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Warszawa, dnia 19 listopada 1976 r. Nr 40 

UCHW AtA RADYMINISTROW 

179 - nT 211 z dnia 14 października 1976 r. w sprawie utraty mocy obowiązuj4ceJ wektórych aktów praw-
nych ogłoszonych w Monitorze Polskim • :193 

• 

179 

UCHW AtA Nr 211 RADY MINISTROW 

z dnia 14 października 1976 r. 

w sprawie utraty mocy obowiązującej niektórych aktów prawnych ogłoszonych w Monitorze Polskim. 

W celu uporządkowania aktów prawnych ogłoszo

nych w Monitorze Polskim oraz zapewnienia jasnoscl co 
do mocy obowiązującej tych aktów zarządza się, co na-

3) zarządzenia, instrukcje i okólniki b. Przewodnicząc .. 
go Państwowej Komisji Planowania Gospodarczege 
wymienione w załączniku nr 3, 

stępuje: ' . . 4) zarządzenia, instrukcje, okólniki 1 pisma okólne Prz .. 
wodniczącego Komisji Planowania przy Radzie MInI
strów, ministrów i kierowników urzędów centralnyell 
wymienione w załączniku nr"-

§ 1. Uznaje się, że utraciły moc następujące ' akty 
prawne ogłoszone w Monitorze Polskim: 

l) uchwały Rady Ministrów oraz b. Prezydium Rządu 
wymienione w załączniku nr ' 1, § 2. Uchwała wchodzi w :tycie. dniem ogłoszenLa. 

2) zarządzenia, okólniki i pisma okólne Prezesa Rady 
Ministrów wymienione w załączniku nr 2, Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewla 

WYKAZ 

Załączniki do aehwały nr 211 Rady .. 
ni31rów II dnia 14 października 1916 • 
(po~ 119). 

Załącznik ar • 
o 

uchwał Rady, Ministrów oraz b. Prezydium Rządu i b. Komitetu Ekouom;c .. nc!!:o Rady Ministrów, które utraciły moc prawną. 
(Użyte w , wykazie skróty oznaczają' KERM - Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów, PIU - Prezydium Rządu, HM - Rad .. Ministrów.) 

Lp. Nr uchwały Data 

2 3 

l 19.11.49 r. 

2 RH 30.X1.49 r. 

s HM 30.X1.49 r. 

RM 20.1.50 r. 

" S KERM 22.111.50 r. 

PIU 26.VIl.50 r. 

Tytuł 

w sprawie dodatków speęjalnych dla fachowców morskich 

W sprawie państwowej działalności wydawniczej 

, w 'sprawie zasiłków pogrzebowych dla rodzin zmarłych gór
ników 

\ 
w sprawie dodatku lotniczo-techuicznego do uposażenia pra-
cowników państwowych ' w służbie iotnictwa oywilnego 

Ogłoszono 

(rok, nr, poz. Monitora Polskiego 
i późniejsze zmiany) 

5 

Nr A-U, poz. 156; • 1952 r. Nr 
A-51, po •. 687; z 1955 r. Nr A'" 
po •. S8 

, Nr A-łOJ. poz. 1196 

Nr A-I00, poz. 1176; z 1951 r. Nr 
A-69, po •. 895, Nr A-I02, poz. 1484 

Nr A-U, poz. 149 

w sprawie wypłaty przez niektdre zakłady pracy zasiłków Nr A-42" poz. 485 
pieniężnych, przysługujących II tytułu ubezpieczenia na wy-
padek choroby i macierzyństwa • . 

w sprawie trybo i waruukówprzyjmowania do Izkól pie- . Nr A-86, p.oz. 1064 
logniarstwa i połoinych 



Monłior Polski Nr .0 

l 2 3 

1 1l.vnUOr. 

• 6.IX.50 r. 

, Pfu n.IX.50 r. 

10 RM a.XI.50 r. 

11 275 PIU 14.IV.51 r. 

393 PIU 26.V.51 r. 

u 828 Pfu I.XII.51 r. 

14 835 Pfu 8.xn.51z. 

15 920 PIU 28.XII.51 r. 

16 928 PR. 28.XIl.51 r • . 

17 29 RM 2.'11.52 r. . , 

18 39 RM 2.11.52 r. 

19 57 PR. 17.1.53 r. 

20 lUO RM. ' 24.1.53 r. 

196PlU 14.111.53 r. 

22 · 26.1 Pfu lLlV.53 r. 

13.V.53 r. 

!ł42RM l3.VJi3 r. 

- 394 -

4 

w .prawie tIpOWllzechniellia i rozwoju spawalnictwa 

w sprawleoize.ędn.ści paliw i smaró.w w ~ospodarce samo· 
chodowej 1 rolnej 

W sprawie wmlo~enla dyscypliny finansowej na odcinku 
podatku od wynagrodzeń i Bkładek na Społeczny Fundusz 
Oszczędnościowy ,C" oraz W sprawie umorzenia zaległośc i 

lit' podatm od . wyna,;rodzeń u płatników admini1!tracji p" 
blicznej, ,o.podarki uspołecznionej i instytucji społecznych 

o uregulowaniu .praw związków międzykomunalnycb-

w sprawie organizacji elektryfikacji rolnictwa 

w .prawle delegowania pracowników władz, urzędów I przed. 
siębiorstw podlflgłych doorgan6w centrainych 

w sprawie sagospodarowania użytk6w rolnych w obrębie 

miast \ terellów' bezpośrednio przyległych . 

W· sprawie :powlerzenia zakładom pracy zatrudniającym po
nad 50 pracownik6w obliczania i wypłaty zasiłk6w pieniężnych 
przysługujących s tytułu ubezpieczenie na wypadek choroby 
I macierzyństwa 

w sprawie opIat .. badania i analizy 'rodków mnnaceu
tycznych wyłronywane w Państwowym Instytucie Naukowym 
Leczniczych.~Uł'owc6w Ro&linnych 

w sprawie ujednolicenia systemu opla~ania naldnoAci prze
wozowych przy przesyłkach kolejowych w komunikacji we
wnętrznej 

W sprawie wprowadzenia premii dla pracownik6w umysło
wych wojew6dzkic·h zarządów dr6g publicznych 

w . sprawie olg kredytowych I podatkowych dla niekt6rych 
_spółdzielni .prACy 

w' sprawie powolania społecznych komisji kontroli gospodar
ki materiałowej paliwami stałymi .i gospodarki cieplnej 

w sprawie przyznawania nlekt6rym kategoriom pracowników 
państwowych dodatk6w uzasadnionych specjalnymikwali
fikacja:m:i l wllluukami alużhy . . 

w Bprawie wywożenia grozn 11 nieruebomo~ci miejskich za
rządzanychprzez jednostki gospodarki uspolecznionej oraz 
W spr~wie uporządkowania tych uieruchomo.d 

W sprawie .abezpieczenia lasów i gruntów leśnych przy 
liniach i 'bocmieacb ko!lejowychprzed pożarami 

w sprawie utworzenia Wieczorowej Szkoły Iużynierskiej w Lu
blinie 

w sprawie okreilenią kwalifikacji wymaganyclI od oauczy

cieli wych~~a fizyc~e~o w szkołach wy~szyeh 

Poz. 179 . 

