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UCHWAŁA Nr 544 RADY MINISTROW 

z dnia 28 sierpnia 1956 r . 

Nr 71 

. ,' .' w sprawie znaków granicznych, utrzymywania przejść granic znych .oraz zamieszkania i pobytu w ""rt~fje nadgraniemej. 
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Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 6 ust . 2, art. 12, art. 14 
t ut. 11 dekretu z dnia 23 marca 1956 r. o ochronie granic 
państwowych (Dz. U. Nr 9, poz. 51) Rada Ministrów postana
wia, co następuje: 

I. 

Znaki I przejścia graniczne. 

§ l. Linia granicy lądowej Polskiej RzeczYPosllolite j Lu
dowej jest oznaczona znakami granicznymi, których wzór 

'określają, umowy międzynarodowe, 

§ 2. Strefa nadgraniczna oznaczona jest tablicami umie
uczonymi przy drogach i szlakach wiodących do strefy 
nadgranicznej. 

§ 3. Znaki i tablice określające przebieg linii granicy 
oraz granice strefy nadgranicznej zakładają i utrzymują pre
zydia właściwych miejsc'owo powiatowych rad narodowych 
po wysłuchaniu organów Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). 

§ 4. 1. Organami zobowiązanymi do stałego utrzymy
wania przejść granicznych w stanie umożliwiającym prze
prowadzanie skutecznej kontroli granicznej są: Ministerstwo 
Kolei w odniesieniu do przej~ć kolejowych, Ministerstwo 2e
glugl w odniesieniu do przejść morskich i rzecznych ~rflZ 
Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego .w odnie
sieniu do przejść drogowych (lądowych) I lotniczych. 

2. W zakres obowiązków, o których mowa w ust. I, 
wchodzi dostarczanie i utrzymywanie 'w należytym stanie 

pomieszczeń potrzebnych w związku ' z pt7.eprowadzaniem kon
troli gr14nicznej, oświetlanie odpowiadające potrzebom sku
tecznej kontroli granicznej oraz przygotow an ie odp:>wiednich 
ruchomych urządzeń i środków w rejonach kontroli granicz
nej . 

3. Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z za
interesowanymi ministrami oki eśla zasięg terytor ic1 lny 
przejść granicznych oraz ustala wytyczne w przedmiOCie wy
konania obowiązków wynikających z ust. 2. 

II. 

Zamieszkanie I pobyt w strefie nadgranicznej, 

§ 5. 1. Zezwolenia na zamieszkanie w strefie nadgran icz
nej wydają właściwe prezydia rad narodowych. 

2. Zezwolenia na pobyt czasowy w strefie nadgranicznej 
wydają właściwe organy Milicji Obywatelskiej, jeżeli prze
pisy pon iższe nie ' stanowią inaczej. 

3. Zezwolenia nie są wymagane dla młodocianych do 

lat 14. 
4. Obowiązek uzyskania zezwolenia na zamieszkanie w 

strefie nadgranicznej nie dotyczy osób miijących miej~ce za· 
mieszkania w tej strefie w dniu wejścia w życie ut:hwały. 

§ 6. 1. Prezydium rady narodowej właściwym do wy
dawania zezwoleń ne zamieszkanie w strefie nadgrimiC'znej 
jest prezydium powiatowej (miejskiej) ' rady narodowej we
dług miejsca zamierzonego zamieszkcmia lainteresowanego. 
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·2. Podanie o zezwolenie należy wnieść do prezydium 
.p9wiatowej (miejskiej) .rady .nąr-oclow~j W1iiściweJ . ze .w:zg1ędu 
,ua ,dotychczasowe miejsce 'zamieszkąnia ząinteresowanego. 

§7. Organem Milicji Obywatellikiej wlą-śdwy.IP do wy
dawania zezVloIęńna pobyt cza.sowy w strefie nadgr-ani.cmej 
jest powiatowa (miejska) komenda Milicji Obywatelskiej miej
sca zamieszk'l.nia zainteresowanego. 

§ 8. Zezwolenie na zamieszkanie w strefie nadgranicznej 
powinno wymieniać miejscowość, w której zaintel'esowany 
zamierza zamieszkać, a zezwolenie na pobyt czasowy ~ miej
scowość i CZilsokres zamierzonego pobytu. 

