
.. ' 

'. ' 

/ 

/ 

, 'D'Lielinik. Ustaw Nr 5.8 

\ .... 

r 

ÓSWIADCZENIERZĄDOWI 

.; z dnia 24 grudnia 19.55, r . 

- Poz. 268,269 i "270 

. .." 

. w sprawie ' ratyfikacji przez Polskę Mlęd·zyn.arodowego Poro zumienia Cukrowniczego, otwarłego do podpisU' w Londynie 
. dnia 1~ paździe'rn.tka 19.53 roku . 

. ". Podaje się niniej szym do wiadomości, że zgodnie z art. 41 
Międzynarodowego Porozumienia Cukrownic7ego, otwartego 
do podpisu. w Londynie dnia 16 paździemika 1953 roku, na

~~- stąpiło dnia 30 kwietnia 1,954 roku złożenie RządQwi Brytyj-

Związek Socjalis tycznych Republik Radzieckich ' dalii 22 , 
marca 1954 roku, 

. skiemu polskiego dokumeńtu ratyfikacyjnego powyższego Po-
- . ) 

Meksyk dnia 14 kwietnia 1954 roku, 
Czechosłowacja 'dnia 20 -- kwiefnia 1954 toku, 
Holandia dnia 21 k.y-ietnia 1954 roku, ' 

".- c. 

:rozumwIlIa. 
- jednocześl!ie podaje Sif: do wiadomości , że następuj,ące ' 

państwa złożyły Rządowi Brytyjskiemu swoje dokum~nty ra
tyfikacyjne wymienionego Porozumienia albo dokumenty 
przystąpienia do niego: 

, Zjednoc::zone Królestwo Wielkiej Brytanii L Północnej ' 
Irlandii dnia , 12 grudnia 1953 ,roku, ' . 
. ' . . ( . , . 

, Australia dnia 14 grudnia 1953 roku,. 
Kuba dnia 16 grudnia 1953 roku, 
Węgierśka Republika. hudowa . dnia 18 grudnia 1953 roku 
z . następującymi zastrz,eźeniami: 

Haiti, dnia 28 kwietnia 1954 roku, 
Jap~I1ia dnia 30 kwietnia <t954 'f.okw, ; 
Portugalia dnia 30 .kwieulia 1954 roku, . 
Filipiny dnia 30 kwietnia 1954 rok1,l, 

.' f 

Stany Zjednoczone Ameryki dnia 3 maja 1954 ' roku · 
z 'następującym zastrzeżeniem: 

~ ~'),:. ~ . j Ę.. 

"Senat jest przekonany - i. to prze~onap.ie jest ściś le 
. związane z ' udzielon,ąprźez niego opinią i , zgodą na ra tyfij(ację 
Porozumienia . ..:. Że żadna poprawka do Porozurnieniił -nie bę
dzie wiązać Rządu Stanów Zjednoczonych , chyba że taka 
poprawka zosŁanie ratyfikowana przez Rząd Stanów Zjędno
CZElnych zgodnie z tą samą, .proc~durą kql}styt\lcyjną, : jaka, 
miała miejsce przy ratyfIkacji oryginalpego P,orozumienia". ' 

..... .,Ze ' wz.ględu na to, że gospodarka. węgierska ' Jest gospo- . 
darką ca-łkowicie planową, artykuł 3 dotyczący subsydiowania 

. ekSport l cukru oraz artykilły' 10 i 13 dotyczące . ograniczania 
produkeji i zapasów . cukru nie · stosują się do, Węgierskiej 

Republiki Ludowej . 

