
Dziennik UstiJ.w Nr 49 551 Poz. 239, 240 241 

239 

ROZPORZĄDZENIE RAJ)Y Mli'1ISTROW 

z dnia 10 września 1957 r. 

o zmianie rozporządzenia z dnia 20 sierpnia 1955 r. w spra wie używania niektórych pojazdów mechanicznych. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. 
,,o transporcie arogowym (Dz.U. z 1951 r. Nr 4, poz. 26 

l z 1953 r. Nr 43, poz. 210) zarządza się, co następuje: 

f 1. ' W rozporządzeniu Rady · Ministrów z dnia 20 s~erp- · 
nia1955 r; w sprawie używania niektórych pojazdów mecha
nicznych (Dz. U. z 1955 r. Nr 36, poz. 225·j z 1951 r. Nr 21, 
poz. 104) 13 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 3. Minister K~munikacjj wydaje przepisy eksploą.ta

cyjno-techniczne dotyczące pojazdów mechanicznych, określa 
warunki używania samochodów ciężarowych, ciągników (przy-

czep ciężarowych) i samochodów specjalnych do przewozu 
osób oraz ustala zasady i warunki używania pojazdów me
chanicznych jednostek organizacyjnych administracji pań

stwowej, gospodarki uspołecznionej i. organizacji społecz-
· nych .... 

• § 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Komunikacji. 

§ 3. Rozporządzenie ' ychodzi w życie z dniem ·ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Nowak 

240 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

- z dnia 10 września 195ł r. 

zmieniające rozporządzenie z. dnia 5 marca 1955 r. w sprawie umundurowania niekł9rych pracowników zakładów 
. poprawczych i schronisk oraz zarządu zakładów dia nielełnich. 

Na podsta\vie art. 14 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. 
o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 
39) zarządza się, co następuje: 

§ l . . W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 marca 
1955 · r. w sprawie umundurowania niektórych pracowników 

,zakładów poprawczych i schronisk oraz zarządu zakładów 

dla nieletnich (Dz. U. z 1955 r. Nr 13, poz~ 74 i z 1956 r. 
Nr 8, poz; 44) wprowadza się następ}ljące zmiany: 

l) w tytule rozporządzenia skreśla się wyrazy ,,,oraz zarządu 
zakładów", 

2) w § 1 skreśla się w ust. 1 pkt 5 oraz ust. '3, 

3) § 31 skreśla się, 

4) w § 4 ust. 1 skreśla się wyrazy "a dla pracowników wy· 
mienionych w § 31 na 4 lata", 

5) .w § 5 skreśla się ust. 3. 

§ 2. Umundurowanie wydane pracownikom b. Zarządu 

Zakładów dla Nieletnich przed dniem weJscla w życie ni
niejszego rozporządzenia przecho~zj na ich własność. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: w z. Z. Nowak 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 5 września 1957 r. 

o aplil{antach i asesorach sądowych. 

Na podstawie art: 151 prawa o ustroju sądów powszech
nych (Dz. U. z 1950 r. Nr 39, poz. 360 i z 1957 r. Nr 31, 
poz. 133) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do przyjmowania na stanowisko aplikanta sądowe
go. do praw i obowiązków oraz do odpowiedzialności dyscy
plinarnej aplikantów sądowych stosuje się odpowiednio prze
pisy o państwowej służbie cywilnej oraz o organizacji ki>-

\ 

misji dyscyplinarnych i o postępowaniu dyscyplinarnym prze
ciwko funkcjonariuszol11 państwowym, o ile rozporządzenie 

niniejsze i inne przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

§ 2. Prezes sądu wojewódzkiego mianuje aplikantów są· 

dowych w granicach etatów, określonych dla okręgu danego 
sądu wojewódzkiego przez Minis.tra Sprawiedliwości. O mia· 

. Dowaniu 1 zwolnieniu aplikanta sądowego prezes sądu woje-


