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ZARZĄDZENIE Nr 67 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 marca 1956 r. 

ZIJllenla)ące zarządzenie z dn!a 31 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia mnożników dla przeliczenia wattości kosztorysoweJ 
robót budowlanÓ-montat.owych oraz robót t prac geologiczny ch i geod~zyjnych na poziom cen 1956 r. 
. . : 

Na podstawie § 9 ust. 1 uchwały nr 544 Rady łv1inistrów 

z dnin 2 sierpnia 1954 r. w sprawie zmiany poziomu cen zbytu 
środków produkcji oraz niektórych opłat i stawek taryfowych 
za usługi świadczone w ramach guspodarki uspołecznionej · 
oraz w związku z uchwałą nr 866 Rady Ministrów z dnia 11 
grudnia 1954 r. w ' sprawie przesunięcia terminu zmiany n·ą 
zbytu środków produkcji oraz niektórych opłat i stawek ta- · 
ryfowych za usługi świadczone w ramach gospodarki uspo-
łecznionej oraz w sprawie cen fabrycznych i cen porówn ywal· 
nych zarządza się, co następuje: 

§ l. W z.arządzeniu nr · 404 Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie ustalenia mnożników dla 

.. 

pneliczenia wartości koszto~ysowej robót budowlano-monta• 
żowych oraz robót i prac geologicznych i geodezyjnych · na 

. poziom cen 1956 r. (M.onitor · Pol.ski z 1956 r. Nr 2, poz. 20) 
wprov;adża . się następującą zmianę: 

Mnożnik 1,80 dla wartości konstrukcji w cenach 1955 r. 
wymieniony pod lp. fi lit. b) części I zalącznika nr 1 i powoła
ny w ust. 3 załącznika_nr 2 zmienia się na mnożnik 1,52. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 1l 
mocą od dnia 1 stycznia 1956 r. 

Preze s Rady t-1inistrów: w z. S. Jęclr}•chows l\i 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRA W \\'E'WNĘTRZNYCH 

z dnia 23 lu tego 1956 r. 

zmieniające zarządzenie z dnia 29 kwietnia Hl52 r. w sprawie ustalenia wykroczei1, za które oruany Milicji Obywatelsklej 
upoważnione są do nakładania i ściągania grzywi.en w drodze mandatu· karnego. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 15 nrudnia 
195! r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. U. Nr 66, 
poz. 454) i ~ 1 ust. 1 pkt ·3 lit. b) uchwały nr 823a Rad y Mini
strów z dnia 7 grudnia 1954 r. o zakresie działania Mi nis ter-

stwa Spraw \.Vewnętrznych oraz jego organów terenowych 
(Monitor Polski z 1955 r. Nr 8, poz. 83) oraz w związku z § 3 
~arz;!dz0n i a nr 5 ['rezescl Rądy Ministrów z dnia 10 stycznia 
19G2 r. w sprawie zasad i trybu wydawania organoli1 Milicji 



M!)nftor Polski Nr 20 --------·-----------·--------. -------·-

Obywatelskiej upoważnie1·1 do nakłt:dania i ścią'j .m·1 grzy
wien w postępowaniu mandatowym (Monitor Pobk;-· ,,r A-9, 
poz. 85) zarządza się, co następuje: 

§ l. W ust. 7 zalącznika do zar7.<jdzeniil nr 87 Prezesa 
Rady Mitvistrów z dnia 29 kwietnia 19'i2 r. w sprawie u:otale nia 
wykroczeil, za które organy Milicji Obywatelskiej upoważ.nio

ne są do nakładania i ściqgcwla grzywien w drodze mandatu 
karnego (Monitor Polski z 1952 r. Nr A--t), poz. G35 1 z 1956 r. 
Nr 4, poz. 33) lit . b). c) i d) otrzyllnij <1 nil~l t; pujące bL:.mienie: 