5 

Nr· A·94, poz. U86 

Nr A·98, poz. 1235 

Nr A·I06, poz. 1335 

. Nr A·l31, poz. 1628 

Nr A.34, poz. 428 

N:r A·51, poz. 681, Nr A.102, 
poz. 1485 

Nr A·I02, poz. 1483 

Nr A·10, poz. 1499 

II 1952 r. Nr A·25, poz. 312 

z 1952 r_ Nr A-l, pOIl. 16 

Nr A·16, poz. 183; II 1957 r. Nr 
80, poz. 481 

Nr A-16, poz. \84 

Nr A·5. poz. 47 

Nr A·10, poz. 1311. Nr 4-43, poz. 
519; z 1954 r. Nr A·I, poz. 12;. 
z 1956 r. Nr 33, poz. 41U. Nr 
53, poz. 585; ~ 1961 r. Nr 22. ' 
poz. 104; Dz. U. z 1961 r. Nr 43. 
roz. 225; s 196-1. r. Nr 29, puz. 
185 

'Nr A·29, poz. 357 

Nr A·36, poz. 455 

Nr A-55, poz. 689 

Nr A-52; poz. 581 



Monitor Polski Nr 40 

2 

25 352a RM 

26 19 PRs 

27 61 RM 

28 '90 PIU 

29 183 rut 

30 201 RM 

31 325 RM 

32 391 PIU 

33 598 RM 

34 666 PIU 

35 667 PRs 

36 669 PRz 

37 670 PRz 

38 671 PRz 

39 706 RM 

40 18 PRz 

41 594 PRz 

42 903 PRz 

/ 43 942 RM 

111 PRz 

45 192 RM 

3 

13.V.53 I. 

13.1.54 lo 

6.11.54 I. 

23.11.54 r. 

5 

w sprawie dodatku specjalnego dla niekt6rych pracowników Nr A-55, poz. 690 
zatrudnionych w zakładach pomocy społecznej dla psychicz-
nie chorych chronik6w 

o usprawnieniu pracy prezydiów rad narodowych na odcinku Nr A-9, poz. 194 
finansowym . 

Poz. 179 

w sprawie zawierania zakładowych um6w zbiorowych Nr A-19, poz. 330; z 1955 r. Nr 
75, poz~ 923 

W sprawie -zmian w organizacji technik6w przemysłowo-peda- Nr A-23, poz. 376 
gogicznych 

21.IV.54 r. w sprawie ustanowienia Dnia Kolejarza Polski Ludowej Nr A-39. poz. 530 

24.IV.54 r. w sprawie określenia stanowisk kierowniczych, których zajmo
wanie wyłącza właściwoś6 zakJadowych komisji rozjemczych 
w sporach ze Itosunku pracy 

Nr A·37, pOlO. 507 

25. VI.54 I. w sprawie dopuszczania do egzamin6w na techników I upraw· 
nionych technik6w dentystycznych 

Nr A-63. pOlo. B24 

16. VI.54 l. w sprawie zasad zatrudniania pracownik6w zamiejlcowych 
w . budownictwie i 'wiadaeń z tym związanych 

Nr A-M, poz. 831,_Nr A-9l, pOlO 
1015; z 1958 r. Nr 20. pOlo. 
125 

2B; VIII.54 r. I w sprawie taryfy towarowej przewoz6w konnych Nr A-B9. poz. 992 

7.X.54 r. w sprawie podziału na dzielnice miasta Poznania Nr 111, poz. 1547 

7.X.54 l. 

7.X.54I. 

1.X.54I. 

7.X.54 r. 

26.X.54 r. 

7.1. 55 r. 

27. VII.55 r. 

12.XI.55 I. 

2.XII.55 r. 

5.lU.56 r. 

16.IV.56 r. 

w sprawie podziału na dzielnice miasta Krakowa Nr 111, poz. 1548 

w sprawie podziału na dzielnice miasta Gdańska Nr 111, poz. 1550 

w sprawie podziału na dzielnice miasta Szczecina Nr 111, poz. 1551 

w sprawie podziału na dzielnice miasta Stalinogrodu Nr 111. poz. 1552 

W sprawie wydawania pocztówek i innych druk6w okolicznoś- Nr A-I06, poz. 1413 
ciowych przez spółdzielnie pracy i rzemieślnik6w indywidu-
alnych 

w sprawie zasad wynagradzania pracownik6w zatrudnionych Nr B, poz. B4 
przy pracach rozruchowych nOwo budowanych lub rozbudowy-
wanych obiektów przemYIłowych 

w sprawie obowiązku dostarczania samochodów osobowych Nr 75, poz. 924 
na potrzeby lecznictwa otwartego przez urzędy, Instytucje 
i przedsiębiorstwa państwowe oraz sp6:dzielcze 

w spraWie wynagrodzenia pracownik6w magazynowych Nr 109, pOIl. 143B; z 1956 r. Hr 
34,poz.414 

w sprawie powolania przy prezydiacJ wojewódzkich rad na- Nr 12\J, pO:ll. 15B2 
rodowych wojew6dzkich komisji cen 

w sprawie zasad wynagradzania niektórych rzemieślnik6w 

. w. spraw!. e r.as~d wynagradzania pr.acownik6w zatrudnionych 
o ',. ' _ J , .." " , , ' _,_:,'- , ' .' . : 

W centralnych zarządach i zarządach 

Nr 22, poz. 279, Nr 105, poz. 
1207; z 1957 r. Nr 24, poz. 170; 
Dz. U. z 1964 r! Nr 29, poz. 185; 
Dz. U. z 1966 r. Nr 30, poz. 180, 
Nr 35, poz. 211 

Nr 33, poz. 412; z 1967 r. Nr 21, 
poz. 100 



Donnor EolskI Nr 40 
.~--~------------------------~----------------------~----------~------------------------------~~-------

396 Poz. 179 

, l I , 2 .. 
• SIt lU{ 

• 611 llM 

678RM 

lO SU RM 

~5 RM .. n8 rui 

II 32 RM 

50aRM 

.. 81 RM 

.. 129 RM 

512a rui 

• 527 RM 

., 524RM 

69RM 

•• 239RM 

• • 941U1 

• 4691U1 

3 

J.VU6 .. 

lo.X.U .. 