, . I 

Rząd Brytyjski notą z dnia 24 maja 1954 roku z~komuni
kował, ~ż Rząd Stanów Zjednoczonych oświadczył, , zgocLlJ.ie 
z artykułem 45 wspomnianego Porozumienia, że Porozumienie 

. to rozciągnie się na wszystkie terytoda, za których stosunki 

, 

przystąpienie VI ifuien,iu Węgierskiej Republiki Ludowej 
do niniejszego Porożumienia (które" w artykule 14 wymienia 
Chiny (Taiwan) i w artykule 3,1, Chiny) w źadnym ~azi e nie 
oznacza uznania władzy kuomintangowskich kół rządzących 
nad terytorium' Taiwanu ani uznania tak zwanego Narodo
wego ' Rządu Chińskiego za prawowity i kompetentny rząd 
Chin.", ' . 

Republika Dominikańska dnia 2 lutego 19-54 roku! 
Unia -Po'łudniowo-Afrykańska dnia 8 inarca 1954 roku, 

międzynarodowe Stany Zjednoczone są odpowiedzialne. ' 

Kanada dnia 29 czerwca 1954 roku, 
, / 

Belgia dni.a 22 lipca 1954 roku, . 
Liban dnia 23 . września 1954 roku: 
Francja' dnia 23 wrześ.niil 1954 roku. 

Minister Spraw Zagranicznych: Sto Skl~eszewskj 
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-DE' KRET 

z dnia 10 gr~dnia 1956 r 

o przywróceniu nazwy miasta Katowice i województwa katowickiego. 

Art.!. Przywraca się nazwę miasta Katowke ' i woje-
wództwa ·katowickiego. / 

Art. 2. Uchyla się dekret z dnia 7 marca 1953 r. (Dz, l!. 
Nr 13 ~ póz. 51). 

Art. 3. Dekret· wchodzi w źyci.e z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa : SI. S~rzeszewski 
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ROZPORZĄDZ'ENIE RADY MINIS:rRÓW 
• 

z dnia 15 listopada 1956 r. 

w sprawie określenia organów administraCji paqstwoweJ, na ,które przechodzą niekt&e uprawnienia Państwowe Komisjj 
Planowania Gosp0<liłrczego i jej ,Przewodn~iczącego. 

Na podslawi e art 9 ust. 1 ustawy z dnia ' 15 listopada 
1956 r. o utworzen iu przy Radzie ~Ministrów Komisji Planowa
nia i o zniesieniu Pal1stwowej Komisji Planowania Gospodar- ' 
czego (Dz. U. Nr 54, poz. 244) zarządza s ię , co następuje: 

§ 1, Uprawnienia Przewodniczącego Par'lstwowej Komisji 
l>lanowania IGospod,arczego, określone w przepisach z dnia 22 

• 

/ I 

marca 1928 r . o ochronie wynalazków. wzorów i znaków to~ 
warowych (Dz. U. Nr 39, 'poz. 384 z późniejszymi zmian<lmi), 
a dotyczące: , . 

1} przyznawania ulg dla wynalazIrow, wzorów i znaków to
warowych wystawionych na publicznej "'-'yst\lwie ,(.aTt, 3 
usi: 3, art. 90 ust. 3 i art. 182 ust. ·2) - przechodzą na Pre-

. zesa Rady Ministrów; . . . 

/ 



.. 

• 

. ( 

,Ustaw Nr 58 483 .. \ Poz. 21~ 

2) ,spo obu uiszczania opłat (art. 18, 164 i 211)' - przechodzą , " uspołecznione zakłady , pracy umów o 
realizację wynalazków, udoskonaleń 

i usprawnień (art. 4 ust, 1 i 2), 

, 
dokonanie lub 

technicznych na inistra Finansów; 
3) zakzu -wprowadzania do obrotu w ~raju towarów nie za

op trzonych znakiem towarowym (art. 116) - przechodzą 
inistra Handlu Wewnętrznego, 

kreśleilia sposobu wykazania tożsamości przedmiotu 
wystawionego na publicznej wystawie z przedmiotem 
zgłoszenia w Urzędzie Patentowym oraz daty i miejsca 

ystawienia (art. 3 ' ust. 4, art. 90 ust. 4 art. 182 
usi. 3), 

stanawiania klas towarów (art. 194 ust. 1), 
ianowania naczelników wydziałów i radców stałych 

oraz powoływania radców niestałych (art. 233 ust. 2) , 
d) upoważnienia posżczególnych radców do sam(}dzi~lne

go orzekania w wydziałach zgłOS'lell Urzędu Patento
wego (art. 235 ust. 2) - przechodzą na Prezesa Urzędu 
Patentowego. ' 

§ Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
nia Go'spodarczego określone w ustawie z dnia 20 
1949 r. o utworzeniu Kolegium RzeCzników Patento

wych ( z. U. Nr 63-, poz. 495), a dotyczące: 
' 1) na awania statutu Kolegium Rzeczników Patentowych 

(ar 11 ust. 2) - przecho~zą na Pr ezesa Rady Ministrów; 
2) ust lania wysokości opłat za czynności Kolegium Rzeczni-

• kó Patentowych, sposobu ich uiszczania oraz przypad
kó V. w których opłat się nie pobiera lub pobiera sie opłaty 

, iejszone (art. 9 ust. 2) - przechodzą na Ministra Fi-

worzenia oddziaJów rejonowych Kolegium Rzeczników. 
Patentowych [art. 4), 
mianowania ,przewodniczącego i członków Kolegium 
Rzec1ll1kówPatentow ych (art. 5' i. 6), 

c) zwalniania kandydatów na stanowiska rzeczników pa
tentowych od wymagań przewidzianych w ' ustawie 
i określania przedmiotu egzaminu na stanowisko rzecz
nika · patentowego (art. 7- ust. 3 i 4), 

d) powoływania k omisj i dyscyplinarnej (art. 12) 
-. przechodzą na Prezesa Urzędu Patentowego. 

§ ł-Uprawnienia Przewodniczącego Państwo}\"ej Komisji 
Plano:'!ania Gospodarczego określone w ustawie z. dnia. 20 
grudni 1949 r. o wynalazkach, ~ wzorach użytkowych doty
czącyc obrony Państwa (Dz. U. Nr 63, poz. 496) przechodzą 
Da Mi isŁra Obrony Narodowej . 
~ Uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Go-

spodar .zego i jej Przewodniczącego określone W ustawie z dnia 
18 lip 1950 r. o licencjach na wykonywanie wynalazków 

w użytkowych (Dz. U. ' Nr 36, poz. 331). a dotyczące: 
lania zasad oraz trybu przekazywania i udostępniania 
alazków i . wzorów użytkowych innym prze<l.s i ębior-

·s.t om i instytucjom gospoda rki uspołecznionej (art. 9 
us . 2) -- prz~choczą na zainteresowanych ministrów; 

2) VI dawania zezwo!eI'l na udzielanie licencji na wykonywa
ni za granicą wynalazków i wzorów użytkowych lub na 
uz skiwanie li cencji na wykonywanie w kraju wynalaz
k' w i wzorów użytkowych zarejestrowanych w Polsce na 
rz cz osób zagranicznych (art. 20 i 21) - przechodzą na 
M ni'stra Handlu Zagranicznego; 

3) pr wad~enia wykazu umów z osobami zagranicznymi 
o udziel!cs9ie licencji na wykonywanie wynalazków lub 
w orów użytkowych (art: 29) ~ przechodzą na Urząd 
P tentowy. • 

§ Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Plano ania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 12 
paździ mika 1950 r. o wynalazc:i\ości pracowniczej (Dz. U, 
z 1956 r. Nr 3, poz. 21). a dotfycząte: ~ 

