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TRESCI 

Poz. I 

UCHWAŁA RADY MINISTROW 

747 - nr 464 z dnia 25 lipca 1956 r. zmieniająca uchwalę z dnia 21 kwi etn ia 1954 r. w sprawie stopn i od-
znak służbowych, umundurowania o raz dodatku za wyslugę lat w resorcie Ministerstwa Kolei 801 

ZARZĄDZENIA: 

748 - Ministra ' Obrony Narodowej z dnia 9 lipca 1956 r. w sprawie książeczek i legitymacji wojskuwych. 802 
749 - Ministra Transportu Drogowego ,j Lotniczego z dnia 20 lipca 1956 r. \v sprawie u~)talcnia no rm ubyto 

. ków Ilaturalnych owoców ' c.Ytrusowych przy przewozie w transporcie drogowym. 804 

747 

UCHWALA Nr 464 RADY MINISTROW 

z dnia 25 lipca 1956 r. 

zmIeniająca uchwałę z dnia 21 kwietnia 1954 r. w spraw,le stopni i odznak służbowych, umundurowania oraz dodatku za 
wysługę lat w resorcIe Minlstel'stwa KoleI. 

Na podstawie art. 3, 4 i 5 d,ekretu z dnia 21 kwietni.a 
1954 r. o n iektórych prawach i obowiązkach p.rac:owników ko
lejowych (Dz. U. Nr 16, poz. 59) Rada Ministrów uc~wala, co 
następuje: 

§ l. W uchwale nr 184 Rady Mini s trów z dnia 21 kwiet
' nia 1954 r . w sprawie ' stopni i odznak służbowych, umundu
rowania oraz dodatku za wysługę lat w resorcie Ministerslwa 
Kolei (Monitor Polski z 1954 T. Nr A-39" poz. 531 i z 1956 r. 
Nr 4, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany~ 

1) § l otrzymuje brzmieni.e: 

,,§ 1. Pracownikom zatrudnionym w: 

l) Minist.erstwie Kolei (centrali). 
2) centralnych zarządach (zarządach) sprawujących 

bezpośredni nadzór nad poszczególnymi agenda
mi przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Pt1l1stwO
we", 

3) Centralnym Zarządzie Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego, 

4) Centralnym Biurze R()zrachu nków Zagranicznych ' 
w Bydgoszczy, 

5) przedsięblprstwi~ "Polskie Koleje Pallstwowe", 
6) zakładach naprawczych taboru kolejowego, 
7) kolejowych zakładach nawierzchn iowych, 
8) kolejowych zakładach maszyn i sprzętu drogo · 

wego, 
9) Kolejowych Zakładach Konstrukcji Sta.lowych · 

im. Rewolucji 1905 T . w Starosielcaeh, 
10) nasycalniach kolejowych, : 
11) kolejowych zakładach zabezpieczenia ruchu i 

łączności, 

12) Kolęjowych Zakładach Łączności w Bydgoszczy" 

13) o.środkach szkolen ia . zawoclow0.go Minis terstw a 
Kolei, 

14) sana to riach, prewentoria ch 
dziecka, 

15) szkołach kolejowych, 

domach zdrowia · 

a objętym odrębnym zarządzeniem Ministra Kol ei , p rzy
znaj e sil) s topn ie i odznaki slu),bowe," ; 

2) w § 14 : 

a) w ust. 1 wyrazy "pkt 1 - 7" zastępuje si ę wyrazamI 
"pkt 1- 14" ; . 

b) ust. 4 otrzym uj e brzmien.ie: 

,,4. W szkolach kolejowych prawo clo . lwzplatnego 
umundurowania służbowego .mają -W 51.yscy pfdCO
wnicy, w tym nauczyciele ziltrudnien.i w pełnym 
wymiarze godzin, oraz ucznio'wie·. ", .. ' . 

e) doda je si(~ ust . 8 w brzmi eniu: 

,, 8. Prawo do bezplatnego umundurowan.ia s łużbowe-

90 mają równ ież zatrudnieni w pełnym wymiarze 
godzin prac0wn icy Instytutu Nauko wo-Badawcze
go Kolejnic twa oraz przedsiębiorstw paIls tvlo
wych: Cen tralna Kol ejowa Składnic a Materiałów 

Hutniczych w Sosnowcu, Zakłady Vv' ytwórcze 
Urządze!,j Sygni1Jizacyjnych w, vVelnowcu , Cotarto
wieka Fabryka Sygnałów Kolejowych w Gotarto
wicach i Fabryka Sygnałów Kole jdwycll w L.j

· rach .... ; 

3) § 19 otrzymuje brzrnienie : 

,,§ 19. 1. Pracownikom zatrudniony m w jednostka,h or
. ganizacy jnych (pnedsięb i oI5lwach) wymieniu-
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nych w ,§ 1 OTaz Vi § 14 ltsL 8, z wyjątkiem 
niektórych pracowników obshl.gOWo-gGlsporlar
czy ch i robotników niewykwalifikowanych -za
szereyowanych , do kdtegorii 1 i 2 tabeli płac, 
których wykaz ustali Minister Kolei 'W pm~zu
mieniu .z Zarządem ,Gł<1WnymZwiązku Zawo
dowego Pracowników Kolpjowych, przyznaje 
się dodatek za wystugę jat w następując e j w,y
sokości: 