U.S6 .. 

LXI.S6 .. 

II. VIII.57r. 

U.XL57 •• 

LXlI.57 L 

7.II.58 •• 

1.111.58 lo 

27.m.58 •• 

LV.S8 .. 

14. VIII.58 r. 

30.XII.s8 .. 

20.XII.s8 •• 

18.ILS9 lo 

t.VI.Sh. 

17.IXSh • 

4.XII.59 r. 

4 

·w .prawie niektórych dodatków UUladnionych specjalnymi 
kwalifikacjami i warunkami służby oraz nagród przyznawa
Dych pracownikom prezydiów rad Il&l'Odowych i 'terenowych 
orlanów podległych ministrom 

w .prawie przejęcia Izkolnictwa uwodowego przez Ministra 
Oiwiaty 

w .prawie 4a1szego rozszerzenia uprawnień rad narodowych 
w dziedzinie kie~owania lospodark, narodowll 

w, .prawie miesienia obowiązku ods~powania przy przemiale 
lO.p~darezym niektórych' rodzajów sbóż na rzecz Państwa 
(odsypów) i obniżenia górnej granicy rozkurzu 

w .prawie opłat za paczki pocztowe w obrocie wewnętrznym 

w .prawie inkasa nalriuDści za lU l energię . elektryczną 

w .prawie sJniany podporządkowania przedsiębiorstw pań
.twowych pn. "Kolejowe Zakłady Gastronomiczne" 

w .prawie liczbowego' .kładu prezydiów rad narodowych 

w .prawie płac w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 

~ w .prawie zmiany jednolitych stawek jedno~tkowych dla ro
botników utrudnionych przy załadunku i wyładunku węgla, 
koksu, miału i mułu węglowego 

w sprawie dodatków do uposażenia .a znajomośó języków ob
cych dla niektórych pracowników Komitetu Współpracy Gos
podarczej j Naukowo-Technicznej • Zagranicą przy Radzie 
Ministrów 

w 'prawie trybu postępowania przy utalaniu wynagrodzeń za 
pracę i iwiadczeń wynikających ze ,totsunku pracy 

w .prawie utrudniania pracowników pełnoletnich nie posia
dających wymaganych kwalifikacji uwodowych 

w 'prawie organlzacji ,łużby skupu w aparacie rad narodowych 

w 'prawie sasad i trybu uzgadniania. prezydiami wojewódz
kich , rad narodowych utworzenia bądź likwidacji przedsię

biorstw i wyodrębnionych zakładów pracy objętych planem 
centralnym, zmian w produkcji tych przedsiębiorstw oraz ot
raymywania przez prezydia wojewódzkich rad narodowych 
wskaźników ich planów i aprawozdm • wykonani&" 

w .prawie premiowania kierowc6w .. zdanie opon nadających 
ai~ do użycia w trakcji konnej lub do bieżnikowania 

w .prawie określenia kierowniczych l Innych samodzielnych 
,tanowi.k pracy 

w sprawie przekazania dalszych •• dm gospodarczych radom 
narodowym oraz rozszenenia ich uprawnień 

5 

Nr 53, poz. 585; , 1957 r. 
Nr 80. .poz. 480; Dz. ' U. 
z 1956 r. Nr 24, poz. 114; Dz. U. 
z 1967 r. Nr 25, poz. 112 

Nr 87, poz. 1005; z 1957 r. Nr 73, 
poz. 440 

Nr 91, poz. 1027; sprost. 
Nr 101, poz. 1178; i 1957 r. -Nr 9, 
poz. 63, Nr 96, poz. 558; z 1958 r. 
Nr 30, poz. 167; z 1959 r. Nr 14, 
poz. 50 

Nr 93, poz. 1038 

Nr 65, poz. 400 

Nr 95, poz. 555 

Nr 96, poz. 558 

Nr 8, poz. 41; z 1967 r. Nr 32, 
poz. 150 

Nr 20, poz. 125; z 1969 r ... Nr 33, 
poz. 244 

Nr 33, poz. 188 

Nr 36, poz. 201 

Nr 76, poz. 448 

z 1959 r. Nr 3, poz. 12; z 1963 r. 
Nr 90, poz. 424 

z 1959 r. Nr 5, poz. 19 

Nr 35, poz. 158 

Nr 56, poz. 270 

Nr 84., poz. 444 

z 1960r. Nr 8, poz. 36; z 1972 r. 
Nr 56, poz. 298 



Monitor Polski Nr 40 

l 2 3 

64 78 RM 3.111.60 r. 

65 3.1.61 r. 

66 ·10 RM 3.1.61 r. 

67 :;3 RM 7.11.61 r. 

67a 214 RM 13. VI.61 r. 

68 II.X.61 r. 

69 440 mI 17.X1.61 r. 

70 16.111.63 r. 

71 RM CRZZ 9.1.64 r. 

72 RM i CRZZ 9.1.64 r. 

73 RM , CRZZ 9.1.64 r. 

74 RM I CRZZ 9.1.64 r. 

75 RM,CRZZ 9.1.64 r. 

76 131 RM 4.V.64r. 

77 15R RM 6. V1.6t r. 

78 187 RM 6. VII.64. r. 

79 2l1J RM II. VlI1.65 r. 

BO RM i CRZZ 28.X.65 r. 

81 2YR RM 24. XI.65 r. 

B2 ty RM 27.1.66 r. 

83 2'ł RM L./1.66 r. 

84 53 R"l Ull.66 r. 