'.J lkąl o,lH.e~J~nia z.8..!iad . tworzenia i działa~ności zespołów do 
wykonywania , określonych zadań w zakresie wyna
lazczości pracowniczej oraz zasad zawierania przez 

b) określania organów właściwych db wydawania za
świadczeń, o dokonaniu usprawnień i do rejestrowani.a 
usprawnień i trybu ich postępowania (art. 8 ust. 2), 

c) określenia sposobu rozpowszechniania i egłaszania pra
cowI4iczych wyl1a~azków , udoskonaień technicznych i 
usprawnień oraz wytyczny ch dla gromat]zellia ich do
kumentacji, jak również zasad ·wynagradzania osób, 
które przyczyniły się do zrealizowania tych wyrialaz~ 
kÓw, udoskonaleń technicznych lub usprawnień zgła
szonych w innych uspołecznionych zakładach pracy 
(art. 9), ' 

d) określ ania przypadków, w których prawo do uzyskania 
patentu na wynalazek pracowniczy służy, Skarbowi 
Państwa (art. 16 ust. 3), 

e) określania organó'N powoł~nych do plzyjmowania 
i oceniania pracowniczych wynalażków , udoskonaleń 
technicznych i usprawnień, do rozstrzygania sporów 
o wysokość wynagrodzenia, trybu postępowaniti tych 
organów i ich obsajy (art. 17 ust 1 i 4) , 

f) , określania obowiązków organów administracji pań
stwowej i uspołecznionych zakładów pracy w zakresie 
realizacji wynalazków, udoskonaleń technicznych 
i usprawnień (art. 17 ust. 3), 

g) ustalania zas,ad premiowania lub wynagradzilnia pra
cowników za udzielenie pomocy technicznej przy opra
cowaniu pracowniczego wynalazku , udoskonalenia 
technicznego lub usprawnienia (a rt. 20) 
przechodzą na właści wych ministrów; 

2) a) usIalania trybu w ydawa n ia swiadectw auto~kich 
i świadectw o dokonaniu udoskonaleó technicznych 
(art. 8 .ust. 2) . ... 

b) tworzenia w Urzędzie Patentowym komórek organiza
cyjnych do spnlw pracowniczych wyni1l'azków, udą

skona leń technic:z.nych i usprawnień (art. 27) 
przechodzą na Prezesa Urzędu Paten towego; · 

3) określenia trybu postępowania prz y uznawaniu pracow
niczych wynalazków, udos,konaleń techni cznych i uspraw
nień za dotyczące obrony Par'lstwa, sposobu prowadzenia 
i przechowywania korespondencji , sposobu prZechowywa
nia t~jnych akt zgłoszeń patentów i zarejestrowanych 
udoskonaleń technicznych t usprawn i eń dotyczących 

qbrony Państwa, sposobu wydawania świadectw autor
skich, świadectw o dokonaniu udoskonaJerl technicznych 
i zaświadczeń o dokonaniu usprawnień (art. 33 us t. 8) -
przechodzą, na Ministra Obrony Narodowej. 

§ 6. Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 26 
kwietnia 1949 r. o nabywąniu i przek:l.zywaniu nieruchomości 

niezbędnych dla realizacji n aro<;lowych planów gospodarczycl. 
(Dz. U: z 1952 r. Nr 4, poz. 31) .- przechodzą na Prezesa Rady 
Ministrów. 

§ 7. Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego określone w ustawie z dnia 20 lipca 
1950 r. o rejestracji masżyn i przymusowym wykupie n ie
czynnych maszyn przemysłowych oraz niektórych pojazdów 
mechanicznych (Dz. U. z · 1950 r. Nt '31, poz. 285 i z 1955 r, 
Nr 9, poz. 54) - przechodzą na Minis tra Przemysłu Drobnego 
i Rzemiosła. 

§ 8. Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarcze'l0 określone wart. 9 ustavyy z dnia 
8 stycznia 1951 r. o transporcie dro.gowym - ·(Dz. U . Nr 4, 
poz. 26) i w .§ 4 rozporządzeni,a 'Rady Ministrów z dnia 26 lu
tego 1951 r. w sprawie zakresu dział a nia władz naczelnych 
w dz~zinie komunikacji (Dz. U. z 1951 r. Nr t4, poz. 1 [1, 
Nr 41, poz. 315, z 1952 r. Nr 11, poz, 69, Nr 13, poz. 79, Nr 19, 

I 

~ . 