,.b) ruch rowerowy: 
- jazda środki-em jezdni zamiast przy jej pr;1wej krawP,d7.i, 

z wyjątkiem przypadków wypr;·.edzanta innych pojazdr)w, 
- jazda obok siebie zamiast za sobą w jednej linii, 
- jazda po chodnikach i ściei.kach dla p iegzych, 
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- jazda bez trzymania rąk na kierownicy ord-l nóg na pe-
dałach (podnóżkach), 

wożenie innej osoby, jeżeli rower jest jedn oosobowy; 
wyjątko-wo mo-:le być przewożone dziecko . do lat 6 na 
dodatkowym siedzeniu, umJeszczonym przed kier~ującym 

rowerem, 
-, czepianie się innych pojazdów będących w ruchu, 
- brak karty rowerowej, 
- br<J.k dzwonl\<t jć.'.ko soygnalu ostrze~:awcz(~go, hamulców, 

szkiełka od!J.laskowego koloru czNwoneg.o lub poriHttań~ 
ezawego z tylu roweru oraz światła ż przodu (z chwilą 

nastania zrnroku), 
~ niestosmvanie się do znaków drogowych i sygnillów .oiwi.ctl

nych p.rzeznaczonych do kierowania ruchem, 
niewskazanie ręką zmiany kie runku jazdy , 
nieznmiejs:r.enie szybkości na skny:i.ow11ni~ch ulic (dróg); 

P o d s t a. w Ił p r a w n a: art. 21 ustawy z !ł-fłi<ł 

7 października 1921 r. o przepisach poaądkowych tut 
drogac) publicznych (Dz. U. z 1921 r. Nr 89, poz. 655, 
z.J928 r. Nr tB, poz. 151 i Nr 23, poz. 202, z 19:14 r. 
Nr 110, poz. ·975 i z 1948- r. Nr 10, poz. 7J) oraz rozpo r7.ą

dŻe.Oie . Ministra Trai1sportrt Drogowego i Lotninego 
z dnia 15 grudnia 1953 r_ w sprawie ruchu rowerów na 
drogach publicznych (Oz: U. z 1954 r. Nr 3, poz. 7). 

c) mch pojazdów konnych: 
- jazda środkiem bądź lewą stron., jezdni, 
- zatrzymywanie srę na środku bądź lewej stronie jezdni, 
- niestosowanie si~ do znaków dwgowych, 
'- pro·wadzenie pojazdu (w czasie jazdy) przez pow.oiąceg.o 

idącego z lewej strony p.ojilzdu, 
pozostawienic pojazdu be:t. opir<ki na drodze i na ulicach 
miast (oddalenie s ię od pojazdu). 
niewskazanie H,'ką zmiany .. kierunku jazdy, 
nieudl.ielenie pierwszeństwa przej azdu pojazdom nadj•~ż

diającym z pro.wej strony, 
- spanie podczas powo·.l.enia, 
- nicstosowanie się do znaków dawanych przez organ regu-

lujący ruch drogowy, 
-- nieposiadanie (z chwilą n<.u,tania zmroku) światła z lewej 

strony wozu, 
- nieposiadanie z tylu wozu czerwonego szkła r.dblaskowego, 
- brak tabliczki z n-:1zwiski em i irnieniem oraz adresem 

włascici"ia pojazdu, 
- jazda obok siebie dwóch lub więcej poja3tlów wmiast za 

sobą w jednej linii, 
- oddanie kiercwania pojazdem osd)om nieletnim, 
- przeładowanie poj<JZdu i bicie konia, 
- niewłaściwy zaprzęg konia, 
- jeżd:i-.enie saniami bez dzwonków, 
·- nief~stetyczny (brudny) wygl<Jd doroiki konnej; 

P o d s t a w a p r a w n a: art 21 us~nwv z dnia 
7 października W21 r. o przepisach porządko'.~ ych na 
drogach publicznych (Dz: U, z 1921 r. Nr 89, poz. 65G, 
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z 1928 r. Nr 18, poz. 151 i Nr 23, poz. 202, z 1934 r. 
Nr 110, poz. 976i z 1948 r. Nr 10, poz. 73} oraz rozp.o
rządumie Ministrów Robót Puhlicznych i' Spraw We
wnf;trznych z dnia 2o czerwca 1924 r. re~Julnjące uży

wanie i ochronę dróg (Dz. U . Nr 61, poz. Gllj. 

d) ruch pojazdów mechanicznych: 

postój pojRzdów nt ~·udniaj ący ruch innym pojazdom i na 
. odcinkach ulic oznaczonyc h zni.l.ka:ni zakazujący mi postoju, 

zatrzymanie pojazdu w miejscach nie dozwolonych, o ile 
to spowodowało utrudnienie ruchu, 