, 

397 

w sprawie ulgowych warunków spłaty kredytów zaciągniętych 
na odbudowę lub remonty kapitalne budynków mieszkalnych 
przez spóldzielnie mieszkaniowe na Ziemiach ' Zachodnich 

w sprawie ustalenia podstawowych zadań Banku Rolnego 

Poz. 179 

5 

Nr 24, poz. 115 

Nr 9, poz. 49 

w sprawie zatwierdzenia statl,ltu Banku Rolnego Nr 9. poz. 50; z 1969 r. Nr 48, 
poz. 371 

w sprawie okr.eślenia ram wykonywania przez Komisję Pla
nowania przy Radzie Ministrów uprawnień organu naczelnego 
w stosunku do terenowych komisji planowania gospodarczego 
prezydiów rad narodowych 

w sprawie trybu opracowania i wprowadzenia technicznie 
uzasadnionych norm pracy w gospodarce narodowej 

w sprawie gospodarki finansowej zjednoczeń przedsiębiorstw 

państwowych objętych planowaniem centralnym 

w sprawie określenia obowiązków prezydiów rad narodowych 
w zakresie ochrony przeciwpożarowej 

w sprawIe podwyżkI wynagrodzeń za pracę naj niżej zarabiają
cych pracowników przedsiębiorstw, instytucji i urzędów 

oraz obniżenia skali podatku od wynagrodzeń 

w sprawie ustanowienia "Dnia Metalowca" 

w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Przemysłu Włó
kienniczego, Odzieżowego i Skórzanego" 

w sprawie ustanowienia "Dnia Transportowca i Drogowca" 

W sprawie ustanowienia "Dnia Budowlanych" 

w sprawie ustanowienia ,.Dni·a Chemika" 

w sprawie premiowania pracowników nmysłowych w państwo
wych przedsiębiorstwach budowlano-montażowych 

.JV sprawie zaleceń i opinii komisji rad narodowych udzielanych 
kierownikom wfdziałów 

Nr 21, poz. 97 

Nr' 54, poz. 236 

Nr 79, poz. 329; z 1963 r. Nr 14, 
poz. 78; z 1965 r. Nr 61. poz. 316 
i 317 

Nr 91, poz. 383: z 1975 r. Nr 17_1 
poz. HO 

Nr 25, poz. 124; z 1966 r. Nr 4u, 
poz. 202 

Nr 4. poz. 16 

Nr 4, poz. 11 

Nr 4, poz. 18 

Nr 4, poz. 19 

Nr 4, poz. 20 

Nr 32. poz. 139: " 1969 r. Nr 33, 
poz. 244 

Nr '39, poz. 1B3 

w sprawie terminów wypłaty niektórych wynagrodzeJ1 Nr 45. poz. 213 

w sprawie regulaminu Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działa- Nr 44, poz. 250 
iącej przy Polskie.i Akademii Nauk 

w sprawie zasad podziału funduszu zakładowego przeznaczo- Nr 61, poz. 322 
nego na nagrody 

w sprawie ustanowienia "Dnia Strażaka" Nr 64, poz. 354 

w sprawie przekazania podatku od lokali spółdzielniom Nr 3, poz. 22 
budownictwa mieszkaniowego 

w sprawie da,sz.ego wzmocmenia roli i rozszerzenia zasięgu Nr 4, poz. 27 
d"ialauia Naczelnej Organizacji ·Technicznej oraz zrzeszonych 
w niej stowarzyszeń naukowo-technicznych 

w sprawIe zakresu I "asad pomocy Państwa przy budowie, Nr 10, po ... 67 
od~l)dnwie i rozbudowie urządzeń zaopatrywania rolnictwa 
I WSI w wodę 



Monitor Polski Nr 40 

l I 2 I 

15 145 RM 

16 236 RM -

81 RM i CRZZ 

sa 179 RM 

, 

89 270 RM 

90 16RM '. 

91 28 RM 

92 95 RM 

93 129 RM 

94 202 RM 

9S 9 RM 

96 39 RM 

97 192 RM 

98 3 RM 

99 RM i CRZZ 

100 30 RM 

101 103 RM 

102 126 RM 

103 23 RM 

103a Ul rui 

104 122 RM 

105 U6RM 

3 I 

27.V.66 lf. 

2. VIII.66 r. 

2.11.67 lf. 

25. VlI.67 ~. 

16.XI.67 r. 

9.1.69 r. 

20.1.69 r. 

3.VI.69 r. 

17.VII.6h. 

-

3.Xl.69 r. 

20.1.70 r. 

20.III.70 r. 

24.XI.70 r. 

8.1.7h. 

22.1.71 r. 

9.Il.7h. 

25.V.71 r. 

2.VII.7h. 

28.1.1h. 

28.IV. 12 r. 

12.V.1h. 

25.V.7h. 

398 

w sprawio wynagrodzenia' niektórych pracownik6w aatrudnio
nych w wojowódzkich .arządach aptek 

W sprawie podwyższenia zasiłku Izpitalnego 

w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Służby Zdrowia" 

w sprawie .asad stosowania przepis6w o czasie otwarcia pła
cówek handlu detałicznego oraz zakładów gastronomicznych 
i usługowych w okresie sezonu w miejscowościach turyityczno
wypoczynkowych, w miejscowościach na szlakach turystycz
nych i w uzdrowiskach oraz o czasio pracy w sezonie pracow
ników zatrudnionych w tych placówkach i zakładach 

w Iprawio ' koordynacji prac relortowych jednostek powola
nych do kontroli jakości i odbiorów technicznych wyrobów 

w sprawie zasad wynagradzania pracowników państwowych 
biur projektów 

W sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony Pracownik 
Rady Narodowej" oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia 

W sprawie regulaminu Rady Gł6wnej Szkolnictwa Wyższego 

W aprawie premiowania pracownik6w umysłowych w pań

Itwowych przedsiębioratwach budowlano-montażowych 

w sprawie umundurowania członków Korpusu Technicznego 
Pożarnictwa 

Poz. 1~ 

5 

Nr 28, poz. 145 

Nr 40, poz. 204 

Nr 9, poz. 50 

Nr 42, poz. 202 

Nr 64, poz. 309 

Nr 3, poz. 23; uchylona uchw. 
123/76 

Nr 3, poz. 25 

Nr 23, poz. 178 

Nr 33, poz.'244; z 1969 r. Nr 37, 
poz. 302 

Nr 49, poz. 375; z 1974 r. Nr U, 
poz. 83 

w sprawie .króconego czasu pracy W niektórych zakładach Nr 3, poz. 28 
pracy podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego 

w sprawie .mian w zakresie działania prezrdiów rad narodo
wych i ich wydziałów 

w sprawie warunków pracy i zasad wynagI:adzania pracowni
ków ośrodków badawczo-rozwojowych 

w sprawie uaad polityki cen detalicznych w latach 1971 i 1972 

w sprawie ustanowienia "Dnia Pracownika Hatrdlu" 

w sprawie lUniany zasad gospodarki finansowej państwowych 
przedsiębiorstw, komhinatów i sjednoczeń 

w aprawie składników funduszu plao i pozostałych wynagro
dzeń z tytułu pracy w jednostkach gospodarki uspołecznionej 

w .prawie wstępnego stażu pracy absolwentów szk61 

W sprawie zasad . gospodarowania lpnduszem płac w 1972 r. 
w przedsiębiorstwach państwowych i grupujących je .jedno
czeniach 

