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UCHWAŁA lADY PAl'ilSTWA 

189 - z dnia 21 czerwca 1969 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Sejmu PolskieL Rzeczypospolitej' Ludowej 
V kadencji • . • 445 

ZARZĄDZENIA: 

190 - nr 51 Prezesa Ra:Jy Ministrów z qnla 11 czerwca 1969 r. w sprawie przewozu przesyłek towarowych w ko-
munikacji kOllWinowanej kolejowo-samoc/JOdowej . . 

191 - nr 55 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 czerwca 1969 r; w sprawie usprawnienia prac nad wycofywaniem 
z produkcji wyrobów przemysłu maszyl)owego i elektrotechnicznego technicznie przestarzałych, zaliczonych 
do grupy nowoczesności .. C" • • 

192 - Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 1969 r. w spra wie ustalenia wzoru, stopu 1 wagi monet nominalnej 
wartości zł 10 

193 - Ministra Finansów :r. dnia 13 czerwca 1969 r. w sprawie organizacji I finansowania robót budowlano-montażo
wych oraz budowlano-remontowych wykonywanych systemem gospodarczym w państwowych jednostkach 
organizacyjnych • 

194 .~ .Ministra Komunikacji z dnia 14 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obniżęnia i zryczałtowa
nia opiaty od przewozu wykonywanego na obszarze Polski samochodami ciężarowymi zarejestrowanymi za 
granicą 

195 - Ministra Leśnictwa I Przemysłu Drzewnego z dnia 6 czerwca 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ' 
normatywów czasowych oddawania do montażu i eksploatacji maszyn i urządzeń 

196 - Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 7 czerwca 1969 r. w sprawie pierw
szeństwa do uzyskania patentu na wynalażek albo re jestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub 
znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub W7.oru na wystawie pod nazwą "Technika Medycy
!lieN (..TECHMED - 1969") w roku 1969 albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym 
na tej wystawie w Toku 1969 • 

OBWIESZCZENIE 

197 - Przewodniczącego Komitetu Drobnej Wytwórczości z .dnia 20 maja 1969 r. zmlęnlające obwieszczenie w spra-
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wie wykazu obowiązujących resortowych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. 451 
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UCHWAŁA RADY PAŃSTWA 

z dnia 21 czerwca 1969 f. 

w sprawie zwołania pierwszej sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej V kadencji. 

. Na .podstawie art. 11 Konstytucji Polskiej Rzeczypospoli
tej Ludowej Rada Państwa postanawia zwołać pierwszą sesj~ 

Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wybranego 'fi dnhl 
lczerw:ca 1969 r. na dzień 27 czerwca 1969. f., godz. 16.00. 

Przewodniczący Rady Państwa: M.Spychalski 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 
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ZARZĄDZENIE Nr 51 PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 11 czerwca 1969 f • . 

w sprawie przewozu przesyłek towarowych w komunikacji kombinowanej kołejowo·samocho~.owel 

Na podstawie art. 6 dekretu z dnia 24 grudnia 1952 f. 

o prlewozie przesyłek i osób kolejami (Dz. U. z 1953 L Nr 4, 
poz. 7) zaflądza się, co następuje: 

§ 1. Przewóz przesyłek towarowych w komunikacji kom
binowanejkolejowo-samochodowej wykonuje przedsiębior
stwo, wyznaczone p{lez Minist.ra Komunikacji. 

.. 



§ 2. Przy pr7ew,JZie prze~yłek określonych w '§ 1 prze
woźnik obowiązany jest dok()nywać racjonaI'nego wyboru 
środków pnewozowych. 

§ 3. Przewoźnik moźe odmówić przyjęcia przesyłki do 
przewozu. jeżeli : 

1) wykonaniu pr zewozu stoją na przeszkodzie okoliczności, 
których nie można uniknąć lub których działaniu nie 

, można zapobiec mimo do łoże nia należy~ej staranności, 

2) wła ścLwości prze syłki zagrażałyby życiu lub zdr owiu 
ludzkiemu, mieniu albo bez p i ec zeństwu ruchu na drodze, 
którą miałby nas t ąpić pflewóz. 

§ 4. Od przewo zu wyłącwne są przedmiO'ty: 

1) których przewóz stanowi wyłączność Pańs twa w dzie
dzinie poczty, 

2) które z powodu swych właściwości nie nadają się d'Q 
przewozu choćby tylko na części drogi pr'zewozu - ze 
wzqlędu na środki przewozu lub też ur ządzenia znajdu
jące s'ię na drodle ,przewozu, 

3) których przewóz choćby na części drogi przewozu za:' 
broniony jest na mocy przepisów lub ze względu na po
rządek publiczny. 

