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·1.).ogumienie grupy ·Ia - Genhalnemu Zarządowi .Zaopa
_tn:cenia Transportu Samochodowego "Motozbyt" , 

2) ogumienie grupy Ib i III - Fabryce Regeneratu ,;13o!e
chowo", 

'3) ogumienie grupy Ila - Krajowemu Związkowi Spółdzielni 
Transportu, 

4) ogąmienie grupy Ub - właśCiwym zakładom naprawczym 
określonym przez Ministerstwo Przemysłu Chemicznego, 
Ministerstwo Przemysłu Drobnego i Rzemiosła oraz Cen
tralny Związek Spółdzielczości Pracy z zachowaniem 

, ustalonej kolejności. 

2. Odprzedaż ogumienia powinna nastąpić niezwłocznie 
po jego zakwalifikowaniu, w ilościach i terminach uzgodni:>
nych z odbiorcami. 

:§ 5. Zakłady naprawcze, o których mowa w '§ 4 ust. 1 
pkt 4, odprzedają naprawione lub - bieżniko,wane oqumienie 
nadające się do trakcji konnej Krajowemu Związkowi Spół
dzielni Transportu . 

§ 6. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Paftsh 'lo
wej Komisji Planowania Gospodarczego nr 131 z dnia 18 ,~ze~w

ca 1954 r. w sprawie gospodarowania ·używanym ogumieniem 
s.amochodov:ym w zbiornicach Centralnego Zarz.ądu Przemv- ' 
słowych Surowców Wtórnych (Biuletyn PKPG Nr 16, 
poz. 72). 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogJoszenia. 

Minister Transp'ortu Drogowego i Lotniczego: J. RuMecki 
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ZA:RZĄDZENf:E MINISTRA · ŁĄCZNOSCI 

z. dnia 17 marca 1956 r. 

w spJ;awie ustalenia wykazu średnich szkół zawodowych, których absolwenci podlegają ,przepisom ustawy o planc.mym 
zatrudnlaniu absolwentów średnich s:zkól zawodowych oraz sżkół wyższych . 

Na podstawie -art. 3 ust. 2 usta.wy z dnia 7 marca 1950r. 
fl pla'nowym zatrudni'aniu absolwentów średnich szkół zawo
do.wych br.az szkół wyższych (Dz. U. Nr 10, poz. l06)iarządza 
~~; .co następuje : 

§ 1. Ustala się wykaz średn ich szkół zawodowych' .pod
ległych Ministrowi Łączności, których absolwenci podlegają 

przepisom ustawy ,z dnia 7 marca 1950 r. 'o pl-anowymzatiud-

nianiu absolwentów śFednichszkół zawodowych orazszkó.f. 
wyżs'lych (Dz. U. Nr .10, poz. 100), stanow,i.ącyzałącznik ·uo 
niniejszego . zarządzenia. 

-§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosz.enia. 

Minister Łączności: W_ Szymanows/li 

Zillącznik , do zdrząd'Zenia Ministra 
Łączności z dnia 17 'marca 1956 r. 
(poz. 36Hl. 

WYKAZ $REDNICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KTORYC!-I ABSOLWENCI PODLEGAJĄ PRZEPISOM USTAVlY Z DNIA 
'1 MARCA 1950 R. O PLANOWYM ZATRUDNIANIU A!3S0L WENTOW SREDNICH SZKOŁ ZA WODOWYCH ORAZ SZKOL 

WYZSZYCH 

1. ' Technikum Łączności w Gdańsku , ul. Obrońców Poczty 
Polskiej 1/2, 

2. Technikum Łączności w Gli,wicach. ul. Stalina 31 , 
3. Technikum Łączności w GorzowieWlk;p., ul. :lO Stycz-

nia' 29, 
4. Technikum 'Łączności w Krakowi·e, uL Łobźowski'l 22, 
-5. 'Technikum Łączności w -Łodzi, ul. Piotr-kowska 61 , 
6. Technikum Łączności w Nowym Sączu, ul. Grodzka 34, 

7. Technikum Łącznośc i w Poznaniu, ul. J{;JitŚduszki 77, 
8. Technikum Ł4cZT105Ci w Przemyślu, ul. Kihl'łski,l:go 10, 
9. Technikum Łącznośc i . w Szczecinie, ul. D·worcow.d 20, 
10. Tec:h.nilwm Łączności we Wrocławiu, ul. Janickie.go ,.s, 
11. Technikum Łączności Nr 1 w Warszawie, ul. Nowo

grodzka 43, 
12. Technikum Łączności Nr 2 w Warszawie, ul. Tysz

kiewicza 1'4. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SKUPU 

z dnia 15 listopada 1955 r. 

w sprawie powołania kumisji rozd.ziału '\łasz przy Ministerstwie Skupu i jego ol'ganach terenowych. 