Nr lO, poz. 85 

Nr 43, poz. 341; uchylona uchw. 
139/76 

Nr 4, poz. 22 

Nr 5, poz. 30 

Nr lO, poz. 66 

Nr 31, poz. 196; uchylona uchw. 
158/76 

Nr 37, poz. 239 

Nr U, poz. 80 

w sprawie rozwoju pracowniczych ogródk6w działkowych Nr 27, poz. 150 
do roku 1975 

W sprawie opracewania projektu narodowego płanu gospodar- Nr 30, poz. 164 
czego i budżetu Państwa w 1973 lf. ' 

w sprawieopracewania projektu ' narodowego planu Ipołeca- Nr 25, poz. 153 
-no-gospodarczego i budżetu' Państwa na 1974 r. 
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106 259 RM 

107 269 RM 

108 299RM 

109 43RM 

110 149 HM 

lU 150 RM 

112 154 RM 

3 

20.XI.73r. 

5.Xn.73r. 

24.XIL73 r. 

7.11.741'. 

12.VI.74 r. 

14.VI.74r. 

14.Y1.74 r. 
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w sprawie .akazu sprzedaży napoj6w alkoholowych w dniach Nr 50, poz. 283 
8 i 9 grudnia 1973 r. 

w sprawie udzielania dni wolnych od pracy 24 i 31 grudnia Nr 51, poz. 288 
1973 r. 

, 
w s.prawie przedlużenia na 1974 r. mocy obowiązującej uc,!)- Nr 56, poz. 318 
wały w sprawie polityki cen detalicznych oraz dalszej popra~y 
zaopatrzenia rynku w 1973 r. 

w sprawie organizowania przewoz6w ko!eją w okresie zimo· Nr 6, poz. 44 
wym 1973/1974 

w sprawie podporządkowania Powiatowej Rady Narodowej Nr 23, poz. 136 
w Poznaniu nadzorowi Rady Narodowej Miasta Poznania 

w sprawie opracowania projektu narod9wego planu s]:!9Iecz. Nr 23, poz. 137 
no-gospodarczego i budżetu Państwa na 1975 r. 

w sprawie 'rodk6w zape~niających zwiększenie dyscypliny Nr 24. poz. 143 
ładunkowej na kolei w 1974 r. 

WYKAZ 

Poz. 179 

Załąc .. nik nr :: 

zarządzeń, okólników' i pism okólnych Prezesa Rady Ministrów, ogłoszonych w Monitorze Polskim, które ulracily moc pr~wną. 

Lp. 

l 

2 

a 

, 
,. , 

6 

: 

T 

8 

9 

10 

Rodzaj aktu. 
nr 

2 

Obw. 

Obw. 

Obw. 

Obw. 

. Obw. 

.. 
Obw. 

Obw. 

Ok. !li' 56 

Ok. nr 58 

Z.nr 5 

Data 

3 

17.X.46 r. 

17.X.46 r. 

17.X.46 r. 

2UX.47r. 

28.IV.48 r. 

23.11.49 r. 

s..X,49 r. 

29.1I1.51r. 

24.111.51 r. 

10'.1.52r. 

Ty t al 

4 

~ 

Ogłoszono 

(rok, nr, poz. MOIiitora Polskiego 
i późniejsze zmiauy) 

5 

w sprawi. ogłoszenia statutu s~owarzyszenia 'wyższej użytecz. Nr 137, poz. 254 
ności "Towarzystwo Przyjaci6ł Młodzieży 'Szk61 Wyższych" 

w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej uży~ecz- Nr 148, poz. 297 
ności "Rob~tnicze Towarzystwo Przyjaciół Dżieci': '. 

w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użytecz. Nr 148, poz. 298 
oości "Li,a Morska" 

w sprawi. ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użytecz- Nr 120, poz. 763 
Gości "Li,a Lotnicza" 

w spra.;vie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użytecz- Nr 47, poz. 234 
ności "Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum" -

w sprawi. ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użytecz- Nr A-H, poz. 1'28 
ności "Towarzystwo Bun i Stypendiów Rzeczypospolitej 
Polskiej" 

W sprawie ogłoszeni'a statutu stowarzyszenia wyższej użytecz- Nr ' A-73, poz. 923 
ności "Lip Kobiet" 

w oeprawie-.dokonywanła ' przez urzędy, instytucje państwowe Nr 'A-30, poz~ 387 
i jednostki ,ospodarki uspołecznionej potrąceń z płac praco-
wniczych • tytułu składek na odbudowę Warszawy 

w sprawie punktualnego rozpoczynania posiedzeń i konferencji Nr A-32, poz. 400 

w sprawi-.asad i trybu. wydawania tfFganomMilicji Obywa- Nr ' A·9, p07f. 85 
telsk.iej uprawnień do nakladania i ściągania grzywien w po- , • 
Itępo>W.wVl mandatowym . 
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11 Z. nr 12 21.1.521'. 

Z. nr 13 21.1.52 r. 

Z. nr 26 PRM 1.11.52 r. 
i Przew. PKPG 

14 P. ok. nr 27 1.11.52 r. 

15 Ok. nr 40 23.11.52 r. 

16 P. ok. nr 102 15.V.52 r. 

17 Ok. nr 104 10.V.52 r. 

18 Ok. nr 101 22.V.52 r. 

. 19 Ok. nr 101 15.V.52 r. 

10 Z. nr 252 18.XI.52r. 

Ił Z. nr 180 10.XII.53 r. 

12 Z. nr 204 30.VIII.54 i. 

Z. nr 59 18.111.55 r. 

Z. nr 115 20. VII.55 r. 

II Z. nr 264 30. VIII.55 r. 

