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Załącznik' nr 5. 

w z ó r 

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA 

ZASWIADCZENIE 

Na podstawie art 71 ust. 1 ustawy z dnia 24 października 1956 r. - Ordy
nacja wyborcza do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej - Państwowa 

Komisja Wyborcza stwierdza, że w wyborach do Sejmu Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej, które ódbyly się w dniu 

Obywatel . • 

wybrany został z listy . . 
(nazwa) 

zarejestrowanej w okręgu wyborcżym nr 

POSŁEM NA SEJM 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

w dowód czego otrzymuje niniej sze z.aświadczenie o wyborze . 

'\Varszawa., dnia 

(pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej) 

ll88 

• 195 .. r. 

Przewodniczący 

Państwowej Komisji Wyborczej 

Sekretarz 
Państwowej Komisji Wybprczej 

UCHWAlA Nr 726 RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 listopada 1956 r. 

w sprawie skróconego czasu pracy w niektórych zakładach pracy podległych Ministrowi Hutnictwa. 

:;a pOdstawie art. 3 ust.awy z dnia 19 k\vietnlfl 1950 f. 

o n:r;xonym czasie p(a cY 'zególnie uciążliwej lub wykony
wanej w szkodliwy ch -w :: . okach (Dl. U. Nr 20, poz. 174) Ra
da Ministrów uchwala. co następuje: 

§ l. \V zakład.lch pracy i na st ,mowiskach ro1)o('zych wy
mIenionych w wykaz ie stanowiącym załącznik ' do niniejszej 
ucnwały obowiązuje skrócony czas pracy. 

§ 2_ 1. Czas p racy pracowników zatrudnionych w zdkła

dach i na stanow lska ch określonych w § 1 ustalu się na- 5 go
dzm na dobę i 36 -godzin tygodniowo. 

" 
2. Przy zastosowaniu ruchu ciągłego kierownictwo za

kładu może po każdorazowym uzyskaniu zezwolenia właściwe
go technicznego inspektora ' pracy przedłLlźyć czas pracy po
nad 36 godzin do 42 godzin tygodniowo, z tym że praca pondd 
36 godzin tygodniowo opłacana będz.ie według za$.ed przewi
dzianych dla wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz
bowych . 

3. Przep is usL 2 może mieć zastosowanie tyłko w razie 
obsadzenia p rzez kierownictwo zaldadu stanowisk roboczych-

określonych w § 1 pracownikami w ilości zapewniając ej 11 trzy
manie ciągłośCi ruchu w nowym sy~telllie pracy. 

4. Pracownicy zatrudnieni w niedzielę powinni otrzyll1ać 
w zamian wolny dzień 'w tygodniu, z tym że co :3 tygodnie 
dZ .ień odpoczynku powinien przypadać na niedzielę. 

§ 3. Minister Hutnictwa w porozumieniu z }'·1inis trp.m 
Zdrowia i Centralną Radą Związków Zawodowych przywróci . 
normah}..Y czas pracy w zakładach pracy i na stanowiskach ro
boczych. określonych w § 1 po zastosowaniu takich urządzeń 
ochronnych lub po wprowadzeniu takich zmian w warunkach 
produkcyjnych, które usuną szczególną szkodliwość dla zdro
wia warunków pracy. 

§ 4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Hutnic
twa i Ministrowi Zdrowia. 

§ 5. Uchwala wchodzi w źycie z dniem ogłQszenia z morą 
od dnia 1 grudnia 1956 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
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Załącznik rIo ochwaty nr 726 Rarl y 
M imstrów z dnia 17 list.opada 1956 r. 
(poz. 1188), 

OBJĘTYCH SKRÓCONYM CZASEM pRACY W ZAKŁADACH PRACY PODLEGŁYCH MINISTROWI I-1 UTNICT W.\ 

Nazwa Zilki'adu 

Huta "Pokój" 

Huta "Ba lory" 

Wydział 

1. 

\Valcowilld blachy cienk~e j 

Stanowisko robocze 

Walcarki wslępnc: 

przodownik, 
l 'na9Izewacz, 
II nagrzewacz. 
wsadzacz, 
r walcownik, 
walcownik tyłowy, 

3 

transpOrtowy-waUowy gorący c h bl;lch placków. 
,;rubowy automatowy, 
śrubowy ręczny, 

zmiatacz zendry, ) 
przewożny platyn, 
walcownik zmieniacz 

Walca~ki wykolłczajq ce : 

przodownik, 
I ąTZi\CZ, 

II grzacz, 
wsadzacz, 
J wulcown ik, 
zmien iacz I walcownika. 
wakow olk tyłowy, 
pomoc walcownika, 
śrubowy automatowy, 
zdwajilcz, 
zmIeniacz zdwajacZd, 
zmieniacz śruboweqo, 

, smarownik czopów 
----------------------------------.,..-----

! \AJalcownia blachy cienkiej r WaJcarJd wstępne: 

I nagrzewacz, 
wsadzacz, 
l walcownik, 
wal cow.n ik zm ienia cz, 
śrtlbowy ręc~ny , 

walcownik tyłowy, 
pomoc walcownika. 
śrubowy automatowy. 
suwnicowy 

Walcarki wy.!wńczajq ce: 

