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2J do wykonyvJ'1nia róbót fizycznych przy kontroli celnej to
w.aróI\' i środków przewozowych p,rzy użyciu WłaSil€g,o 

perso!lłelu. 

3. Przedsiębiorstwa 'przewozowe inne niż wymienione w 
HSt. 1, trudniące ' się przew0zem osób i t?war-6w prz·ez gran·icę 

Państwa, obowiązane są du świadczeń wymienionych w ust. 1. 

4. Przedsiębiorstwa posiadające magazyny i składy celne 
obowiązane są, . 

1) oświetlać pomieszczenia magazynowe i ~kładowe w sposób 
. odpowiadający potrzebom skutecznej kontroli celnej; 

2) wykG'llyw,ać roboty fizyczne przy kontroli celnej tOW1.JÓW 
własnym personelem; . 

3) w razie potrzeby dostarczać i utrzymywać w oclpowi,~drlim 
stanie: 

8) pomieszcz-enia biurowe dla pracc:ownHców celnych, 

b) odpowiednie p'omieszczenla na towary zatrzymane w 
postępowaniu celnym lub zajęte JN postępowaniu k~r

nym; 

·4) nl! wRąoseka~miJ'list.fi!Kji celnej oświetlać, o~ał,,-.ć i vfrzy
myw1ić w porządku pomieszczenia wymienione w pkt' 3. 

§. 3. 1. W razie braku od.powied!Ji:ch pomieszczeń dla 
.fednostekadministratji c€!nej przoos'iębi0fs:twa wo/mi€ni«me 
w§ 2 .I}ow~nny umi·eszczać w płanach i~w~tY'cyjnych od'Po
wiedni tytuł inwestycyjny oraz limIt na bud:o-wę tych po
-m+cszczeil, je'Żelibudowa ich przez administlacj~ celną byłaby 
~sIlodarcz@nie uzasadn'iona dla j'edntJstki administracji celnej. 

~2. Wnioski o umieszczenie 'I," planach inwestycyjnych ty_ 
tułów inwestycyjnych O!11l limitów na budQ\vę pomi<"szcźeń 
W1(md~"tti .G':'~ldl Vi U'it. t Z,34 .• ISz.a Mi!l{s .!er I-Ian.dlll Zaqr-.lnic.zneg{) 
właściwemu ministrowi, któremu podlega prwdsiębiorstwo w -

bowiązane do świadczenia, w terminach ustalonych prze pisami 
'IN zakresi~ opmcowywania pl.anów inwestycyjnych. 

. § 4. 1. Dla ustale~.ia rozmiarów świadczeń wyp1ienio
nych VI § 2 powinny być zawarte umowy między poszczegól
nymi przedsiębiorstwam i i urzędami celnymi na zasadzie od
płatności we wszystkich przypadkach, gdy obowiązek wyko
nania świadczeń ze strony przedsiębiorstwa łączy się z wy~ 
datkami, których przedsiębiorstwo nie musiałoby ponosić, 'gdy" 
by do świadczeń tych nie zostało zobowiązane na podstawie 
nIniejszej uchwały . . 

2. W razie sp'Oru rozmiar świadczeń 'llstala komisjaarbi
trażowa po zasięgnięciu opinii M,inisterstwa Handlu Zagra
w'CZ1'lego i milliisl-ers,twa właściweno dqa 'lilrugiej strony. 

§ 5. L Państwowe- -przedsiębiorstwo "Polska Pocztl1, Te
legraf i Telefon" obowiązane jest niezależnie odświadczeri wy
mieru.@ny-ch w §. 2 pobi€faĆ od nadawców lub odbiorców prze
syłek. na rachunek administracji celnej należ.ności celn!!, wy
mierzone prz<!z Ofg41DV celne {}d przesyłek }'l'GCzt,j)wycllprze- ' 
wożonych prz-ezg'f..ani~ Paristwa, j wpiaC1ł<: te należno;;ci na 
dochody budżetowe w terminachustalonycb prz-ez Ministra 
Handlu Zaq.rauicro€g.Q w p.owzumieni'H z Nfinistrem tącżu0ścl. 