Tabela A 

(maszyniści parowozu, elektrowozu, motowozu, pomocnicy ma
szynistów parowozu, elektrowo.zu, motowo.zu, palacze paro
wozu) 

po upływie 
,I 

" 

2 laŁ 
5 

10 ;, 
15 

doda'tek w % 
10 
15 
20 
25 

T a b e l a B -

(pozostali pracownicy) 

po upływie . 3 lat 
5 

fi 15 " 

dodatek wolo 
5 

10 
15 

2. Pracownik może pobierać tylko jeden dodatek 
za wT-'ługę lat; w razLe zbiegu tytułu do dwóoh 
dodatków za wysługę lat uprawnimiemu przy
sługuje prawo wyboru."; 

4) w. § 20 ust. 1 skreśla się kropkę orazdo,daj.e si.ę wyr_az.y , , 
,,(płacy podstawowej, wynikającej z osobistego zaszere
gowania i tabeli płac stawek akordowych lub dniówko
wyćh)"; 

S) uchyla się "Wykaz stanowisk, na których pracownikom 
przysługuje dodatek za wysługę lat", stanowiący załącz
nik nr 2 do wymienionej uchwały nr 18! Rady Ministrów. 

§ 2, Do ustalenia po raz pi erwszy pro_centu do.Glatku za 
wysłu.gę lat dla :pracov.mików wymienionych w_,§ 1 oraz w § 14 ' 
ust. 8 uchwały nr 184 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 
ł954 r.('Monitor Polski z 1954 r. Nr A-39, poz, 531 Oraz 
z 1.956 r. Nr 4, poz, 30 i Ni 63, paz, 747) 'na'}eż;y przyjąć lata 
wo/sługi 05i:ą-gni~te przez Pc,/!,cownika do -,cl'Flia l sie-rpnia 
1956r. 

§' 3. Wykonanie 'uchwały porucza się Przewodniczącemu 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, _ Ministrowi 
Finansów, Prezes.owiPaństwowej K.omiBji Płac ·ora~ Min.istr-G
wi Kolei. 

§ , 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mo
:cą od 'dnia 1 stycznia 1956 r. 

Prezes Rady Mini'6trów: J. Cyrankiewicz 

748 

ZAR,lĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 9 lipca 1956 r. 

w sprawie książeczek J legityma~jl' woJllokowyt:h . 

W wykonaniu ustawy z dnia 4 lutego 1950 LO powszech
nym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1950 r. Nr ,'6, poz. 46, z 
1951 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 22 , poz.tn, z 1953 r. Nr 27, .poz, 104 
or,az:z. 1955 r. Nr .5, poz. 37 i Nr 32, poz. 189) celem uregulowa
niaspraw związanych z wydawaniem ksią ;1eczek i legityma
-cjt wojskowych oraz posługiwanic!ll się tymi dokumentami za
rządza się, co ndstępuje: 

§ 1. 1. Ks~ążeczka wojskowa, legitymacja wojskowa ofi
cera rezerwy i legitymacja wojskowa osoby objl~ tej ewiden
cją oficerską są wojskowymi dokumentami osobistymi stwier
dzającymi stosunek ich posiadaczy do powszechnego obowiąz
kuwojskowego (obowiązku wojskowego kobiet) i posi~dany 

stopień wojskowy: 

2.W okresach ' o-dbywania przez posiadacza ' książeczki 
woqskowejczy-nnej służby wojskowej książ.~czka wojskowa 
Jest jego dokumentem tożsamości. . 

,~.2. 1; Książ.eczki wojskowe są wojskowymfdokumen
~ami .Qsobistymip.rzeznaczonymi ,,dl-a: 

. l) poborowych; 

2) przedpoborowych przyjętych do szkół oficerskich i aka
demii wojskowych; 

3) sżeregowców i podoficerów odbywających -zasadnicz~, 
służbę wojskową; 

4,) szeregowców i podoficerów rezerwy; 

5) kobietpr.zeznaczonycb dopomoi:niczej służby wojskowej; 

6) szerego~ci>w i podoficerów rezerwy zwolni-onych od po
wszechnego obowlązkuwojskowego oraz kobiet zwolnio
nych od obowiązku wojskowego kobiet wskutek przekro
czenia granicy wieku określanej" w ustawie -o powszech
nym obo'wiązku wojskowym; 

1) osób wymienionych w pkt l, 3, 4 i 5_ zwolnionych od po
wszechnego obowiązku wojskowego (obowiązku wojsko
wego kobiet) wskutek uznania tych osób za zupełnie nie
zdolne do służby wojskowej (pomocniczej -.służby woj

skowej). 

{ Legitymacje wojskowe Sif' wojskowymi dokumentami 

osobist}' mi _przeznaczon y mi i 


