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ZARZĄDZENIE PREZESA GtOWNEGO URZĘDU ĘONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIljOWISK 

z dnia 30 września 1954 r. 

o pozbawieniu debitu komuRikacyjnego. 

Na podstawie § 2 ust. 1 lit bl rozporządzenia Preze-
11\ Rady Mi'tistrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie orga
nizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Pra~y, 
Publikacji i Widowisk oraz urzędów podległych (Dz. U. 
Nr 32, poz. 241) zakazuję rozpowszechniania dwumie
Ilęcznika "Osteuropa", wychodzącego- w języku niemiec-

kim Vi Stuttgart (Niemcy zachodnie) oraz miesięcznika 
"Geopolitik", wychodzącego w języku niemieckim w 
Darmstadt (Niemcy zachodnie). 

Prezes Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacji i Widowisk: M. M{koJajczyk 
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INSTRUKCJA MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO 

z dnia 5 października 1954 r. 

w _ sprawie wymiany pozwoleń na prowadzenie ,pojazdów mechanicznych. 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 26 lutego 
1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komunikacji 
(Dz. U. Nr 14, poz. 108 i Nr, 41, poz. 310) oraz art. 2 pkt 8 
dekretu z dnia 8 stycznia 1946 r. o organizacji admin'i
Itracji gospodarki motoryzacyjnej w Polskiej Rzeczypo
.politej Ludowej (Dz. U. Nr 7, poz. 58) ust!1la się, co 
następuje: 

właściwej ze względu na mIejsce zamieszkania k,ierow- ' 
cy. W m. st. Warszawie i m. Łodzi wymiany dokonują 
wydziały komunikacji drogowej prezydiów rad narodo
wych tych miast. 

2. Miejscem zamieszkania kierowcy jest mleJ5ce, 
w którym kierowca ubiegający się o wymianę pozwole
nia jest w chwili wymiany zameldowany na zamieszknJ1l8 

§ 1. 1. ,Instrukcja zawiera wskazówki postępowania zgodnie z dowodem osobistym lub kartą meldunkową. 
przy wymianie pozwoleń na prowadwnie pojazdów me- 4 

chanicznych, ,wydanych na. podstawie przepisów rozpo
rządzenia z dnia 15· kwietnia 1948 r. w sprawie. zmiany 
rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu po
jazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. 
%. 1948 r. Nr 27, poz. 186), zwanych dalej w skróceniu 
,',dotychczasowymi pozwoleniami", na pozwolenia na pro
wadzenie pojazdów mechanicznych ' pQ:ewidziane rozpo
rządzeniem Ministrów Transportu Drogowego i Lotnicze-

Jr 

Źasady wymiany po~woleń. 

§ 3. I. Wymianie pOdlegają tylko pozwolenia wy· 
dane na podstawie rozporząqzenia z dnia 15 kwietnia 
1948 r. (Dz. U. Nr 27. poz. 186). 

2. Posiadacz dotychczasowego pozwolenia kategorii 
I otrzyma nowe pozwolenie kategorii 1. 

go oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w 
.prawie zmiany !ozporządzeniR z dnia 27 październi'ka 
1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach 
publicznych (Dz. U. z 1954 r. Nr 3, poz. 6), zwane dalej 

3. Posiadacz dotychczc.sowego , pozwolenia katcgo
'rii II otrzyma: 

, w skróceniu "nowymi pozwoleniami". 

2. Paragrafy rozporządzenia z dnia , 27 października 
1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach 
publicznych w brzmieniu ust~lonym rozporządzeniem Mi
riistrów Tr.ansportu progowego i Lotniczego oraz ,Obrony 
Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany 
rozporządzenia z dnia_ 27 października 1937 r. (Dz; U. 
s 1954 r. Nr 3, poz. 6) oznacz,a się w instrukcji literą "R". 

3. Paragrafy zarządzenia Ministrów: Trans?ortu Dro
gowego i Lotniczego, Obrony Narodowej oraz Bezpie
czeńlStwa Publicznego z dnia 5 września 1954 r. ,wspra
wie pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych 
(Monitor Polski Nr 85, poz . .974) oznacza się w. instrukcji 
literą "Z". ' , , 

Właściwość wlądz. 

ł 2. I. Wymiany dotychczasowych pozwoleń na 
nowe pozwolenia '(kategorii l. II, III, ciągnikr)wej, tro
lejbusowej, amatorskiej i motocyklowej) dokonuje wy
cbta,ł . komuni-kacji drogowej prezydiumpowi'lIOwej (miej
niej ' w mieście stanowiącym powiat) rady narodowej, 

l) nowe pozwolenie kategorii I. jeźeli: 
a) posiada zaświjldczenie (wkładkę B), wydane na 

podstawie okólnika Ministerstwa Komllniklcji 
z dnia 18 listopada 1950 r. nr SRD.IV.45/1/50 lub 

b) przedłoży zaświadczenie uspołecznionego zakładu 
pracy, że co najmniej od 12 miesięcy prowadzi 
autobusy albo w miastach liczących ponad 100.OUO 
mieszkańców - ambulanse (karetki sanitarne) po
gotowia ratunkowego, samochody · bojuwe straży 
poźarR9'ch lub inne pojazdy uprzywilejOWane 
w ruchu, albo 

2) nowe pozwolenie kategorii II, jeżeli - nie Odpowiada 
'warunkom określonym w pkt 1. 

4. Posiadacz dotychczasowego pozwolenIa kate
gorii III-a otrzyma: 

I) nowe pozwolenie kategorii J, jeźeli posiaria zaŚwiad
czenie (wkładkę BI, wydane na podstawie okólnika 
Ministerstwa Komunikacji z dnia 181istopada 1950 r. 
lH SRD.IV.45/1/50; 

2) nowe pozwolenie kategorii IIi ' Jeżeli: 

a) posiada .zaswiadezenie (wkładkę A); w'ydane na 
podstawie ' okó~nika ' Minist~wa ' ,f(:orrlllllikai:ji 
% dnia 18 listopada 1950r. nr SRD.lV.45/1/50 lub 