§ 9. I. Zezwolenie na zamieszkanie w strefie nadgra
nicznej uprawnia do zamieszkania w miejscowości wymienio~ 
nej w zezwoleniu "mązdo przebywauł'a naobsUtrzepowiatu, 
w którego granicach ta miejscowość się znąjduje. 

2. Zez.wolenie' na pobyt w strefie nadgranicznej lłPrawnia 
do przebywania wmiejscowośd, którą została wymieniona 
w zezwoleniu. 

§ 10. 1. Zezwolenie na pobyt w strefie nadgr.aniczn.ej 
wydąje się na okres do 2 miesięcy, chyba że przepisy poniż
sze stąnowią inaczej. 

2. W rązie uzasadnionej potrzeby zezwolenie na pobyt 
może być przedłużone przez powiątową (miejską) komendę 

Milicji Obywatelskiej właściwą ze względu na miejsce za
mieszkania lub miejsce pobytu zainteresowanego w strefie 
nadgranicznej. 

§ 11. Zezwolen,ie na zamieszkanie lub pobyt w strefie 
nadgranicznej może być wydane jednocześnie dla osób wpi
sanych do dowodu osobistego (tymcZ'lsowego zaświadczenia 
tożsamości) za interesowanego, udającego się wraz z nim do 
strefy nadgranicznej. 

§ 12. Każda osoba przYbywająca do strefy nadgranicznej 
,C)bowii'lz~n.a jest dopefnić obowiązku meldunkow.ego przed 
upływem 24 go:1zin od przybycia, bez względu na czas. przez 
który zamierza przebywać w:;;trefie nMjgnmicznej . Sposób 
dopełlliania obowiązku męlc!unkowego określają przepisy 

,Qmelqt\nĘ;acl:) . 

§ 13. 1. Każcla osoba przehywająca w strefie nadgra
nicznej obowiązana jest na żądanie organów Wojsk Ochrony 
P,ogranicza Jąb M:iiicji ,Qbyw.ateJskiej ukazać' .doku ITHmt siwier
d~ający jej uprawnienie do przebyw:iiili a w strefie .Lladgrd
nicznej w:razzdowodem osobit;t ymh.tP tymCz.asowym zaświad
czeniem tożsąmości. Dla osób sti).lezami.es~ałych ws!refie 
nadgranicznej dokumentem takim może być wpis o miejscu 
zamieszkania w dowodzie oSQpistym (tymczasowym zaświad
czeniu tożsamości). 

2. Zołnierze 111 . czynnejliłuibie wpjsk()wej .orazfunkcjo
na riusze organów bezpieczeństwa public:mego i Milicji Oby
:wateL<;lciej okazująziimi.Q.r;t ·doW9du os.obi$te.go .wo.jskow.y do
kument osobisty (legity~·ą.cję, .~ią;i;eczkę lub zaś,wiadc.zenie) 
łllbo legitymar.ję służbowi!. 

3. Os-oby do l~t la nie . Ql>owiązane d<:; posiadania .do
wodu osobistego mogą zam:i,ę.stdowodu ·95013;5teg.o okazywać 
legitymację s.zl<olnąplbo inny doklJj'nent osobisty. DoklJJTIent 
taki nie jest wymagany, jeżeli osoby te przebywają wst1"efi.e 
nadgranicznej wraz z o.sobami, do "j(tó.r;yc;h dowodu są .wpi.$ime. 

lU. 

§ 14, 1. Każda osobiluc!iljąca się do strefy n.adgrąnirznej 
, JV celach leczniczych może przebywać w strefie nadgr anicz-

Poz.86! 

nej na podstawie skierowania na Jeczenie w.ydanegopr~z 
organy Centralnego .Zarządu -Uzdr-pwisk. lub inne org.alilY :M4;
.nistraZo.rowiil albo organy służby .zdrowia innych , re
sortów. Skierowanie to może , być wydane na okr.es .do 6 :mie
się,cy. 

2. Skierowanie na leczenie powinno być w ciągu Z4 go-..
dzin od przybycia na miej sce przeznaczenia wymienione 'oo 
zaświadczenie miejscowego przedsiębiorstwa uzdrowisko~e

go, a jeżeli zakład leczniczy nie podlega Centralnemu Zarzą
dowi Uzdrowisk - na zaświadczenie wydane przez dyrekcją 
tego zakładu. 