400 

4 

W sprawie czasu trwania, trybu odbywania, planowania oraz 
.liasad 'opłacania praktyk awodowych, wakacyjnych i dyplo
mowych uczniów szkól li wodowych i studentów szkół wyż

Izych 

w sprawie wzoru umow~opraktYkę zawodową. \~akacyjną 
lub dyplomową pomiędi szkolą zawodow,! lub szkolą wyż
IZą a zakładem pracy, w tórym uczniowie sz~ół zawodowych 
łub szkół wYższych odb ać będą praktyki zawodowe waka

cyjne lub dyplomowp I 
w sprawie obowiązków instruktorów w zakresie szkolenia 
uczniów ' zasadniczych Izkół zawodowych oraz zasad dodatko
wego wynagrodzenia tych instruktorów za szkolenie 

wyjaśniające sposób obLczania równowarto_ci wyna~rodzenia 

za pracę wykonywanI! przez uczniów podczas praktycznej 
nauki zawodu . 

w sprawie zasad używania ~rodków lokomocji de przejazdów 
miejscowych we władzach. urzędach i ])rzedsiębior'stwa~h pań
stwowych 

w sprawie zasad Postępowania kierowników urzędów ł insty
tucji państwowych oraz przed.iębiorstw usp'o.ecznionych 
w przypadku tymczasowego aresztowania pracownika 

' w sprawie podróży słu:llbowy.ch i wezwalI -pracowników admi
nistracji państwowej 

W sprawie likwidacji kosztów podróży pracowników delego
wanych do miejsca swego ~ta'ep;o' zamieszkania i wynagrodze
nia ZR wykłady wyglaszane w czasie pracy 

w sprawie wykonywania orzeczeJi sądowych przez urzędy, in
stytucje państwow ~ oraz jednostki gospodarki uspołecznionej 

W sprawie skladania wniosków o przyznanie dodatkowej po
wierzchni mieszkalnej przez organy j Ilrzędy centralne pod
legle Prezesowi Rady Ministrów prezydia rad narodowych 
I organjzacje społeczne 

W sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Akademii Wy
chowania Fizycznego ·Im. gen. broni Karola $wierczewskiego 
w Warszawie i w Wy:llszych Szkołach Wychowania Fizyczne-
go w Krako,vie, Poznaniu i Wrocławiu - • 

vi sprawie obw,ieszczeJ1 o ntracie dokumentów osobistych 

w sprawie zabezpieczenia prezydiom gromadzk.ch rad naro
dowych warunków prawidłowego działania 

w sprawie wzo~u umowy o praktykę zawodową pomiędzy ża
ladniczą szkołą zawodową a zakładem pracy, w którym \lcz
niowie zasadniczych szkół zawodowych odbywa6 będą pra

ktykę 

w sprawie wykazu miejscowości, w których urzędy, instytucje 
i przedsiębiorstwa państwowe i spółdzielcze mają obowiązek 
dostarczania samochodów osobowych na potrzeby lecznictwa 
otwartego Ofaz w sprawie .norm wykonywania tego obowiązku 

Poz. 179 

5 

Nr A-9. poz. 88, Nr A-27, 
poz. 369, Nr A-82, poz. 1312, 
Nr A-lOS, poz. 1627; z 1953, r. 
Nr A-63, poz. 766, Nr A-7l , poz. 
857; z 1954 r. Nr A-48. po". 666, 
Nr A-60, poz. 797; z 1955 r. 
Nr 9, poz. 93, Nr 58, .poz. 711, 
Nr 69. poz. 874 

N, A-9, po?. 89 

Nr A-1S. poz. 175. Nr 78, poz. 
1247 

Nr A-IS. poz. 181 

Nr A-20. poz . 249; 
z 1957 r. Nr 98. poz. 571 

Nr A-44, poz. 634 

Nr A-47, poz. 651 

Nr A~41) , pOb. 675; 
Z 1955 r. Nr 46, poz. 463 

Nr A-67, poz. 1025 

Nr A-99, poz. 1520 

z 1954 r. Nr A-S, poz. '150; 
z 1961 r. Nr 86, poz. 369;z 1962 r. 
Nr 65, poz. 309; z 1964 r. Nr 24, 
poz. 107; z 1965 r. Nr 9. poz. 32; 
z 1966 r. Nr 20. poz. 113; z 1968 r. 

Nr 45, poz. ,320 

Nr A-83, poz. 962 -

Nr 25, poz. 254 

Nr 69, poz. 875 

Nr 78, poz. 941 
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26 Z. Dr 384 , 

~ 

21 Z. Dr' 41 

28 Z. Dr 112 

29 P. ok. Dr ZSl 

30 P. ok. Dr 30.7 

31 Z. Dr a 

32 Z. nr 53 

33 Z. nr 6S 

34. Z. nr 14.6 

35 Z. Dr 181 

36 Z. nr 41 

37 Z. nr 46 

38 Z. nr 173 

39 , Z. Dr 232 

4.0 Ok. nr 70 

Z. nr 97 

42 Z. nr l8S 

43 Z. nr 225 

Z. Ill' S 

3 I 

14..XIl.55 r. 

11.11.56 r. 

4..V.56 r. 

17.1X.56 r. 

8.X1.56 r. 

17.1.57 r. 

19.11.57 r. 

8.III.51 r. 

25.VI.51. 

27. VII.S1 r. 

IQ.III.S! "" 

10..111.51 r. 

4 5 

w sprawie stanowisk w wydziałach. zdrowia dyrekcji okręg&- ; Nr 123, pos. 160.4 
wych kolei państwowych, na kt6rych mogą był! zatrudnieui 
lekarze . i lekarz. dentyści, oraz dodatk6w funkcyjnych przy-
wiązanych do tych stanowisk 

w sprawie wsp6łdzialania administracji zakład6w pracy ze Nr 16. pOIl. 235 
związkami zawodowymi w zakrelłie rozwijania wśrM dzieci 
i młodzieży zainteresowań techuic'lonych 

w spraWIe wprowadzenia koniecznych urządzeń w kąpieliskach 
zorganizowanyc:&' i zapewnienia w nich bezpieczeństwa . 

w sprawilt zaJlad i fonn zrzeszania się łudności, fonn pomocy 
Państwa oru zasad zbytu nadwyżek materiałów budowlanych 
produkowanych przez ludnośt! li miejscowych surowców 

w sprawie czasu pracy pracownik6w fizycznych utrudnio
nych w urz~dach i instytucjach państwowych 

w sprawie ochrony tajemnicy paJ1stwowej przy dokonywaniu 
zdję6 fotograficznych I filmowych oraz szkiców I rysunk6w 
obiekt6w wBitnych ze względu na obronę lub bezpieczeństwo 
Państwa 

Nr 37. poz. 439 ' 

Nr 80 P07). 964 , 
z 1959 r. Nr 43, poz. 2o.l 

Nr 94., poz. 10.51 

Nr 6, poz. 38 

w sprawie rozszerzenia nprawuleli państwowych przedsię- Nr 15, poz. 114. 
biorstw geodezyjnych i kartograficznych 