), 
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poz. l ~, z 1954 r .. Nr 36, poz. 152 i Nr 51 , poz. 258 oraz 
, 

§. 14. UpFawnienia Przewodniczącego Państw~wej Komisji 
Planowania. Go,spodarczego określone w dekrecie z dnia 
24 grudnia 1952 r. o przewozie przesyłek i osób kolejami 
(Dz. U. z 1953 r. Nr 4, poz. 7), a dotyczące: 
l} wyd'awania wytycznycW'6' spo'Tządi'aWi'u plat1'ihv przewo

zowych (art. 14 ust. 1 i 3) ~ przechodzą na K-omisję Pla-
nowania przy Radźie Ministrów; . 

z 1956 r. Nr 3,. poz. 17). a dotyczące powoływania przy prezy
diach wojewódzkich- rad narodowych oraz prezydiach Rad Na
rodowych VI m. st. Wars'lawie i m. Łodzi komisji koordynu
jących regiona!J:iie wszelkiego rodz1:lju, transpo~t na drogaćh "' 
publicznych, jak równieź koordynującyc3 ten transp,art z prze
wozami kolejowymi, wodIwmi i iotniczymi - przechodzą na 
Prezesa Rady Min'istrów. 

§ 9. Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 
19 kwietnia 1951 r. o organach administracji miar oraz o mia
rach i narzędziach mierniczych (Dz. U. Nr 26, poz. 195) . a do
tyczące: 

2) ustalania listy towarów., dla których kolej obowiązana • 
,jest podstawiać wagony n? podstawie planów pięciodnio
w,ych bez zamówienia (art. 36 ust. 1)- przechQdzą na 
Ministra Kolei, który działa w porozumieniu z zaintere-

~J a) mianowania wiceprezesów Główn~go Urzędu Miar 
(art. 3), 

b) ustalania zakresu właściwości terytorialnej urzędów 
miar i ich siedziby (art. 4 ust. 2) 
przechodzą na Prezesa Rady Ministr(>w; 

2) udzielania zezwoleii na stosowanie w niektórych gałęziach 
handlu zagranicznego jednostek miar, które nie· zostały 
uznane za leg.alne, oraz narzędzi miernicżych wzorcowa
nych w Jednostkach miar nie uznanych za legalne (art. 7 
ust. 3) - przechodzą na Minrstra Handlu Zagranicznego, 
który udziela zezwolenia po porozumieniu z Prezesem 
Głów nego Urzędu Miar; - , 

sowanymi ministrami. . 

§ 15. Uprawnienia PrzeWodniczącego Państwowej Komisji 
Planpwania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 
4 marca 1953 r. ' o normach i o Polskim Komitecie Normaliza
cyjnym (Dz. U. Nr 15; poz. 61), a dotyczące: 

1) mianowania zastępców Prezesa Polskiego Komitetu 
Normalizacyjnego (art. 18 ust. 3) 
- przechodzą na · Prezesa Rady Ministrów; / 

. ' 2) . a) powoływania IlIzewodniczącego . ~(ldy .Nonp.alizacyjnej -
. i jego zastępców (aft. 21 ust. 1), """ _ ~ '; . / 

b) zlecania zadań Radzie Normalizacyjnej (art. 21 ust. 3 
pkt 4), · • 

c) nadania statutu Radzie Normalizacyjnej (art. 21 ust. 4), 

3) al określania, jakie narzędzi a miernicze po.dlegają · legali
zacji, ustalania rodzajów narzędzi rriierniczych podle
gających legalizacji i rozciągni ęcia przepisów o lega
lizacji narzędzi mierniczych na narzędzia do kontroli 
procesu produkcji przemysłowej oraz na innenarzę- .". . 