Na -podstawie §' 4 uchwały nr 311 Prezydium Rządu z dnic1 
_29 kwietnia 1955 r. w sprawie przekazania Centrali Rolniczej 
ś{>ółdzielni "Samopomoc Chłopska" organizacji skupu i obro
tu paszarni oraz § 3 uchwały -nr 38 Rady Min~strów z dnia 30 
stycznia 1954 r. w sprawie trybu powoływania komisji resor-

, ,towych i wynagradzania za udział w pósiedzeniach (Monitor 
- Polski Nr A-30, poz. 442) zarządza się, co następuje: 

-§ 1. Powołuje się przy Ministerstwie Skupu (Departa-
ment Planowania) Komisję Rozdziału Pasz, zwaną dalej "komi
sją". 

§ 2. 1. W skład komisji wchodzą: 

l) jako przewodniczący - wicedyrektor Departamentu Pla
nowani'a Ministerstwa Skupu, 

2) ja.ko zash;pca przewodniczącego - przedstawiciel Mini
sterstwa Rolnictwa, 

3) jako członkowie przedstawiciele (po jednym): 

a) Departamentu Bilansów Artykułów Rolno-Spo'ż'ywczych 
w Państwow;ej Komisji Planowania Gos.podarczego, 

b) Ministerstwa Państwowych Gospodarstw Rolnych, 
c) Ministerstwa Przemysłu Mi~;snego i Mleczarskiego, 
dl Centrali Rolniczej' Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", 
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e) Departamentu Skupu Produkcji Zwierzęcej Minister-
stwa Skupu, 

f) Centralnego Zarządu Przemysłu Młynarskiego, 
g) Zarządu Zakładó)'l Pasz, 

2. . Sek,retarza komisji powołuje przewodniczący spośród 
pracowników Departamentu Planowania Ministerstwa Skupu. 

§ 3. 1. Zadaniem komisji jest: 
1) opracowanie miesięcznych i -kwartalnych rozdzielników 

pasz treściwych w ramach planów rocznych na podsta
wie zbiorczy~h, zapotrzebowań przedkładanych komisji 
przez Centralę Rólniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłop
ska" (Zarząd HandltiPaszami), 

2) nadzór nad działalnością wojewódzkich komisji rozdziału 
pasz, 
2. Komisja może występować do władz naczelnych z 

wnioskami w zakresie produkcji i dystrybucji pasz. 

§ 4. Kom isja przekazuje Centrali Rolniczej Spółdzielni 

"Samopomoc Chlopska" ustalone rozdzielniki (§ 3 ust. 1 pkt l) 
dd wykonania, 

§ 5. 'Nadzór nad działalnością komisji nal eży do Ministra 
Skupu, któremu przewodniczący komisji składa w tym zakre-
sie co miesiąc sprawozdanie. . 

§ 6, Powołuje się przy biurach wojewódzkich pełnomoc
ników Ministerstwa Skupu wojewódzkie komisje rozdziału 
pasz, zwane dalej .. wojewódzkimi komisjamr'. 

§ 7. 1. W. skład wojewódzkiej komisji wchodzIl: 
l) jako przewodniczący - wojewódzki pełnomocnik MinI

sterstwa Skupu, 
2) jako zastępca przewodniczącego - przedstawiciel prezy

dium wojewódzkiej rady narodowej (wojewódzki zarz iłd 

rolnict wa). 

3) jako członkow{e przedstawiciele (po jednym): 

a) wojewódzkiego zarządu gminnych spółdzielni "Samo
pomoc Chłopska", 

bl okręgowych zakładów młynarskich, 
c) okręgowego przedsiębiorstwa obrotu zwierzętami 

rzeźnymi. 

2. W skład wojewódzkiej komisji mogą 'być p<;madto ' po
wołani jej uchwa.lą - jako członkowie - przedstawiciele wo
jewódzkich jednostek gospodarczych zainteresowanych w roz-
dzielnictwie pasz, . 

3, ' Sekretarza \vojewódzkiejkomisjiwYi!naq:a prze\vod
niczący spośród pracowników biura wojewódzkiego pełno
mocnika M,inisterstwa Skupu. 