W sprawie rozszerzenia uprawnie.4 państwowych' przedsię- Nr 18,. poz. 135 
bioratw geoIog;cznych 

w spraw:e zwolniel1 pracownik6w od pracy zawodowej do peł· Nr 52, poz. 326 
nienla funkcji li wyboru w Związku Młodzieży Socjalistycznej 

w sprawie zwolnień praeownik6w od pracy ~awodowej do peł- Nr 63, poz. 385 
nienia funkcji z wyboru w Związku Młodzieży Wie,jskiej 

w sprawie rozszerzenia nprawnied przedsiębiorstw geodezyj- Nr 18 poz 115 
aych resortu. gospodarki komunalnej 

w sprawie egzamin6w dla kandydat6w na sekretarzy gro- Nr 23, poz. 131 
madzkich 

16. VIII.58 r. ' w sprawie' wyeliminowania zimpórtu towarów, kt6re mogą by~ Nr 66, poz. 39j 

zastąpione dostawami krajowymi 

lo.X.58 l. w sprawie wykonywania zadań dotycZllcychgospodarki komu- Nr 94., poz. 512 
nalnej w 'gromadach 

6. V.5~ r. w sprawie ~aproszed członk6w prezydi6w woJew6dzkich rad Nr 4.1, po", 191 
narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z woje· 

U.VI.59 r. 

15.X.59 r~ 

16.XII.59 r. 

lU.6o.r. 

w6dztw) przez naczelne organy administracji państwowej 

w sprawie zwolnień pracownik6w od pracy zawodowej do pel. 
nienia funkcji z wyboru w Związku Harcerstwa Polskiego 

w sprawie zasad i trybu egzamin6w kwalifikacyjnych dia 
praktykant6w w prezydiach rad narodowych 

w sprawie zaliczania do dni przepracowanych przerw w pracy 
w budowoictwie spowodowanych warunkami atmDSferyczny
mi lub działaniem siły wyższej 

w sprawie zaliczenia niekt6rych okresliw usprawi'edllwionej' 
nieobecności w pracy do dni przepraco~anych, wymaganych 
do uzyskania zasifku rodzinnego 

-Nr 55, poz. 260 

Nr 89, poz. 47S; 
z 1962 r. Nr 59, poz. 290 

Nr 10.2, poz. 544 

Nr 4, poz. 15, 
Nr 58, poz. 274 

-
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łS P. ok. Dl' " 19.IV.60 ~. w .prawie jedynych ływicieli rodzin Nr 36. poz. 180 

" P. ok. Dl' II 27.IV.60 .. 
j 

W .p~awie organizowania narad w ~inisterstwach, urzędach Nr 39, poz. 198 
_tralnych i prezydiach rad narodowych ..... 

'7 P. ok. Dl' as I.VI.60 ~. w .p~awie niewypłacania wynagrodzell'ia za czas nieusp rawie- Nr 48, poz. 231 
dliwionej nieobecnośoi w pracy 

" Z. Dl' 210 20.X.60 •• w .prawie .wolnień pracowników od pracy zawodowej do peł- . Nr 80, poz. 368 
nienia funkcji II wyboru we władzach Związku Kólek Rolniczych 

.' 

49 Z. nr 213 31.X.60 ~. w .prawie .zezególowej organizacji, składu illakresu działa- Nr 82, poz. 372; 
nia komitetów kultury fizycznej i turystyki prezydiów rad z 1967 r. Nr 36, poz. 167 

narodowych 

50 Z. nr 9 24.1.611'. w .prawie diet i koszt6w podróży osób wchodzących w skład Nr 8, poz . 41 

. komisji wyborczych 

51 P. ok. nr 141 l.VIII.611'. w eprawie przyjmowania podań od obywateli przez biura gro- Nr 60, poz. 262 

madzkich rad narodowych 

52 Z. nr 209 Il.X.611'. w .prawie nstalenia wzoru odznaki "Za zasługi w zwalczaniu Nr 92, poz. 395 
powodzi" oraz dokumentu stwierdzającego jej nadanie 

53 Z. nr 46 23.V.62 r. w eprawie .akresu i trybu dysponowania przez Ministra Finan- Nr 44, poz. 204 
! .6w części, rezerwy budżetu centralnego 

.. 

54 Z. nr 66 18.VU.621'. W aprawie zasad i trybu egzamin6w kwalifikacyjnych dla pra- Nr 59, poz. 280 

ktykantów ze średnim wykszta!c. niem objętych grupą zawo-
dową adminietracyjną o.az dla prakty!rantów z podstawowym 
wykształceniem w preAydiach rad narodowych 

55 Z. nr 3 10.1.631'. W lIprawIe wynagradzaula sołtysów Z8 inkaso podatków i in- Nr 8, poz. 37; 

nych naldnoś.ci Cinansowych od mieszkańców wsi z 1965 r. Nr 71, poz. 407: 
z 1972 r. Nr 6, poz. 39 

56 Z. nr 14 23.1.63 ~. w sprawie lIakresu i trybu działania branżowych komitetów Nr lI, poz. 58 
doradczych przy przedsiębiorstwach handlu zagranicznego 

57 Z. nr 119 26.X.631'. W sprawie koordynowania przez gromadzkie rady naro Jowe Nr 82, poz. 397 

kontraktacji produkcji rolniczej 

58 Z. nr 129 6.XII.631'. w sprawie odbywania praktyki na stanowiskach pracowniczych Nr 93, poz. 435 

w prezydiach rad narodowych 

59 Z. nr 11 1.11.64 r. w sprawie urłopów pracowniczych na. k ształcenie się .słuchaczy· Nr lO, poz. 43 
trzyletniego Zaocznego Stud.ium Pożarniczego 

60 Z. nr 37 28.V.65 r. w sprawie właściwości resortowych komisji orzekających w wy- Nr 30, poz. 161 
padkach narusze:& dyscypliny budżetowej w zakresie budżetu 
centralnego w częściach dotyczących organizacji spółdzielczych 

61 Z. nr 58 6.IX.66 r. w sprawie przekazania Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Ele- Nr 49, poz. 241 
ktronicznej Techniki Obliczeniowej uprawnień do wydawania 
przepisów o przydziałach, rozdzielnikach i uzgodnieniach do-
staw maszyn biurowych z importu centralnego 

61 P. ok. nr 60 21. VIII.67 r. w 'prawie uprawnień absolwentów szkól wyższych do ulg ko- Nr 48, poz. 241 

lejowych 

6S Z. nr 69 10.X.67 r. w sprawie ewidencji magazynów jednostek obrotu towarowego Nr 56, poz. 273 

" Z. nr 82 6.XII.67 r. w sprawie określenia dni świątecznych, przed którymi w po- Nr 67, poz. 32~ 
przedzającą niedzielę mogą być czynne wszystkie placówki 
handlu detaliczneg,.o i zakłady usługowe 
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6S Z. Dr 98 3.XIl.ó8 ~ 

66 ~. Dr 99 3.XIl.68 r. 