IV. 

.Pobył w celach wypoczynkowych ltuą'5tyezn'Y'oo na wybrzeżu 
ł w rejonach tUl'~ty-cznvch Vi strefie ,fiłłdgranicznej. 

.. ~ .15.1. · Osobyudaj.ąeoe się w 'celach wypoczynkowych 
lub turystycznych do miejscowości położonych nawyb-rzeżu 
lub w rejonach turystycznych wstrehe nądgr.ilnicznej mogą 

przebywać w tych miejscowościach lub rejonach na podstawi~ 
nast~pujących do)c~mentów: 

1) skierowanie na wczasy wypoczynkowe, świąteczne lub 
wędrowne, wydane przez Fundusz \"'czasów Pracowni
czych i potwierdzone pieczęcią ośrodka Funduszu Wcza
sów Pracowniczych, w którym zainteresowany przebywa, 

2) zaświadczenie wydane przez llrząd, instytucję lub przed
siębiorstwo pmlstwowe dla pracowników i członków ich 
rodzin, 

3) Uiświadczenie wydane przez powiatowy zarząd Samopo
mocy Chłopskiej dla członków zrzeszonych w spółdziel

niach produkcyjnych i gospodarujących indywidualnie 
oraz członków ich rodzin, 

4) zą.świ.adczen ie wydane przez szkołę 'In b inny ' zakład 'uau
kowy dla uczniów i słuchaczy, 

5)zaświadczcenie wydane przez organizację społeczną -o zna
czeniu · ogólno-państwowymdla pracowników i członków 
ich rodzin. 

2. Dokumenty te można wydawać na okres do dwóch 
miesięcy. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. I, są drukami 
ścisłego zarachowania. 

§ 16. Przez rejony turystyczne rozumie się następujące 

obszary: • 

rej.on Krynicy od miejscowQŚc.i Tylic:::z .i 'Mus:~;ynka ',do 
miejscowości , Piwniczna, 

rejonZąkopanego od miejsco,w.~cl Szczawnica de miej
, scowości Podczerwona, 

rejon Babiej Góry i Pilska od miejscowości Jabłonka do 
miejscowości Zwardoń, 

rejon Wisły Qc!miejscowośc;i Koniil)CÓw ,do miej$-cowoścl 
Cieszyn, . 

rejop Nysy od -mieJscowości 'Pokrz.ywn-o do 'miejso)w;-oścl 
Głuchołazy, 

rejon Międzygór.za i Lądka Zdroju . odmiejscowOłlci Mil
kolno ,do miejscowości Mi ędzy gór..ze, 

rejon Kudowy od miejscowoś:c.i Now,a Bystrzyca iSpa
lona do miejscowości Radków, 

rej<m Wa'łbrzycha od miejscowości Głuszyca Górna do 
miejscowości M ieroszów, . 

,rejon Izersko,Karkonoski od miejscowoścr Karpacz i :Scie
gna do miejscowości Czerniawa Zdrój, 
rejon Rygola obejmujący miejscowość Rygol, 
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rejoo B'iałowieży od miejscGwośd Czerlonka do miejsco
WGŚci B'i'llł-owleŻa, 

rejon Horyńca Zdroju obejmujący miejscowość Horyniec 
.;~ '. Zdrój, 

rejon Bieszczad od miEjscowości Komańcza i Wolosate 
do miejscowości Lutowiska. 

§ 11. 1. Osoby udające się do miejscowości położonej 
w rejonie turystycznym na podstawie dokumentów określo

nych w § 15 uprawnione są do przebywania na całym ob&za
, rze tego rejonu. 

2. Uprawnienie do przebywania na całym obszarze re
jonu ~urystycznegoprzysługuje równooż osobom, które ud<:ły 
się 00 jedFl'€j z miejscowości tego rejonu w celach leczni
czych na podstawie skierowania wydanego przez właściwe 
()rgany. 

§ 18. 1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej w 
porozumieniu z organami· ochrony granic może zamknąć n ie
które d.rogi i szlaki oraz części rejonów dla ruchu turystycz
nego. 