d) określania s~anowisk, na których powinni być zatrud
niani pracownicy nauki (art. 22), 

e) określania sposobu prowadzenia rejestru norm L ich 
ewiliencji (art. 25 ust. 2) 

- przechodzą na Prezesa POlskiego- Komitetu Normaliza
cyjnego, który uprawnienia określone pod lit. a) wy
konuje w porozum.ieniu z zainteres9wanymi ministra-dzia (art. 12 ust. 2 i art. 13), _ 

4J) wprowadzenia - w drodze zarządzenia - obowiązku 
legalizacj i poszczególnych rodzajów nowych, napra
wionych lub sprowadzonych z zagranicy narzędzi 
mierniczych, · uzaleźnjenia wytwarzania, . naprawiania 
lub wwozu niektórych narzędzi mierniczych od speł
n.ienia określonych wymagań (art. 15), 

i) uslalania - w drodze zarządżenia - zasad i warun-
-ków ieje~tracji oraz zakresu i sposobu sprawowania 
nadzoru nad wyrobem, naprawą i sprzedażą narzędzi 
mierniczych, jak również ustalania właściwości orga
nów administracji miar w tym zakresie (art. 16 ust. 2), 

dl uslalani a zasad współdziałania organów administracji 
miar z Państwową Inspekcją Handlową (art. 18 ust. 4) 

- przechodzą na Prezesa Głównego Urzędu Miar; 
4) określania wysokości opłat za legalizację narzędzi mier

niczych i inne czynności . urzędów miar (art. 17 ust. 1) -
przechodzą na Ministra Finansów 
§ 10. Uprawnienia Przewodnicżącego Państwowej Ko~ 

misji Planowania Gospodarczego określone wart; 13 ust. 1 
dekretu z dnia 30 czerwca 1951 r. o obowiązku świadczeń w 
naturze na niektóre celepubJiczne (Dz. U. Nr 38, poz. 284) -
prze'chodzą na właścIwych ·~inistrów. 

§ 11. Uprawni enia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego określone wart. 5 dekretll z dnia 
2 sierpnia 1951r. o pracy i szkoleniu zawodowym młodocia
nych w zakładach pracy (Dz.U. Nr 41, poz. 311) - przechodzą 
na Ministra Pracy i Opieki Społecznej . 

§ 12. Uprawnienia J'rzewodniczącego Pań~wowej Komisji 
Planowania Gospodarczego określone wart. 12 ustawy z dnia 
28 marca 1952 r. ·o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. 
Nr 20, poz. 130) - przechodzą na Min\istra Finansów . 

§ 13. Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego określone w dekrecie z dnia 
29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 
towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, paz: 3011 _. prze-
ch.?dzą na PrezElsa Rady _ Min.is~rów. / • 

I / 

mi. I ..., 
§ 16. Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej KomI

sji Planowania Gospodarczego do ustalania wysokośCi oraz 
spos obu obliczania ·i stosowania marż handlowych (rabatów, 
narzutów, prowizji) w obrocie artykulami, do których stosuje 
się przepisy art. 1 i 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r . o usta
laniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz .. 122) -
przechodzą ,na Ministra Finansów, który działa /w . porozumie
niu z zainteresowanymi ministrami. 

§ 17. Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planowania Gospodarczego określone wart. 16 dekretu z dnia 
24 czerwca 1953 r. o dostarczaniu środków transpor~owych 

dla potrzeb obrony , Państwa (Dz. U. Nr 34, poz. 142) prza~ho· 
dzą na Ministra Finansów, który działa w porózumieniu z Mi
nj ~trami C?brony Narodowej oraz Transportu Drogowego- l Lot-
niczego, 

§ 18. Uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji 
Planow ania · Gospodarczego określone wart ,3 ust. 1 dekretu 
z dnia 16 maja 1956 r. o umowach dostawy pomiędzy jed
nostkamigospodarki 'uspołecznionej (Dz; U,Nr '16,"poz. 87) 
przecłlod~ą na Prezesa R:ady Ministrów 

§ 19.. Uprawnienia Przewodniczącego . Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego dotyczące wspólpracy nau
kowo-technicznej i gospodarczej z zagranicą przechodzą na 
Ministra Handlu ·Zagranicznego. 