I grzacz. 
II grzacz, 
WS.':IdZiłC~, 

I walcownik, 
zmieniacz I walcownika', 
walcownik tyłowy, 
pomoc walcownika, 
s marowacz czopów, 
zdwajacz, 
zmieniacz zdwajacza.. 
śrubowy I~cUly 
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Zakłady Górniczo-Hutnicze 
"OrzełBiały " j "Waryński" 

Zakłady Bieli Cynkowej 
"Oława',' 

/ 

2 

Pie{;e przewałowe 

Spiekalnia 

Zakład :>lowiu 

Oddział minii 

Zakłady Cynkowe "Trzebinia I~" Elektrorafinacja aluminium 
Hala pieców topielnych 

, 
Zaldady Cynkowe 
"Wełnowiec" 

Zakłady Cynkowe 
"Szopienice" 
Zakład Kadmu 

'Prasownia Metali i Rafi
neria "Wrocław" 

Oddział przesiewaJni pyłu 
cynkowego 

Hala pieców destylacyj
nych 

Ługownia 

Magazyn tlenków 

Produkcja talu 

- . Odlewnia stopów białych 

3 

odciągacz tlenków, 
trzepacz worków filtracyjnych, 
aparat.urowy filtrów workowych intensywnych; 
aparaturowy filtrów elektrostatycznych, 
czyściciel przewodów i kanałów gazowych 

odciągacz tlenków z kOllfór i workowni, 
. wsadowy tlenku cynku 

piecowy pieca wahadłowego, 
wsadowy pieca wahadłowego, 
suwnicowy pieca wahadłowego, 
aparaturowy filtrów workowych - "filtrowy" 

piecowy, 
aparaturowy minii, 
wypalacz minii, 
utleniacz, 
dyżurny ślusarz, 

bednarz, 
pakowacz 

wytapiacz elektrolitów, 
odlewacz, 
wytapiacz aluminium rafinowanego, 
piecowy pieca Albrechta, 
elektromonter dyżurny , 

ślusarz remontowy dyżurny 

wsadowy przesiewalni, 
aparaturowy pakowni, 
maszynista przesiewalni, 
spawacz bębnów 

wytapiacz kadmu, 
rafiniarz kadmu. 
palacz pieców destylacyjnych 

ługowni czy, 
aparaturowy filtrów Moore'a, 
aparaturowy pras filtracyjnych, 
aparatur~wy bębna. cementacyjnego 

ładowacz tlenku kadmu, 
wyładowacz tlenku kadmu 

ługowniczy chlorku talu, 
ługowniczy siarczanu talu 

wytapiacz stopów białych 

P07, tum , 

• I 
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\ Zakłady Górniczo-Hutnicze 

"Orzeł Biały" 

Zakłady Górnicze "Mar
chIewski" ' 

Zakłady Górniczo-Hutnicze 
.,Orzeł Biały" ~ 

Zakłady Górnicze "Mar
chIewski", "Nowy Dwór", 
"Konrad", "Lena" 

2arowskie, Wrocławskie, 
Gliwickie, Chrzanowskie, 
Rogoźnickie, Skawińskie, 

Ostrowieckie, R<tdomskie, 
Swidnickie, Opoczyńskie, 
Częstochowskie i Krzeszo
wickie - Zakłady Materia
łów Ogniotrwałych, Dolno
śląskie . ZakJady Łupku 

Kwarcytowego 

jak wyżęj - bez Dolno
śląskich Zakladów Łupku 
Kwarcytowego 

Fabryka ksantogenianu 
krystalicznego 

Flotacja 

Roźdr.abialnia 

Przeróbka masy 

aparaturowy ksantogenianu, 
młynarz ługu, 

3 

przygotowywacz odczynnikć>w, 

wypuszczacz ksantogenianu 

mieszacz i nadawacz odczynników flotacyjnych 

mieszacz przy mieleniu surowców, 
zasilacz młynów, 
robotnicy obsługujący sita, 
robotnicy obsługujący zasobniki, 
namiarowy mieliw, 

Po">:, 1188 

robotnicy ręcznie przygotowujący zaprawy i mieliwa, 
workowacz z,apraw i ładowacz zapraw luzem, 
smarownik, 
ślusarz remontowy, 
elektromonter ruchu 

robotnicy obsługujący ceglarki w miejscach zapylonych, 't'! 

robotnicy obsługujący gniotownikI, 
smarownik 
ślusarz remontowy, 
elektromonter ruchu, 
robotnicy ręcznie przygotowujący mleko wapienne w po

mieszczeniach z.amkn:ętych 

------------------------ --~----------.-----------, !,-----------------------------------------------------_. 

jak wyżej - bez Dolno
śląskich Zakładów Łupku 

Kwarcytowego 

Dolnośląskie Zak' ady lup
ku Kwarcytovieg) i Bole-
6ławieckie ZakłaC:y MaŁe

riałów Ogniotrwc :ych 

Noworudzkie ZakIldy Łup
ku Ogniotrwałego, Łazow
skie, Jaroszowsk '~ i Gli
wickie . Zakłady Materia
łów Ogniotrwałyc'l 