§ 8, 1. Zadaniem wojewódzkiej koinisji jest: ~, 

l) występowanie z wnioskami do Centrali Rolniczej Spół
dzielni "Samopomoc Chłopska" (Zarząd Handlu Pdszami) 

' w sprawie miesięcznych zapotrzcbo,vań na pasze treściwe' 
wzakrrsie puli rynkowej, 

2) rozdział przydzielonej dla województwa plll! :ynkoweJ 
pasz między j;oszczególne po'wia t y, 

3) na:dżór nad działalnością pówratowychkomlsji rozdtiału' 
pasz. 

• . 2. Projekt ża'potrzebowań i rozdz;~łu,o któąch mowa w 
WIt. l p'kt. li 2" , przedk.łada wOjeWóc!zkiej , kómi~ji woj~
wMzlej ZWiązek gminnych spółdzi,elni "SinDopotiIoc Chłopska", 
, . 3. Wojewódzkakomi~j~może występąwa.ćdo f{mnisji ' 
~ozdziału Pasz przYlv1inj~terstwie Skupu z wnioskami, w spra- . 

.~, . . 

wie wysokości j asortymentu przydzielonych pasz ,oraz 
do producenta i dystrybutora - z wnioskami w sprawie dy&-
trybucji i produkcji pasz. ' 

§ 9. Wojewódzka komisja składa Komisji Ro~~nt;:Pas% 
przy Ministerstwie Skupu raz na miesiąc sprawo~dani. Z9 
swojej działalności, ' , 

§ 10. Powołuje się przy biurach powiatowych pełnomoc
ników Ministerstwa Skupu powiatowe komisje rozdziału pasz, 
zwane dalej "powiatowymi komisjami", 

§ 11. 1. W skład powiatowej komisji wchodzą: 

l) jako przewodniczący - powiatowy pełnomocn:iIt Minl- -
ster5twa Skupu, , c, ' 

2) jako zastępca przewodniczącego - przedstawiciel powia
towej rady . narodowej (powiatowy zarząd rolnictwa), 

3) jako członkowie przedstawiciele (po jednym): 

a) powiatowego związku gminnych spółdzielni "Samo- · 
pomoc Chłopska", 

b) oddziałów powiatowych i rejonowych- okręgowych 
przedsiębiorstw obrotu żwjf:!rzętami ' rieźnymi. . 

2. ' W .skład powiatowej komisji mogą być ponildto po
wolani jej uchwałą - jako członkowie - przedstawiciele po
wiatowych jednostek gospodarczych zainteresowi:lnych w roz
dzielnictwie pasz. 

3. Sekretarza powiatowej komisji powołuje przewodni
czący spośród pracowników billTa powiatowego pełnomocni
ka Ministerstwa Skupu. 

§ 12. 1. Zadaniem ,powiatow.ej komiSji jest: 

1) występowanie do wojewódzkich zarządów gminnych spół
dzielni ,;Samopomoc Chłopska" z wnioskami w sprawie 
miesięcznych zapotrzebowań na pasze treściwe w zakresie 
puli rynkowej, 

2) rozdział przydzielonej dla powiatu puli rynko jvej pasz mię
dzy poszczególne gminne spółdzielnie i przekazanie doko
nanego rozdziału do wykonania gminnym spółdzielniom, 

3) cZllwflnie nad prawidłowym obrotem paszami treściwymI 
w gminnych spółdzielniach . 

2. Projekt zapotrzebowań i rozdziału. o których -' mowa ( 
w ust. l 'pkt i i 2, przedkłada powiatowej komisji powiato
wy związek gminnych spółdzielni "Samopomoc Chłopska". 

3, Powiatowa komisja może występować do wojewódz.kiej 
komisji z wnioskami w sprawie wysokOŚci i asortymerttu 
przydzielonych pasz. 

§ 13, Powiatowa komisja składa wojewódzkiej komisji 
" raz na mie'siąc sprawozdanie ze swojejdz i alalności. 

§ 14. Posiedzenia komisji. o których mowa w §§ L 6 i JO, ', 
zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby; nie rzadziej ' jed
nak niż raz w miesiącu, Członkom komisji za udiiał w posie
dzeniach' nie przysługuje. osobne wynagrodzenie. 

~ 15: ' W zakresie un'brmowanym ńiniejszym iiiiządzeniem 
, traci moc za:t'ządz~nie nr 1.7 Ministra Skupu, z ~dnja ,1S 'stycznia 

1954' r. w sprawie zasad ' dystrybucji pasztre$ciwych w ra-
, mach : pomoc.Y hodowlane] dla gospodarstwtoinych. '. ' 

§ 16. ' Za.rządzen i ę wcho~zi w życie z dn iem ogłdsz~milł , 
z mocq od qnia l grudnia 1955 r. ' " , 

Minister · Skupu.: . A. M.ier'lwiriski 
. ... ' 

.: ,- ~ '",.: .' . 


