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ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 
!,: 

z dnia 6 marca 1956 r. 

zmieniające zarządzenIe z dnIa 26 stycznIa 1956 r. w sprawie trybu re'l"stracjl roszczeń i zobowiązań zwłą7.anych z przeJę
ciem mIenia spółdzielni przez JedD01itki państwowe. 

Na podstawie § 10 usi. 2 uchwały nr 1019 Prezydium Rzą
du z dnia li grudnia 1955 r. w sprawie źródeł pokrycia zobo
wiązań jednostek państwowych za nabyte mienie spółdzielni 
(!vlunitor Polski z 1956 r. Nr 11, poz. 135Lzarządza się, co na
stl;puje: 

~ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 stycz
nia 1956 r . w sprawie trybu rejestrac.ii roszczeń i zooowiązań 
związanych z przejęciem mienia spółdzielni przez jednostki 
paM;twowe (Monitor Polski Nr 11, poz. 137) wprowadza się 

nilstępujące zmiany: 

1) w § 4 oraz w § 5 ust. 2 termin" 17 marca 1956 r." zastępu
je się terminem ,,11 maja 1956 r."; . 

2) w załączniku nr 3 wyrazy "podpis głównego księgowego 
jednostki spółdzielczej" zastępuje się wyrazami ,.,podpis 
glównego księgowego jednostki państwowej". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w źycie :z dniem ogłoszenia z 
mocą od dnia 11 lutego 1956 r. ' 

Minister Finansów: w z. J. Trcndota 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘtRZNEGO 

z dnia l marca 1956 r. 

zmieniające zarządzenie z dnia 24 grudnia 1953 f.W sprawie trybu l warunków uruchamiania sto.łówek pracownlczych oraz 
zwiększania liczby konsumentów w tych stołó~kach. ' 

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Han
dlu Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, poz. 62) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego z 
dnia 24 grudnia 1953 r. w sprawie trybu 1 warunków urucha
miania stołówek pracowniczych oraz zwiększania liczby kon
sumentów w tych stołówkach (Monitor Polski Nr A-l17, poz. 
1523) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 i 3 wyrazy "wydziały handlu prezydiów woje
wódzkich rad narodowych" zastępuje. się wyrazami "wo
jewódzkie zarządy handlu prezydiów wojewódzkich rad 
narodowych"; 

2) w § 4 ust. 2 skreśla się pkt 3, a dotychczasowe punkty 4 

3) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
,,3. Odpis decyzji, o kto rej mowa w ust. 2, wydział hall;', 
dlu przesyła niezwłocznie do Ministerstwa .Handlu We
wnętrznego (Zarząd Przemysłu Gastronomicznego)."; 

4) skreśla się § .5 ust. 4, § 7, § 8 ust. -4 i ł 10; 
5) dotychczasowe §§ 8 i 9 oznacza się jako §§ 7 i 8, a 

§§ 11 - 13 jako §§ 9 - 11; 

6) § 9 według nowej numeracji otrzymuje brzmienle~ 
,,§ 9. Zarządzenie nie dotyczy stołówek prowadzonych 
przez oddziały zaopatrzenia robotniczego oraz jednost~( 
podległe Ministrowi Obrony Narodowej i Centralnemu 
Zarządowi Konsumów.". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 

i 5 oznacza się jako pun.ldy 3 i 4; Mir-ister Handlu Wewnętrznego: w z. J. Kiljańczyk 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A 

z dnia 24 lutego 1956 r. 

w sprawie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych Po.dległych Ministrowi Leśnictwa. których absolwenci podlegają 
przepisom ustawy o planowym zatrudnianiu abso.lwentów średnich szkól zawo.do.wych oraz szkół wyższych. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustaWy z dnia 7 marca 1950 r. 
-o planowym zatrudnianiu absolwentów średnich szkół zawo.
dowych oraz szkół wyższych iDz. U. Nr 10, poz. 106) zarządza 
się, co następuje: 

§). Ustala się wykaz średn~ch szkół zawodowych podle
głych Ministrowi Leśnic,twa, których absolwenci podlegają 
przepisom ustawy z dnia 7 marca 195~ l. o planowym za-

trudnianiu absolwentów średnich szkół -zawodowych oraz 
szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. 106): 

Wykaz ten sŁanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w źycie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnict\va: w z. T. RykowskJ 


