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i ··uzgodnieniach dostaw, stanowiące załącznik r6-
do zarządzenia Przewodniczącego Komisji Plano
wania przy , Rad zie Ministrów z dnia 2 kwie tnia 
1963 r. w sprawie prz ydzia ł ów, rozdzielników 
i uzgodnień dostaw oraz ogólnych warunków do
staw w obrocie krajowym pomiędzy jednostkami 
gospodarki u~połecznionej (Monitor Polski z 1963 r. 
Nr 34, poz. 172, z 1964 r. Nr 73, poz. 34~ i z 1965r. 
Nr 64, poz. 355) , z wyjątkiem §§ 13, 21 i 22 tych 
przepisów."; 

2) w załączniku do zarządzenia: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 
,, § 2. Organem sporządzającym plany rozdziału oraz 

właściwą jednostką zbytu maszyn biurow yc h 
pochodzących z importu centralnego jest Przed
się biorstwo Obrotu Maszynami i Ur ządzeniami 

Biurowy mi "Maszyny Biurowe"," zwane w dal
szy m ciągu "P. P. Maszyny Biurowe .", 

b) po § 2 dodaje się nowy § 2a w brzmieniu: 

szyn , lub powołają si ę w zamówieniu na 
zarządze'n ie lub instrukcję normującą jed
nolic ie w całym resorcie zastosowanie za
mów ionych maszy n ze wska zaniem liczby 
i daty zarządzenia lub instrukcji. 

2. P. P. Maszy ny Biurowe rnoże w wyjątko
wych, szczególnie uzasadnionych wy padkach 
zwolnić j ednostkę zamawiającą od obowiąz
ku, o którym mowa w ust. 1, a zwłaszcził 

j eże li: 

a) jednostka zamawiająca posiada lUZ czyn~ 
ną stacj ę ma szyn, a zamówienie ma nd 
celu wymianę maszyny lub rozbudowę 

stacji, 
b) nacze lny organ administracji pa'ństwo

wej, któremu podlega jednostka zama
wiając a, stwierdzi należyte przyg.otowa
nie jednostki zamawiającej do wykorzy-
stania zamówionych maszyn. . 

3. Od obowiązku; o którym mowa w ust. 1, 
zwolnione są jednostki na l eżące do resortu 
Ministra Obrony Narodowej.", 

c) wyraz "Centra la" użyty w różnych przypadkach w 
tekście ' załącznika zćłstępuj e się wyrazami "P. P. Md
szy t1'i Biurowe" w odpowiednim przy padku. 

§ 2. Zarządzenie w chodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

,, § 2a. 1. Maszy ny do fakturowania i księgowania 

z importu centralnego będą przyznawane 
tylko tym jednostkom określonym w § 1, 
które do zamówienia dołączą zatwierdzony 
przez j ednostkę nadrzędną pełny projekt or
ganizacyjno-techniczny mechanizacji (au to
matyzacji) .prac obrachunkowych i biuro
wych, uzasadniający wybór, zastosrHvanie 
i pe łne wykorzystanie zamówionych ma- Minister Handlu Wewnętrznego: M. Lesz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA . KOMUNIKACJI 

z dnid 30 października 1965 r. 

w sprawie sY1łnalizowania lotów szybowcowych, w7.orów i wymiarów sygnałów w lohłictwle szybowcowym .oraz 
składania i rozpatrywania meldunków o niebezph!czeństwie tderzenia w powietrzu statków powie:rznych. 

Na podstawie a r t. 44 ust. 3 ustawy z dnia 31 inaja 
1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz 153) i § 19 ust. 1 
pkt 2 rozporząd zenia Ministrów Komunikacji i Obrony Na

-r odowe j z dnia 19 grudnia 1964 r. w sprawie zasad ruchu 
lo tniczego cywilnych statków powietrznych (Dz. U. z 1965 r. 
Nr 1, poz. 4 i Nr 30, poz. 201) zarząd za się, co następuje: 

§ 1. Sprawy sygnalizowania lotów szybowcowych, wzo
r ów i wymiarów sygnałów w lotnic twie szybowcowym oraz 
składania i rozpatrywania meldunków o niebezpieczeństwie 
z·derzenia w powietrzu statków powietrznych regulują "Szcze
gólowe przepisy w s prawie ruchu lot.niczeg'o cywilnych stat
k ów powietrznych - Wykonywanie lotów w prze strzeniach 
powietrznych kontrolowanych i nadzorowanych", wydane 
przez Ministra Komunikac ji na podstawie art. 44 ust. 3 usta
wy z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, 
poz. 153) oraz § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia . Ministrów 
Komunikac ji i Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 1964 r. 

. w sprawie zasad ruchu lotniczeg o cywilnych statków po

. wietrznych (Dz. U. z 1965 r. Nr 1, poz. 4 i Nr 30, poz. 201). 

§ 2. Tra cą moc: 
1) zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 1 lutego 1951 r. 

w sprawie sy gnalizowania lo tów szybowcowych (Moni
tor Polski Nr A-11, poz. 172), 

2) zarządzenie Ministra· Transportu Drogoweqo i Lotnicze~ 

g o z dnia 7 grudnia 1951 r. w s prawie ustal e nia wzorów 
i wymiarów syq nałów w lotnictwie szybowcowym (Mo
nitor Polski z 1952 r. Nr A-3, poz. 47\ , 

3) zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 17 maja 1962 r. 
w sprawie składania i rozpatrywania meldunków o nie
bezpiecz eństwie zderzenia w .powietrzu statków powietrz
nych (Monitor Polski Nr 43, poz. 201). 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w ż):cie z dńiem ogtoszenia 
z mocą od dnia 1 listopada 1965 r. 

Minister Komunikacji: P. Lewiński 
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