- _wjazd na skrzyT.ov.' anie ulic (dróg) podczas sygnału 

.,Uwiiga", tj. przy żółtym świetle przeznaczonym do kie
ro'.vania ruchem na skr:t:y±owaniach ul.ic (dróg) lub .w c'za• 
sie podniesienia przez mil ic janta ręki do nóry, 

n.11.ruszenie z,a,;.~d obowią·wjących yrzy skręcaniu w pra~ą 
lub lewą stronę bądi inne zakłótenie ruchu ·na sk.tzyżowa> 
niach ulic, 

hnidne ł.Jądź niel.~osl.atf'cznle oświetlone a.Jho nieczyteln~ 
(zniszt?;arte) tablice ze znakami rej_estracyjnymi lub pr!)b- · 
nymi, 

- nieestetyczny {brudny) wygląd poja.zdu, 

pillen ie tytoniu w miejscach nasilonego ruthu bądź ·· spo
żywanie pokarmów luh napojów - przy prowadzeniu JlO-

jazdu· w gran i c ach mi~sla, , 

niezawiadomienie prezydium rady narodo-wej o zmianie 
mit;jsca z,lmieszkania w terminie 14 dni od daty zmiany 
miE-jsc~ :w m ieszl,ania, · -

- niewlJe7.pie('Zl'nie pozostc!'wione~:JO pojazdu przed ' urucho· 
mieniem JliZPz osoby ni·epowola·ne, 

oddii~~nie się od pojazdu, gdy s .ilnik pracuje; 

niestnsowanie się do zn.aków drogowy:ch, 

niestosowanie się do znaków dawanych -p.rzez umunduro• 
'\vane org<my .kontroli drenowej regtih.ijących bąrlź koiltro;· 
lujących · ruch drogowy albo niezatrzymani.e pojazdu na 
sygiwł .,Sió j", przeznewzony do kierowania ·ruchem na· 
skrzy:i.o'.Viln jilch ulic (dróg), 

przewożenie więl<szej iloś ci osób 11 iż wynosi norma o'kre
ś!Onl> w dowodzie rejestra cyjnym lub w specjalnym po.;, 
zwole ni•J, je·ż.eli to /'.agraża bezpieczel'lstwu ruchu, 

z<d.a-dowanie pojazdu cit~żarowc·go ponad- nonn~ ustaloil.~ 
w clowodz.Je rejestracyjnym, 

Ui! St~:pujące braki w wyposażeniu lub utrzymaniu pojazdu: 

l) b rn.k thu-:1ika, 

2) bw.k przyrz.1Jl.u sygnałowego, 

3) brak luste rka wsteczne go, 

4) brak kierunkmvskazów, 

5) brak wycieraczki na szybie przedni·ej, 

6) brak któregokolwiek ze świateł w okresie od zmierzchu 
do świtu (najaśnice, postojowe, tylne) oraz o każdej . 
porze dnia ś•.viatla h am ulcowego .. stop", 

używanie świateł oślepiających (najaśnic) w miastach, 

wjazd i za trzymywanie pojazdu na · chodnikach (nie do- . 
tyczy to po jazdlJ wjeżdżającego do bramy), 

niezacho\v ilnie szcz":gólnej ostrożności przed przystilnkami 
tramwajów i innych kolei na drogach, gdy na przystanku 
stoj cl bądź do niqJo się zbliżają tramwaje lub pociągi, 

wyprzedzar..i.e poj uzclów bezszynowych z prawej strony.- ~: 

v1yprzedzan ie tram\vaju ż 'lewej strony, jeżeli tramwaj 
biegn ie środkiem jezdni. 

ni co:; lro'l.na lub szybka 'jazda przez przejśde dla pieszych 
na jezdni i zagrożenie beżpieczeństwa pieszych. 
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publirznych (Dz. U. z 1937 r. Nr 85, poz. 616, 7. 1948 r. 
Nr 27, poz. 186, z 1949 r. Nr JO, poz. 2!8 i "!; 51, 
poz. :l!l0, z 1952 r. Nr l, poz. 8, z 1953 r. Nr 14, poz. GO, 
z 1954 r. Nr 3, poz. 6 i z 1956 r. Nr l, poz. 2)". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ocr!oszenia. 

