
urządzeń telefonicznych lub telegraficznych użytku pu
blicznego, urządzenia łączności wewnątrzresortowe mogą 
być udostępnione dla obsługi. publicznej. Przepisy o ko
rzystaniu z tych urządzeń wydaje właściwy minister w 
porozumieniu z Ministrem Łączności uwzględniając obo"l 
wiązujące stawki taryfowe . . 

Art. 52. 1. Minister Łączności ma prawo kontroli 
zakładania i , używania urządzeń telekomunikacyjriyctl 
wchodzących w skład 6ieci telekomuriikacyjIiych we- " 
wnątrzresortowych. 

2. W resorcie kolei kontrola określona Vi ust. 1 ma 
zasto.sowanie jedyni~ w przypadkach, w których urz'l-' 

• 

'1. 
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dzenia, telek.omp.nikacyjne- kolei' służą r~wn.ież _ w;.cat()ACi 
lub częściow.o dQ zaspokajania potrzeb urządzeń tełeko
munikacyjnycll użytku publicznego. _ 

3. Minfster Łączności ma prawo kontroli urządzeń 
radionadawczych, radioodbiorczych . lub nadawczo-od
biorczych oraz radiokomunikacyjnych, których ząkłada
nie i używanie wymaga zgody lub zezwolenia Mini
stra ŁąCzności. 

4. Kontrolę urządzeń wykonuje Minister Łączności 
przez podległe mu organy. 

Art.53. Minister Łączności wydaje przepisy w spra
wie prowadzenia ewidencji dokumentacji technicznej 
urządzeń telekomunikacyjnych wewnątrzresor~wych. 

Art. 54. 1. Przepisy rozdziału IV Oraz art. 35, 39 
i 44 nie dotyczą wewnątrzresortowej łączności resortów: 
Obrony N~Fo'dOwej ; ~ Bezp-ieC'teń.stwa Publicznego i Spraw 
Wewnętrznych. 

2. Łączność wewnątrz resortową w tych resortach 
normują odrębne przepisy wydane przez Radę Ministrów. 

R o z d z i a ł V. 

Przepisy k.ame. 

Art. 55. 1. Kto bez: zezwolenfa korzysta z aparatu 
radiofonicznego, telewizy:jneg.o, radiokomunikacyjnego 
lub urządzenia radiofonii pr2;ewodowej, podlega kafze 
g;:Z;ywny dp 1.900' zł. ' '. ' . ' 

, 2. Wprzypadkuskazanld za czyn przewidziany w 
ust. 1 można orzec przepadek urządzenia lub przedmio
tówsluż,ących do dokonania czynu. 

3. OrzekanIe następuje w trybi~ przepisów 'o orze
cznictwie kamo-administracyjnym. 

Przepisy przejści~we i końcowe. 

Art. 56. Tracą moc: 

" ly' ustawa z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie 
i telefonie (Dz. U. z 1933 r. Nr 63, poz. 481), 

Z) przepisy z dnia 26 sierpnia 1921 r. o odpowiedzial
ności przedsiębior,stwa państwowego "Polska ,poczta, 
Telegraf i Telefon" za przesyłki pocztowe, telegramy 
i rozmowy telefoniczne w obrocie wewnętrznym 

(Dz. U. Nr 78, poz. 679 i z 1931 r. Nr 103, poz. 788), 
- 3) ustawa z gnia 20 grudnia 1949 r. o prenumeracie.t 

kolportażu czaoopism i wydawnictw (Dz. U. Nr 63, 
poz. 497), 

4) uii ta:wa z:~m!!} 1~!,~p; ~95~ r. 9 .~y~a:W'iłlłu~ien
nika Ppczty, LJ~l-e~.OlmJn~k~cji (Dz. V. Nr 6, poz. 50): 
Arł.57.Pozostają w mocy: 

1) przepisy ° komunikacjach w słuzbie obrony Państwa. 
oraz przepisy o dOGtarczaniu środków przewozowych 
(transportowych) i pomieszczeń na cele woj<ska i, 
służby bezpieczeństwa pubficznego, 

2) dekret z dnia 2 sierpnia 1951 r. o utworzeniu i zakre-
sie działania Komitetu do Spraw Radiofonii "Polskie 
/~adio" (Dz. U. Nr 41, poz. 3OB). / . 

, Art. 58. Do cza'su wydania przepisów przewidzia. 
nych wart. 2 ust. 2, art. 3, 4, 15, 17, 19, 20, 22, 30,. 31, 
33 i 37 zachowują moc przepisy dotychczasowe. 
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Art. 59: Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoS'leni3. 

Przewodniczący Rady , Państwa:, A. Zawadz,kj 
Sekretarz Rady Pallslwil,: M. Rybicki .. ' 

ROZPORZĄoZENIĘ PRZEWP.QNICZACEGO PAŃSTWowEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
" " . . .' .;. . . ' . ~ ,." " . " 

; Ż dnia 28 lutego 1955 r,' 

/ 

" 

., . . 

,I 

w sprawie zatwierdzeni~ norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących '.: , 
. przemysłu lekkiego. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z' dnia 4 marca 
1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyj
ny~ (Dz. ,U. , NrL~,poz. 61) zarządza s ię, co n!1stępuję; 

, .. " ." . . - 0', 

,. § i. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) 
' obowiązujące na ca:łym . obsiane ' Państwa ' nastęilUjące 
n0l'.my ustalone prżez PolsjCi KOmifet Normalizacyjny: 

:' . "o 

. - f" 

Lp. I Numer nonny 1 Tytuł normy I Data ustalenia normy 

2 

3 

' . ':o 

5 

6 

54/A-13011 Stołowe naczyni~ szklane. 
KieU>szki dmuchane. 
Typ A. 

Szkło sanitarne. 
Warunki techniczne. 

5~A-13152 , . Szkło san!tarne. 

541D-03OO2 

54/D-19100 

541D-19101 

Kufel 5zpi'lalny 4muchany. 

Drewno okrągłe. 
~orto\Vą:nie, pomiar, oblicza~ie miąj,szoŚci oraZ cecho-

Ko~a garbaf'S'ka. świerkowa. 

Kora garbarska dębowa. 

18 sierpnia 1954 r. 

30 września 1954 r. 

30 września 1954 r. 

26 sierpnia 195« r. 

18 września 1954 r. 

18 września 1954 r. 