§ 5. Minister Komunikacji ustali regulamin ,przewo'lu 
przesyłek w komunikacji kombinowanej kolejowo-samocho
dowej. Regulamin ten powinien w szczególności określaĆ za
sady: 

1) organizacji przewozu ,przesyłek przez przewoźnika, 

2) zawie'l'a'nia i wykonywania umowy przewo'lu przesyłek 
oraz terminy dostawy, 

3) odpowiedzialności przewoźnika z tytułu umowy p,rze
woz'u, 

4) zabezpieczenia należności przewoźnika z tytułu wyko
nania umowy przewozu, 

5) postępowania reklamacyjnego. 

§ 6. Zarządzenie wchod'li w źycie z dniem 1 lipca 1969 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P. Jaroszewicz 
Wiceprezes Rady Ministrów 
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ZARZĄDZENIE Nr 55 PREZESA RADY MINISTROW 

"Z dnia 16 czerwca 1969 F. 

'W aprawie usprawnienia prac nad wycofywaniem z produkcji .wyrobów przemysłu maszynowego elektrotechnicznego 
technicznie pr,zestarzalych, zaliczonych do grupy nowoczesności "C". 

W związku ze stwier dzonymi wypadkami produkowania 
wyrobów zaliczony ch do grupy nowoczesności ;,C" po lista
lonym dla nich termin ie wyc ofania z produkcji zarząqza się, 

co następuje: 

• § 1. Zobo wiązuje się min istrów nadzorujących przeds ię

b iorstwa prOdukujące wyroby przemysłu ma,szynowego i elek
trotech nicznego do: 

l) prz,eprowadzenia w terminie do dnia 31 lipca 1969 r. 
analizy stanu wycofywania z pro,Aukcji wyrobów zali
czonych do grupy nowoczesności .. C" i ust.alen ia dla 
tych wyrobów ostateczny,ch terminów wycofania z pro
dukcji, po których przekroczeniu będą stosowane sankcje 
finansowe , okre ślone w § 2j 

2) przeprowadzenia w , t,e rminie do dnia 30 wr ześnia 1969 r. 
aktuali zacji - świadec tw dopus zczen ia wy robów do pro
dukcji, uwzględn i ającej stan realizacji zaleceń placówek 
oc en y i kontrolę terminów ważności świadectw ora z ko
nieczne zmiany w zaliczeniu wyrobów do pos zczególnych 
grup no woczes llości j 

3) ro zpatrzenia przez koleg ia min isters tw w termin ie do 
dnia 30 września 1969 r. spra wozdania z przeprowadzo
nej analizy, o któ rej mowa w pkt 1, oraz podjęcia środ
ków zm i erz ających do usprawn ienia prac nad wyc ofa
niem z produkcji wyrobów zaliczonych do grupy nowo
czesnośCi "C" (opracowanie programów wycofan ia wy
robów z produkcji). 

§ 2.1. W razie opóżnienia wycofania z produkcji wy
robów grupy nowoczesności .. C" w stosunku do terminów 
ustalonych w św iadectwach dopuszczenia wyr obów do pro
dukcji lub w programach wycofania wyrobów z produkcji 
całkowity zysk osiągnięty ze sprzedaży tych wyr'obów nale
ży traktować jako zysk nieprawidłowy w ro zumieniu § 42 
ust. 3 uchwały nr 276 Rady Ministrów z dnia 28 pai,dziernika 
1965 r. w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń prze
mysłowych i zgrupowanych w nich państwowych przeds ię

biorstw objętych pl~nowaniem centralnym (Monitor Polski 
Nr 61, poz. 316) . 

_ 2. ' Zgodnie z przepisem § 42 ust. 4 uchwały nr 276 Rady; 
Miriistrów zysk nieprawidłowy, o którym mowa w ust. l, 
podlega przekazaniu : 

l)w wysokości 15% na rachunek funduszu rezerwowego 
zjednoc żeni a, jeże li zysk niepra widłowy został uja wnio
ny przez samo przeds i ębiorstwo lub zjednoczenie, a w 
pozostałej'wysokości - do budżetUj 

2) w wys okości 100% do budżettl, jeżeli zysk nieprawidlo
wy został ujawn lony przez orga,ny kontroli żewnętrznej, 
banki lub wydziały finansowe pre zydiów rad narodo
wych. 

§ 3. , Dla ustalenia podstawy do premiowania oraz dla 
celów bankowej kontroli funduszu płllc w przeds i ębiorstwach 

przemysłu maszynowego i elektrotechnicznego oraz w ' gru-