P o d s t a w a p r a w n a: art. 21 u;;tawy z dnia 
7 pnździernika 1921 r. o p rzepisach ,porządkowych na 
drogach publicznych (Dz. U. z 1921 r. Nr ll9, poz. G56, 
z 1928 r. Nr 18, poz. 15! i Nr 23, poz. 202, z I~.J:l4 r. 
Nr 110, poz. 976 iz 19-18 r. Nr 10, poz. 73) orilz roz
porządzenie Ministrów Komunikacji, Spnnv VVewnęlrz

nych i. Spraw Wojskowych z dnia 27 p1idziernika 
1937 r. o ruchu pojazdów mec:hanicznyd1 na drogach Ministe r Spraw v\'ewnętrznych: W. \Nicha 
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ZARZ.\DZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 14 lu tego 1956 r. 

w sprawie zaniechania ustalania opłaty od środl;:ów tran sportowych: od koni, należnej od niektórych osób pod
legających podat.kowi grunłm·yemu od przychodów z czynności furmaństwa, 

Na podstawie art. 3 ust. l dekretu z dnia 2G października 
1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452) 

·· zarządza .się, co następuje: · 

§ l. · O rguny finansowe prezyd iów powiatowych (miej
skich) rad narodowych oraz prezydiów dz ielnicowych rad na
rodowych w 111. st. \.Varszawie i m. todzi zaniechają w stoslin
ku do osób podlegających podatkowi grnntowemu od przycho
dów z czynno~ci furmańst·..va ustalania. opłaty od koni iod 
środków transpnrtowych), jeżeli uslnlone tym osobom zobo
wiązanie podntkowe z tytulu pod<~tku gruntowego od przy-

chldów z czynności funn<H'Istwa za rok ubiegły nie przekra cza 
dla poszc:zególn~'WJ poelotnika kwoty 100 zł lub jeżeli dane o 
przychodzie z czynności furmańsl\':·a za rok bieżący · posiada
ne przez organy finansowe wskazują, że podatek qruntowy od 
tych przychodów również nie przekroczy k\voty l 00 zł. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem og!oszf'nia. 
,,,/ 

Minister Finansów: z upoważni enia II. Kotlicki 
Dyrektor GPnerdlny 
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ZARZ.'\DZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU DRZEWNEGO I PAPIERNICZEGO 

z dnia 20 lutego.l956 r. 

w sprawie ustalenia wykazu śrerlnich szlcÓI zawodowych II stopnia, których ahsolwenci podlegają przepisom ustawy 
o pianowym. zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkól wyższych. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ust.nwy z dn.ia 7 m.Jrca 1950 r. o 
planowym zatrudnianiu ab<:olwentów średnich szkół zawodo
wych oraz szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106) Zdrządza się, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz średnich szkól zawodowych II stop
nia, podległych Ministrowi Prlemysłu Drzewnęgo i Papierni
czeuo. których absolwenci podlegają przepisom ustawy z dnia 
7 marca 1950 r. o planowym zatrudriianiu absolwentów śred-

WYKAZ SREDNICH SZKÓŁ ZA WODOWYCI-l II STOPNIA, 
l PAPIERNICZEGO, KTÓRYCH ABSOLWENCI PODLEGAJĄ 

WYM ZATRUDNIANIU ABSOLWENTóW SREDNICH 

nich szkól zaworlowych oraz s7.kół wyższych (Dz. U. Nr t O, 
poz. 106). Wykaz ten stanowi zalqcznik do niniejszego zurlq· 

dzen•a. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Drzewnego i Papierniczego1 
J. T<napik 

Załącznik rio zarządzenia Ministni 
Przemysł" Drzewneqo i Papieroiczego 
z dnia 20 lutego !956 r. (poz. 2621. · 

PODLEGŁYCH JI..HNISTROVv'I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 
FRZEPISOM USTA WY Z DNIA 7 MARCA 1950 R. O PLANO· 
SZl~ÓŁ ZAWODOWYCH ORAZ SZKóŁ WYZSZYCH 

t. Technikum Celulozowo-Papiernicze we Włocławku, 4. Technikum Przemysłu Drzewnego w Radomsku, ul. 
uL Bulwary Zjednoczonej Klasy RobotniczeJ 4, Fabianicgo 5, 

2. ·Technikum Przetwórstwa Papierniczego w Łodzi, ul. 
Zamenhofa· 10, -

3, Technikum Mechaniczno-Papiernicze w Jeleniej Górze, 
ul. Kiłińskiego JOa, . 

5. Technikurn Przemysłu Drzewnego w Jarocinie, ul. Ró

kossowskiego 64, 

6. Technikum Przemrsłu Drzewnego dla Robotników Wy· 
suniętych w Bydgoszczy, ul. Królowej Jddwigi 25. 