§ 20. Należące do zakresu działania Przewodniczącego 

Państwowej Komisji Planowania Gos'podarczego spriłwy zwią
Zane z wykonaniem przepisów ~ przejęciu na łasność Pań

stwa podstawowych gał>zi gospodaJki narodowej przechodzą 
do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów. 

§ 21: Należące do zakresu działania Państwowej KOmisji 
Planowania Gospodarczego sprawy sporządzania planów opra
cowań normatywów technicznych projektowania i projekfów 

. typowych, . ocena i zatW'ierdżanie najważniejszych nor!Jlaty~ 
wów technicznych proj ektowania i projektów typtlI;V ,ychlf:0rpz 

• 
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o ena projektów inwestycyjnych budown ictwa ogólnego -
p zechodzą do zakresu działania Komitetu do Spraw Urbani-
st ki i Architektury. ~-' 

§ 22 • Należąc;e do ,zakresu działania Państwo,wej KlJmisH , 
Pl nowania Gospodarczego' sprawy gospodarki wodnej prze

odzą do zakresu .działania Ministra L:eglugi. 
I... 

§ 23. Należące do zakresu działania Przewodniczącego 
ństwowej Komisji Planowania Gospodarczego sprawy nad

z ru nad działalnością ' terenowfch komisji planowania go-

spodarczego przechodzą ' do zakresu ' działania Prezesa Rady 
Ministrów . 

§ 24, Prezes Rady Ministrów może zl ecić Przewodniczą

cemu' Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowe wy
konywanie uprawniell, które zgodnle z §§ 6, 13, 18, 20 i 23 
przechodzą do zakresu działr nia Prezesa Rady Ministrów. 

§ 25. Rozporządzenie wchOdzi w' życie z dniem 1 stycznia 
1957 i. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY M,INISTROW 

z dnia 15 listopada 1956 r. 

w ~prawie szczegółowego zakresu I trybu działania . ~omisji Planowania przy Radzie. Ministrów. 

Na podstawie art. 4 ustawy z c:j.nia 15 Ii,stopada 1956 ~. 
o utworzeńiu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania 

zniesieniu Państwowej Komisji -Planowania Gospodarczego ' 
'. U. Nr 54, poz. 244) zarządza się, o następuje: 

§ 1. Do zlki'esu działania KomisjI. Planowania przy Ra
dz e Ministrów, zwanej dalej "Komisją", należy: 

1 dokonywanie ogólny cM analiz sytuacji gospodarczej 
i przedstawianie Radzie Ministrów wniosków w zasadni
czych sprawach ogólnej polityki gospodarczej, w szcze

, gólnOścj dotyczących polityki zaopatrzenia ludności, cen, 
płac, polityki inwestycyjnej i handlu zagranicznego; 

2 prowadzenie Iladań w zakresie ważniejszych zagadnień 
polityczno-gospodarcżych, w szczególnoki dotyczących 
stosowania właściwych bodżców , ekonomicznych, efektyw
ności inwestycji i opłacalnośCi wymiany towarowej z za-
granicą; , 

3 opracowywanie perspektywicznych założeń i kierunków 
rozwoju gospodarki narodowej w oparciu o wyniki badań 
Polskiej Akademii Nauk, poszczególnych ministerstw oraz 
badań prowadzonych we własnym zakresie; . 

