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Z'ARiĄDZENIE MINISTRA KOLEI 
0, .. ; , 

2; dnia 30 kwietnia 1956 r. 

zmienlają€e iilnątłzenle 1 dnia 16 sier.pnia 195.4 r., w sprawte ustalenia WIGł'ÓW mUłi{HłrÓW, odalłilk słumowycb 
l rozróżnienia słuib w resorcie Mlllłsterst ..... a K()I~1. 

Na podstawie § 14 ust. 7 uchwały nr 184 Rady Ministrów 
- z dnia 21 kwietnia 19S4 r. w sprawie stopni i odznak służbo

wych, umundurowania oraz dodatku za wysługę lat w resor
cie Ministerstwa KoleI (Monitor Polski z 1954 r. Nr A-39, 
poz. 531 i z 1956 r. Nr 4, poz. 30) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W wykazie stopni służbowych i przywiązanych do 
nich odznak (dystynkcji) służbowych w resorcie Ministerstwa 
Kolei, stanowiącym załącznik nr 14 do zarządzeniiI Ministra 
Kol'e) z dnia 16 sierpnia 19S4' r. w sprawie ustalenia wzorów 
mundurów, odznak, stopni służbowych i rozróżnienia służb w 
resQtde Ministerstwa. Kolei (Mon-jtor Polski Nr kM, poz. 93S) 
wprowadza się następujące zmiany : 

l) pod lp. 4 rubryka .. Stopieli służbowy" otrzymuje brzmienie: 
.. A.~ll'Vrant II stopni'a", a w rubryce .. Opis odznak (dystynk-

cji) na na ramiennikach" w wiers:lll szósty m pu wyrazfe 
"znal'-u" dodaje się wyrazy "ostrzem kąta"; 

2) pod lp . 5 rubryka "Stopień służbowy" otrzymuje brzmie
nie: "Aspirant I stopnia"; 

3) pod lp. 13 rubryka "StopieI1 służbowy" otrzynluje brzmie
nie: "Dyrek Lor naczelny n st.opnia ", a w rubryce .. Opis 
odznak (dystynkcji) na czapce mundurowej" w wiero;zu 
trzecim po średniku dodaje się ,zdanie: "naokv/a moku 
cZB'pki, n'a zeszyciu otoków górnego ; dolnego - jeden 
g.alon o szerokości 6 mm; skrzydełka g,odla koleJowego 
znajdują się na otoku"; 

4) po lp. 13 dodaje się nową lp. ,,13a" w następującym 

brzmieniu: 

Lp. Stop4elt 
służbolIJ!! 

Odznaki 
(dystynkcje!' 

Opis odzO/ly. 
(dlJsąmkcjil 

06:1'llłfki. 
Id!,stytlkcid 

Opis Od'zUlłk 
cl),lstJmlkji ' 

131ł' Dvrli!ktor 
naczelnI} 
I stopnia 

na czapce mundllrollJe.i 

jak IIJII21ej-

dwa !!Iumtd:r:ie 
umieszczone 
ID odstępie 

5 mm 
od siebie 

hlk W))'i: f' l -

dwa f:WO:lcl7.ie 
llrrrit's·!,c7n.ne 

1IJ "ds!ęł, ie 
5 mm 

od ,iebi e 

ł 

5) pod lp , r4 w rubrykach "Opis odznak (dystynkcji) na 
czapce mundurowej" i "Opis odznak (dystynkcji) na na
ramiennikach" wyraz .. dwa" 2!astępuje się wyrazem "trzy", 
a qdrę "S" zastępuje się cyfrą .. 3"; 

7) pod lp . 13, 14, 15 w rubrykilch "Odznaki (dystynkcje )" 
uzupełnia się wzory odznak (dystynkcji) stosownie do. 
zmiany określone.j w pkt 3, 5 i 6; 

8) pod lp. 16 w ru:bryce "Odznaki (dystynkcje) n(l rzapce mun
durowej" uzupełnia się wzór czapki mundurowe] stosow
nie do zmiany okreś lonej w pkt 3. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszeniil. 

6) pod lp. 15 w rubrykach .. Opis odznak (dystynkcji) na 
czapce mundurowej" i "Opis odznak (dystynkcji) na na
HI·miennikach" wyraz .. trzy" zastępuje się wyrilzem 
"cztery", a cy'rę .. 3" zastępuje się cyfrą .. 2"; Minister Kolei: w z. H . Dfqżkiewicz 
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z dnia 14 mal'3 1956 r. 

w. sprawie zniesienia na terenie niektórych powiatów obowiązku uiszczania opłat za przemiał zbóż w naturzE' (miarel,) 
oraz obowiązku o~stępowanla przy przemiale guspodarczym niektiHych rodzajów zb6ż na necz Państwa (Jdsypów). 

Na podstawie § 55 ust. 2 pozp.orządzenia Ra,ty Ministrów 
z dnia 12 C:l!erwC'lt 1964 r. w sprawie obowiązkowych dostaw 
zbóż (Dz. U. z t954 r. Nr 28 poz. 109 oraz z 1955 r. Nr 24, 
poz. 147 i Nr 31, poz. 187) zarządza się, co następuje; 

§ I , Znosi się na okres d'o dnia 15 lipca 1956 r. na te re
nie powIatów: 

l) Ołflwskj (~go w województwie \A!I' (Jdflw~kim, 

2) zgorzeleckiego w województwie wroclawskim, 

. ' 