2. Drogi i szlaki oraz części rejonów turystycznych, w 
których ruch turystyc zny jest zamknięty, oznaczoae są w te
renie przez p rezydia powiatowych rad n arodowych odpowied
nimi tablicami. 

§ 19. 1. Uczes tnicy wycieczek zbiorowych, organizo
wanych przez obozy, kolonie i domy wY'poczynkowe, o ile 
poruszają się na szlakach i drogach rejonu turystycznego, 
zamkniętych dla ruchu indywidu alnego , powinni posiadać 
przewodnika zaopatrzonego w listę imienną uczestnIków. 

2. Rozmieszczenie obozu, kolonii lub biwaków na wy
brzeżu lub w rejonie turystycznym powinno być uzgodnione ' 
Z najbliższą jednostką Wojsk Ochrony Pogranicza. 

§ 20. W przypadkach gdy osoby uprawnione do pobytu 
w miejscowości na wybrzeżu korzystając z pasażerskich jed
nostek żeglugi przybrzeżnej wylądują w miejscowości nie 
()bjętej zezwoleniem na pobyt, mog.ą w n iej przebywilć w 
czasie potrzebnym do uzyskania połączenia drogą morską lub 
lądową. . 

§ 21. Przepisy nJniejszego roz.działu nie naruszaj.ą pr ze
pisów §§ 11 - .13. 

v. 

Zamł~s.zkanie ł pobyt w strefie nadgriIDicz1lej niekMrych 
.pracownIków państwowych ł społecznych, osób pełniących 

czynną służbę wojskową oraz człon!tów ich rodzin. 

§ 22. 1. Pracownicy minIsterstw i urzędów centra.lnych 
()raz naczelnych władz organizacji spdłecz.nych o znaczeniu 
ogólno-państwowym mogą przebywać w strefie nadgrcmicz
nej na podstawie delegacji służbowej. 

2. Uprawnienie to przysługuje również pracownikom 
prezydiów rad narodowych, prokuratury, sądownictwa i orga-

- nizacji społecznych o znaczeniu ogólno-pailstwowym szczebla 
wojewódzkiego i powiatowego w województwach i powiatach 
granicznych, pracownikom cywilnym jednostek wojskowych 
()raz pracownikom urzędów mor; kich i celnych, jeżeli osoby 
te udają się na podstawie delegacji służbowej na obszar, na 

.-; który rozciąga się ich działalność. 

§ 23. Prezes Rady Ministrów określi osoby uprawnione 
do przebywania w strefie nadgranicznej tylko na podstawie 
dokumentu osobistego. 

.§ 24. 1. Żołni erze czynnej służby w ojskowej, jak rów
nież funkcjonariusze organów bezpieczeńs tw a publicznego 

oraz Milicji Obywate'lskiej udający się do mle]SCOW0 5C'l po
łożonych w strefie nadgranicznej mogą przebywa'ć w tej stre
fie na podstawie rozkazu wyj azdu (zaświadczenia o podró~. y 
służbowej) lub karty urlopowej (zaświadczenia o urlopie) 
albo ski·e·rowania do zakładu leczniczego. 

2. Członkowie rodzin osób wymieni,onych w ust. 1 mo
gą przebywać w strefie nadgranicznej na podst:-.wie skiero
wania do zakiarlu leczniczego lub domu wypoczynkowego 
p ool.leg'ł,eg o Ministrowi Obrony Narodowej lub Spraw We
wIł-ęt!fmych albo Komitetu do Sp raw Bezpieczeństwa Pubhcz
ne!!fD, a j,eżeH udaj.ą się do str,efy nadgranicznej wraz z tymi 
osobami, mogą tam przebywać również na podstawie zaświad
czenia wydanego przez dowódcę jed..'1ostki wojskowej, w któ
rej żołnierz pełni służbę, albo przez właściwy organ bezpie
czeństwa publicznego lub Milicji Obywatelskiej na szczeblu. 
powi,atu lub wyższym. 

§ 25. W razie ski erowania do zakładu leczniczego lub 
domu wypoczynkowego skierowanie to powinno być wymie'
nione w ciągu 24 godzin na zaświadczenie komendanta (kle
f0wnika) tego zakładu lub domu. 