4 opracowywanie projektów wieloletnich i rocznych pla
nów gospodarczych w oparciu o wnioski ministerstw i 
prezydiów wojewódzkich rad narodowych, koordynowa
nie prac ministerstw i prezydiów wojewódzkich rad naro
dowych . na tym odcinku oraz koordynowanie ustdleń za
wartych . w projektach planów opracowanych przez mi
nisterstwa i prezydia wojewódzkich rad narodowych; 

5 opiniowariie projektu budżetu Państwa; 
6 prowadzenie stałej analizy realizacji rocznych planów 

gospodarczy~h; 

7 p rzedsta~ianie Radzi~ Mini~trów anali~ ok~~so~ych ~pra-
'. wozdań z wykonania planów gospodarc.zych oraz wnio

sków dotyczących środków niezbędnych dla prawidło

wego rozwoju gospodarki narodowej i realizacji planów; 
8) ustalanie metod i trybu sporządzania projektów planów 

perspek tywicznych wieloJetnich i rocznych w sposób' za
pewniający należyty tok pracy nad projektami tych pla-

, nów oraz jak najpełniejsze wykorzystanie inicjatywy 
terenowych jednostek organizacyjnych i dóświadczeń ' in
nych krajów w tej mierze; 

9) opiniowanie wniosków przedstawianych Radzie Mini
strów w sprawach ogólnogospodarczych przez ministerstwa 
i inne organy administracji państwowej . 

§ 2. 1. Postanowienia Komisji podejmowane są w for-

,/ 

2. U,chwały Komisji zapad~ją większQścią głosów, W ra
zie równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Ko
misji. 

3. Do ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność 
Przewodniczącego Komisji i przynajmniej 2/3 Uczby członków 
Komisji. 

4. Przedstawiając Radzie Ministrów uchwały Komisji , 
Przewodniczący Komisji przedstawia równocześnie zdania 
odrębne jej członków. 

§ 3. 1. W sprawach mniejszej wagi Przewodniczący 

Komisji lub jego zastępcy mogą wydać opinię lub decyzję bez 
potrzeby podejmowania uchwały przez KomiSję '. / 

2. W sprawach wymagających niezwłocznego załatwie

nia Przewodniczący Komisji może wydać opinię lub decyzję, 
o~wiązany jest jednak . przedstawić sprawę na najbliższym 
posiedzeniu Komisji. 

§ 4. W wykonaniu uchwał Komisji Przewodniczący Ko
misji może wydawać instrukcje w sprawach metod i trybu 
sporządzania planów gospodarczych oraz w sprawach przewi
dzianych VI przepisach szczególnych lub zleconych przAz Radę 
Ministrów. 

§ 5. 1. Ministerstwa, urzędy ,centralae, prezydi a woje
wódzkich rad narodowych i jednostki gospodarki uspołecznio
nej obowiązane są dostarczać Komisji na jej żądanie potrzeb-
nych materiałów i opracowań w sprawach należących do za-
kresu działania Komisji. . 

2. Przewodniczący Komisji może w porozumieniu z ·wła
ściwym ministrem (kierownikiem urzędu centralnego) zlecić 
określonemu zakładowi pracy przeprowadzenie, p.rac badaw
czych z zakresu działania Komisji. 

§ 6. 1. Przeprowadzanie badan i przygotowywanie spraw, 
o, których mowa w § 1, należy do zad'lń komórek organiza
cyjnych Komisji. 

2. ,Pracami komórek organj zacyjnych Komisji kieruje ' 
P..rzewodniczący Komisji przy udziale zastępców Przewodni-
czącego. ' . 

3. Przewodniczący Komisji określi szczegółowy zakres 
prac poszczególnych komórek organizacyjnych Komisji. 

§ 7. W.ykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów, Przewodniczącemu Komi,sjr Planowania oraz 
zainteresowanym ministrom. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1957 r. -, 

Prezes Rady Ministrów: w ż. P, Jaroszewicz 

r 
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