Zakłady Gazownictwa 
Okręgu: BydgoskieHo, 
Gdańskiego" , Krakowskie
go, Łódzkiego, Poznańskie-

, go, Szczecinskiego, TorUll
skiego, Wałbrzyskiego, 

Warszawskiego, Wrocław

sldego Zabrzallsk:ego i 
Zgorze.Jeckiego 

Piece 

Obróbka kamienia kwar
cytowego 

Palenie łupku kwarcyto
wego 

OdsIarczalnia 

palacz pieców periodycznych, 
usta'wiacz, 
wytaczacz 

robotnicy zatrudnieni przy, ręcznej i mechanicznej cbróbce 
kamienia kwarcytowego, 

wiertacz otworów w łupku kwarcytowym 

palacz piec<iw obrotowych, 
palacz pieców szybowych, 
robotnicy obsługujący elektromagnesy, 
robotnicy obsługujący sita wibracyjne, 
sortowacz łupku, 
ładowacz łupku do wagonów i zasobników 

robotnicy zatrudnieni przy wymianie masy oczyszczającej 

, . 

-... : 

-

-.~ 
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Personel inżynJerYino-łechniezny. 

Zakłady Cynkowe "T Ile

binia" 

Zakłady Cynkowe - "SlO
pienice" 

Zakłady Górniczo -Bulni- 
cze "Ol zel Biały" 

Hala pieców top ie ln yeh-

Zakldd kadmu 

Fabryka ksantogenianu 
krystalicznego 

kierownik zmiuny; 
mislr-z 

kipfl)wnik z i;,iany, 
mist rz 

kierownik zmiany, 
mist rz 

---------_.--'-----
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UCHWA~A Nr 754 RADY MINISTROW 

z dnia 24 listopada 1956 r. 

zmlenfają~a uchwalę l dnia 2 listopada 195,1 r w sprawie wy płały uPosil1;"nia Pf'lpworlnio?,cym, ustępcom prz",wodnk7ą-
. eycb I sekretarzom' prezydiów rad narodowych w przypadku odwolania. 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy .z dnia 20 marca 1%0 r. 
o terenowych organa ch jednolitej władzy państwowej (Dz. U. 
Nr 14, poz. 130) Rada Ministrów za zgodą Rady Pailstwa 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W § l pkt 2 uchwały nr 814 Rady Ministrów z dnia 
2 listopada 1953 r. w sprawie wypłaty uposażenia przewod
niczącym, zastępcom przewodn i czących i sekretarzom prezy
diów rad narodowych w przypadku odwołania (Monitor Polski 
Nr A-lOS, poz. 1411) wyrazy "uposażenie zasadnicze" zastę-

puje "ję wyrazami "uposażenie wraz ze wszystkimi dodatk.!
mi" 

§ 2., \Vykon ilnie uchwa ły poru cza SIę Prewsowj Rady MI
nistrów. 

§ 3. UC'hwała wchorJzj w życie z dni e m ogłoszen ia z 'moc~ 

od dnia I października 1956 r. -

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
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ZARZĄDZENIE PRZEWODN~CZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KmnSJI PLANOWANIA GOSPODARCZ'EGO 
I MINISTRA GOSPODARKI KOMUNAL'\TEJ 

z dnia 5 grudnia 1956 r. 

w sprawie wprowadzenia, planowej gospodarki wodnej na obszane m. Wrocławia i niektórych miast województwa 
wrocławskiego. 

Na podstawie § 3 uchwały nr 68 Rady Ministrów z dnia 
29 stycznia 1955 r. w sprawie wprowadz~nia planowej go
spodarki wodnej w okręgach deficytowych pod względem za
sobów wody zarządza się, co następuje: 

. § I. 1. Wprowadza się kontyngentowanie wody dostar
czanej przez miejskie przedsiębiorstwa (zakłady) wo<;lociqgów 
I kanalizacji w następujących miastach: 

1) Wrocław, 
2) Wałbrzych, 
3) Legnica, 
4) Dzierżoniów, 
5) Bielawa, 
6) Jelenia Góra, 
7} Kłodzko, 
8) SWidnica, 

9) Jawor, 
10) Świebodzice, 
11) Boleslilwiec. 

2. Kontyngentowaniem wody zost'lną ohjęte zakłady 

przemysłowe korzystające z wody dostarczanej przez miejskie 
przedsiębiorstwa (zaktady) wodociągów i kani,llizacji, których 
listę ustali Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we 
Wrocławiu na podstawie wniosków prezydiów miejskich rad 
narodowych i miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kana
lizacji w miastach wymienionych w ust. I. 

§ 2. t. Kwartalne kontyngenty wody dla .poSZCZE)
gólnych zakładów przemysłowych wyznaczać będzie Prezy
dium Wojewódzkiej Rady NarodoweJ we Wrorław;\1 nil ""nio
sek Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodar~ego we 
Wrocławiu, zgłoszony vi porozumieniu z prezydiami miejski'ch 