§ 26. 1. Zameldowanie oficerów zaw odowych i podofi
cerów n adterminowych, jak również funkcjonariuszów orga
nów bezpieczeństwa publicznego i Milicji Obywatelskiej oraz 
członków rodzi n tych osób na zamieszkanie w strefie nad
granicznej następuje na podstawie zaświadczenia o pełnieniu -
służby w strefie nadgran icznej wydanego p rzez dowódcę jed
n ostki lub komendan ta garnizonu albo organ bezpieczeilStwa 
publicznego lub Milicj i Obywatelskiej określony w § 24 ust. 2. 

2. Zołnierze nie wymienieni w ust. 1 odbywający czyn
ną służbę wojskową (zasadniczą służbę wojskową, ćwiczenia 

albo przeszkolenie wojskowe lub inną czynną służbę wojsko
wą) w garnizonach położonych w strefie nadgranicznej upraw
nieni są do przebywania na t erenie tych garnizonów na pod
stawie wojskowego dokumentu osobistego (legitymacji, ksią

żeczki albo zaświadczenia ). 

VI. 

Zakaz dalszego zamieszkiwania i pobytu w strefie 
nadgranicznej - wydalenie ze strefy nadgranicznej. 

§ 21 . Powiatowa (miejska) komenda Milicji Obywatel
skiej właściwa ze względu na miejsce czasowego pobytu za
interesowanego może mu zabronić dalszego pobytu w strefie 
nadgranicznej, jeżeli jest to konieczne ze względów bezpie
czeństwa lub ochrony granic. Zakaz ten podlega wykonaniu 
w ciągu 24 godzin. 

§ 28. 1. Prezydium powiatowej (miejskiej) rady nar o
dowej właściwe ze względu na mi ejsce stałego zamieszkan ia 
zainteresowanego może mu z abronić dalszego' zamieszkiwania 
i pobytu w strefie nadgraniczn ej, j eże li wymagają tego wzglę

dy bezpieczeństwa lub ochrony granic. 

2. Decyzja powinna zaw ierać zaproponowanie zainterec
-

sowanemu nowego miejsca zamieszkania oraz określoną moż

liwość otrzymania gospodarstwa rol nego lub wskazania miej
sca zatrudnienia i zamieszkania. 

3. Prezydium powiatowej (m iejskie j) rady narodowej 
wyznacza w decyzji termin opuszczenia miejsca zamieszkania 
w granicach od 7 do 30 dni oraz poucza zainteresowanego o 
prawie do przeprowadzenia likwid ac ji gospodarki i uzysk illlia 
środków do przewiezien ia mi enia ruchomego. 

4. Prezydium rady naro.now ej rozstrzyg,a o pokryciu w 
częśc i lub w całości innych kosztów przesiedlenia zaintere
sowanego. 
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5. Decyzję rloręcza się zainteresowanemu z pouczeniem, 
że służy mu prawo odwołania się za pośrednictwem prezy
dium, które wydalo decyzję, do prezydium wojewódzkiej rady 
narodowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. 

6. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej powinno 
rozpatrzyć sprawę najpóżni~j w terminie 30 dni od otrzymania 
akt sprawy. 

§ 29. W przypadkach podyktowanych . uczególllymi . 
względami bezpieczeństwa publicznego prezydium wojewódz
kiej rady narodowej może za zgodą Ministra Spraw Wlłwnętn
nych zadecydować o zakazie z/lmieszkania lub pobytu l na
tychmiastową wykonalnością· 

§ 30. Minister Spraw \"lewnętrznych może w drodze 
nadzoru uchylić decyzję o zakazie ddlszego lamieszkiwania 
i pobytu w strefie nadgranicznej. 

§ 31. Przepisy ł§ 27 - 30 stosuje sił! odpowiednio na 
obszarze pasa granicznego. 

§ 32. Przepisy nmlejszego rozdziału nie dotyczą żoł

nierzy w czynnej służbie wojskowej oraz funkcjonariuszów 
organów bezpieczeństwa publicznego i Milicji Obywatelskiej, 
jak również członków rodzin oficerów zawodowych i podo
ficerów nadterminowych oraz funkcjonariuszów organów bez
pieczeiJstwa publicznego i Milicji Obywatelskiej . 