2. Z tyhtłu k6SZt6W w ii\żił<:ych s-ię z oopraw.ą c~llł~prze
sylek pocztowych. u1kasem · i kontrolą należnofci wymienk>
nych w ust.! przedsięłłiorstwo państwowe "Polska Poczt!!, Te
legraf i Tełe:fou" p6trąca z ~~!n-ejsullly .epłatllilleżnośćusta
ł<m.ą·przezMinistra Łączności w porozumieniu z ·Ministrem 
Handlu Zagr,aniczneg·Q. i 'Minis'1:r,em Finansów. 
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,§ 6. Uchwala wchod.zi w życi-e z dniem ogłoszenia z mocą 
od dnia L stycZnia 1956 r. 

Prezes Rady Mi9istrów: J. Cywnkiewicz 

UCHWAŁA Nr HI RADY MlNISTROW 

z dnia H 'StyCzni6 '1956 f. 

WSłlT(!wle skr-óconf>go czasu. prłlcy w nh~klór}'ch zakładach pracy wCkodzą,q'oh w 5kl4ld fefiortll GuUtłdwa. 

N« podstawie 8.rt. 3 ustawy z dllia 19 kwietnia 1950 r. 
o sk!ócon~'m czas'ie pracy szcz~ólnje uciążliw-ej lub wykony
wanej w szkodliwyeLl wdrunkach (Dz. U. Nr 20, poz. 174) 'Rctcla 
Ministrów na wniosek łvlinistra Hutnictwa i po zasJę~Jnięciu 
opinii Centralnej Rady Związków Za Alodowych uch willa , co 
n.a-stępuje: 

§ 1. 1. Prz'edłuźa się stosowanie skróconego czasu pn'lCY 
\Ol Hncie O!{)vviu Zakładów Cyn-kowy-ch ,!'Szopienice" - w od
dz-i-ilłach i na stanowisk<1ch roboczych wymienionych w. osob-
nym wykazie. . 

2. Wprowadza się skrócony czas pracy w zakładach pracy 
I na stanowlskftł;: h roboczych wymienionych w osobnym wy
k.azie. 

'§ 2 . 1. Czas pracy pracownik6w .zatrud Llionych w za-kła 

da!:h ina stanowiskach okr.eś,lonych w§ lograniczd się do 
fi godzin na dobę i 36 godzin tygodniowo. 

2. Przy zastosowaniu ruchu dągłego kierownictwo za
kłll!!ul1łoże , po każdoHlZowym uzys.kcllliu zezwolenia wł-aści
,".'ego technicznego inspek tora pracy, przedłużyć czas pracy 
ponad 36 godzin do 42 godzin tygodniowo, z tym że p.raciI po
nad 36. godzin tygodlJ.iowo o.płacana będzie według zasad prze
widzianych dla wynagrodzenia za pracę w godzinach nadlicz
bowych. 

3. Przepis ust. 2 moź:e l'l1i'eć za!!';tosowaIDe tylko w razie 
obsadzenia przez kierownictwo zakładu stanowisk rohoczych 
określonych w § 1 pracownikam.i w ilości zabezJ3ieczającej 

utrzymanie ciągłoś.ci ruchu w nowym !. sleTUie pracy. . 
. / 

4. Pracownicy zatrudnieni w nie zielę -muszą. otr:z.ymll<: 
w zamian woluyd.zień w tyg.odn1u, i tym że co J tygodItie 
dzień odpoczynku powinien .przy~.dać w niedzłeJę. 

,§3. Minister Huttlk:twa wpomZlilID'ieniu z Ministrem 
Zdrowia i zarządem 'głównym właściwego związku zawodowe
go przywrócić normalny czas pracy w zakładach pracy i na sta
nowiskach roooczych o'k-reślony,ch w § 1 po Ul'st~owdn4u ta
k.ich urządzeń Och;[G'RDyiCh lub po WIUol,v<ił>dzeruu t-dkkh zmian 
w ,,~arullka.ch prooukcyjnydl, które USUiIlą szczególną szkodll
wość dla zdrowia warunków pl-acy. 

§ 4. \Nykonanie uchwa~y p()fUoCZa się ~·fini·stJi')wi Hut
nictwa, Mil'l.is.trowl Finansów OTaz PrzewQdnicząC€IDU Pa·ństwo
wej .KOffił'5jiPlallc'Gw.an,[a GospodarcZeego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie: co do Huty O,łowiu Za
kkdów Cynkowych ,;Szopienice" z mocą od dnia 1 sly'Cznia ' 
1955 T., co do pozostałych zakładów - z dniem ogłoszenia . 

Prezes Rady. Min.istrÓw: J. CYJanlliewic.z 


