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M ONI .T 'Q R P OL .SKI 
DZIENNIK URZĘDOWY POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEj 

\\t arszawa, dnia 25 marca 1965 r. N.r -16 
TRESC: ' . 
Poz.: 

UCHWAŁA RADY PAŃSTWA 
59 - z dnia ' 23 -ma rca 1965 r. w sprawie pawa ł ania Pa ństwawej K.omisji .Wyba rczej 

UCHWAŁA RADY MINISTROW 
~O - nr 35 z dni a 9 lutega 1965 r. w spra\vie wysa~aści składek od państwowych jedn.ostek .organizacyjnych z . ty

tulu czl.onk.os tw a w stowarzyszeniach 

ZARlĄDZEN"lA: 

· 61 - Ministra Finansów z dni'a 12 marca 1965 ' r. w sprawie ' .obliczania, odprowad zania i rozlicżania amortpacji 
. oraz odprowadzania dochodó w te sprzedaży lub likwi(iacji ŚTodków _ trwałych przedsiębiorstw paflstwowy ch 

62"':" Ministra Szk.olnictwa Wyższego z dnia 12 mar <;a 1965 r . dotycz·ące zmiany zarządzenia w sprawie us!-a'lenia 
- wyka zu wydziałów s.zkor' wyższych, p.odlegaj ,~cych nadzorowi Min·isfra Szkolnictwa ~~Vyższ~o, które upra w-

nione zostały na czas okreslony do nada wama stOpni na ukowych , . 
'63 -Ministra Komunikac ji z dnia 6 marca 1965 r. zm ieniające zarządzenie w sprawie skrzyżowan'ia linii" kolejo-

wych z drogami publiczny mi ' , . . , , . 
. 64 - Mimstra Budownictwa i Przemy~ju Materiałow Budowlanych Z dnia 27 lu tego 1965 r. w sprdwie ustalenia 

kosltow zestawu mat eria łó w budowlanych pot lZebnych na Wybudowanie 4-izbowego domu mieszka lnego 
o standardowym wyposcieniu 'la rok 1-964 ' . , _ ; . 

65 - MiD\strd Budownictwa i Pnemyslu Materićllów Budow la nych z dni a 27 luteg.o 1965 r. w spra wie ustdlenia 
ceny' t- m2 pow ierz ch ni uży tkowej ' budynku mieszka l neqa dla celów pneliczeń wkładów aSLczędnosc i o
wych na rok 1964 

INSTRUKCJA 
66 - Ministra ZdlOwia i Opieki Społecznej oraz Prezesa Zak ładu Ubezpieczeń Społecznych. z dńia 15 marca 

19G5 r. w sprawie uznawania CZil SOW€ j nIezdo l ności do pracy z powod u chorob y prze byle j przez pracownika 
w cZrl sie przejściowego. pobytu . za granicą . 

OBWIESZCZENIE 
67 ' - Polskiego Komitetu Norma lizacyjnega z dJli c1 22 mM ca 196:. , r. w spra wie zmiany duty i wkresu obowiązv -
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UCHWAŁA RADY PAŃSTWA 

z dnia 23 marca 196(5 r. , 

w spra.wie powołania Państwowej KomIsji . Wyborczej. 

'. 

"-

Na podstawie a rt. 21 Ordynacji wybon:;zej do_ Sejmu 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowe j (Dz. U. z 1960 r. "Nr 58, 
poz: 125) Rada Pańslwa postanilwia powolać Państwową Ko

. misję Wyborczą w następującym składzie: 

Marian Gotowiec , przewodniczący Prezydium Woję- ' 
wódzkiej Rady Narodowej w Olsztynie 
Henryk Holder, szef Kancelarii Rady Państwa 

Irena Janiszewska, sekretarz Centralnej Rady Związ
ków Zawodowych Przewodniczący: 

Jan . Wasilkowski, pierwszy ' prezes Sądu Najwyższe

go, proteso! Univ,:ersytet u Warszawskiego, poseł na 
Se jm 

Zastępcy Priewodn iczącego: 
Bolesław Podedwo!""{, wice rJrezes Nac7,elnego- Ko
mitetu Zjedn oczonego Stronnictwa Ludowe90, za
stępca Przewo~niczącego Rady Pal1stwa 

Jan Karol Wende, sekretarzgenera-lny Centraln..' lO 
Komitetu Stronnictwa Demokratycznego, wicema.r
sza jek Sejmu PRL 

Sekretarz: 
Mieczysław 'Marzec. członek Komitetu Centralne,!o 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej., kierownik 
Wydziału Organizacyjnego KC PZPR. poseł na Sejm 

Członkowie: ' 
Kazimierz Barcikowski, przewodniczący Zarządu 
Głównego Zwjązku Młodzieży Wiejskiej 

Tadeusz Jańczyk,preześ Nacze lne j Rady Spółd? i e l

czej ·i CRS :,Samopomoc Chłopska ;' , poseł na Sejm 

Mieczysław Klimas'lewski, rektor Uniwersytetu .J a
gielloń skiego w Krakowie 
Bogusław Maderski, rolnik we wsi Patków, pow. Ło
sice, prezes Powiatowego Zwią7ck u Kólek Rolniczy ch . 

Bronisław Miczajka, górnik kopalni "Ryrner", pow. 
Rybnik 
J e r?y 'Starościak, profe,sor Uniwersytetu \Varszaw
skiego . 

Je rzy Urbański, ślusarz narzędziowy, przewodniczc}cy 
Stoleczne90 Komitetu Frontu Jedności Narodu. po
seł na Se jm 
Stan isława Zaw'ad,ecka. sekretarz qeneralny Zarządu 

Głównego Ligi Kobiet, poseł na Sejm 

Przewodniczący Rady Pa r)stwa: E. Ochab 

,\,~ 
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Franciszek Gesing, prezes Centralnego ?-wiązku Kó
lek Rolnlczyc~, p~sełna Sejm Sekretarz Racly . Panstwa: J. Horodecki .• 
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