VII. 

Przepisy końcowe. 

§ 33.~Członkami rQdziny w rozumieniu przepisów uchwIlly 
Sil razem zamieszkali i prowadzący wspólne gospodar~two 

domowe: małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej 
oraz rodzeństwo , jak również dzieci przybrane. 

ł 3.(. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia . 
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ZARZĄDZ.ENII~ Nr 235 PREZESA RADY MINISTROW 

I dnia 3() sierpnia 1956 r. 

w sprawie uchylenia Dlektórych przepisów iDwestycYlnych. 

W celu uproszczenia i uporz1dkowania przepisów doty
czących planowania, rewizji i finansowania inwestycji za
rządza się, co na:-;tępuje: 

§ 1. Tracą moc następujące zarządzenia, okólniki i pisma 
okólne: 

l) okólnik nr 244 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 paź
dziernika 1952 r. w sprawie doraźnego uporządkowania 

prac kosztorysowych (Monitor Polski Nr A-96, po-z. 1474), 

2) zarządzenie nr 121 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 wrześ
nia 1953 T. W sprawie sporządzania i przeliczania koszto
rysów robót budowlano-montJżuwych oraz montażu ma
szyn i urządzeń przemysłowych (Monitor Polski Nr A-85, 
poz. 1011); 

3) pismo okólne Urzędu Rady Ministrów, Biuro Norm Kosz
torysowych, z dn ia 9 września 1953 r. w sprawie ustalenia 
urzędowego spisu cenników oraz kilta!oHów norril koszto
rysowych na roboty budowlano-montil'lowe oraz montd:/; 
maszyn i urządzeń przemysłuwych obowiązujących dla 
celów kosztorysowiln ia na rok 1953 (B iuletyn PKPG 

, nr 37, poz. 192); 

4) pismo okólne nr 72 Prezesa Rady Ministrów li: dnia 
3 kwietnia 1954 r. w sprawie przp.1iczania kosztorysów· 
robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu 
maszyn i urządzeń przemysłowych na poziom cen bieżll

cych (Monitor Polski Nr A-32, poz 471); 

;,) zarządzenie nr 27 Prezesa Rady Ministrów z d1lia 1 lutego 
1955 r. w sprawie stosowania w 1955 r. przy kosztoryso
waniu i rozliczaniu robót budowlano-montażowych mno:/;
ników przeliczeniowych na ceny bieżące 1953 r. ' (M-53} 
(Monitor Polski Nr 10. poz. 111); 

6) pismo okólne nr 19 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 
stycznia 1955 r. w sprawie za-twierdzania niektóry ch 
zbiorczych zestawień kosztów budowy; 

7) zarządzenie nr 404 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grud
nia 1955 r. w sprawie ustalenia mnożników dla przel.icze
nia wartości kosztorysowej robót budowlano-montill0-
wych oraz robót i prac geologicznych i geodezyjnych na 
poziom cen 1956 r. (Monitor Polski 1 1956 r. Nr 2, poz. 20). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia _ 
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Z~ENlB ,; PR",ESA RADY MINISTRO~~S:~~A,:g~~~ZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 

',-.; z dnia 30 sierpnia 1956 r. 

w sp rawie uchylenia Diektórych przepisów InwesłYcyj'ly"h. 

W celu uproszczenia i upo rl.ądkowania pr~isów dcty
czących planowania, realizacji i f il~nsowania in~stycji za-
rządza się, co następuje: .... _:. ", , 

. \~>;. § 1. Tracą moc następujące zarządzenia: 

l) zarządzenie nr 120 Prezesa Rady Ministrów i Przewodni- -
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego ~_ 

z dnia 11 września 1953 r. w sprawie zasad planowania 
i rozliczania dodatkowych kosztów związanych z zatrud
nieniem pracowników zamiejscowych oraz us'talania wy
sokości tych kosztów w produkcji hudowlano-montażowej 
(Monitor Polski Nr A-8S. poz. 10tO, z 1954 T. Nr A-33, 
poz. 482, Nr A-60, pO~. 196 i Nr A-83, poz. 963 oraz 
z 1955 r. Nr 41, poz. 404), . 

,. 