61 Z. Dr 100 3.XII.68 r. 

68 Z. Dr 10 20.1.69 .. 

69 Z. Dr :1 29.1.69 I. 

70 P. ok. 29.V.69 r. 

7l Z. nr 56 B.VU.69 •• 

72 Z. nr 10 6. VIll.69 r. 

73 Z. nr 11 8. Vll1.69 I. 

74 Z. nr 15 12. VIII.69 r. 

75 Z. nr 16 12.VIII.ó9 II. 

16 Z. nr 11 12. VlII.ó9 r. 

71 Z. nr 19 13. VIII.69 r. 

78 Z. nr 80 14. VIII.69 r. 

79 Z. ID 81 14. VIII.69 1'. 

80 Z. nr 91 28. VIlI.69 r. 

81 Z. nr 94 19.IX.69 •• 

82 Z. nr 114 15.XII.69 r. 

83 Z. nr 21 3.111.70 r. 

B4 Z. ot 23 14.111.70 r. 

5 

w .prawie znad i trybu udzielania zgody na wykonywanie .ta· Nr 52, POL 357 
łych dodatkowych zajlJd zarobkowych przez pracowników rad 
narodowych 

W sprawie kierowniczych IItanowilk w prezydiach rad nuo- Nr 52, poz. 358 
dowych 

w Iprawie okresowych oeOn pracy pracowników rad narodo- Nr 52, POL 359 
wych 

W sprawie Busd i warunków ustałanIa okresów .atrudnienla Nr 3, po., 26 
w prezydiach rad narodowych oru -alicunia do tych okreeów 
iWlych okrOllÓW zatrudnienia oru okres6w przerw w pracy 

w Iprawie trybu rozpatrywania I .ałatwianIa wnlOlk6w agła. Nr 8, pOL 71 
IlI&Dych na krajowych naradach PrzewodniczllCYch pruydiów 
rad uluodowych 

wytyczne w sprawie współdziałania administracji. lamorz,dem Nr 21, poL 174 
robotniczym 

o zakresie działania Ministra B'udownlotwa I Przempłu Hate
riałów Budowlanych. tytułu koordyoacji mi~d.yre.ortowej 

o zakresie działania Ministra ~órulotwa i Energetyld • tytułu 
koordynacji międzyrelortowej 

W sprawie składu i zaUeau działaula lpołecznych komlsji do 
spraw młodzieży studiuj,cej 

o zakresie działania Mini.tra Administracji, Go.podarkl Tere
nowej i Ochrony Środowiska z tytułu koordynacji międzyre
sortowej 

o zakresie działania Ministra PrzemysIu Chemicznelo. tytułu 
koordynacji , międzyresortowej 

Nr 30, POL 226a 
II 1915 r. Nr 29, poz. 118 

Nr 35, POL 2651 
II 1972 r. Nr 13, pOL 93 

Nr 35, poL 266 

Nr 36, pos. 281 •• 1972 r. Nr 13. 
po •. 931 II 1973 r. Nr 55, poz. 
3081. 197ł r. Nr 40, pOL 233 

Nr 36, pOL 2821 
• 1975 r. Nr 29, pOL 178 

o zakresie działania Minlatr. Przemy.Iu Lek1delo • tytułu ko- . Nr 36, pOL 2831 • 1972 I. Nr 13, 
ordynacji międzyresortowej pOL 93, • 1975 r. Nr 29, pOL 178 

O zakresie działania preze.a Gł6~go Urzodu Statptyczne
go z tytułu koordynacji międzyrelOrtowej 

O zakresie działania Komitetu Drobnej Wytwórczo4cl. tytułu 
koordynacji milJdzycosortowej 

O zakresie działania - Minlatra Pr~mysłu Ciężkiego II tytułu 
koordynacji międzyresortowej 

O zakresie działliniaMinilltra Komunik~cji z tytułu koordy. 
nacji międzyresortowej 

W sprawie regulamin6w pracy w prezydiach rad narodowycIa 

w sprawie zakresu działania Ministra Oświaty i Szkolnictwa 
Wyższego II tytułu koordynacji międzyre80'rtowej 

O zakresie działania Ministra Przemysłu Spożywczego i Skąpo 
;I tytułu koordynacji międzyresortowej 

o zakresie działania Ministra Zdrowia i Opieki Spo:ecznej • ty
tułu koordynacji międzyresortowej 

Nr 36, PO" 284 

N:r 31, poL 304; z 1972 .. 
Nr 13, PO" 93 

Nr 37, POL 30S, 
z 1972 I. Nr 13, poL 91 

Nr 39, poL 321, z 1912 r. 
Nr 13, pOL 93; • 1914 l. Nr 33, 
poz. 196 

Nr 43, POL MO 

Nr 52, poz. 405 

Nr 8, pOL 73; z 1912 t. Nr 13, 
poz. 93; z 1974 r. Nr 40, poz. 233; 
z 19151:. Nr 29, poz. l1a 

Nr 9, poz. 77 
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15 Z. nr 89 

86 Z. nr 99 

87 Z. nr lS 

88 Z. nr 95 

89 P. ok. nr 107 

90 P. ok. nr 1'.1 

91 

92 Z. nr 18 

93 Z. nr 61 

3 l 

6.XI.70 1'. 

7.XII.70 r. 

UI.7l r. 

31.VIII.n r. 

12.X.71 r. 

14.VI.72 r. 

1.X.13 r. 

2-1.11.15 r. 

IS.IX.75 r. 

4 

,., .prawie Wprowadzenia obowiązku ~wiadczenia usług na 
rzecz Narado_go Spisu POW8BeCh~o ., 1970 r. 

Poz. 179 

5 

Nr 38, poz. 283 

Nr 43, poz. 343; o zakresie działania Ministra Lączno§ci z tytułu koordynacji 
międzyre80rto~j II 1972 r. Nr 13, poz. 93 

w sprawie przekazania do właściwego użytkowania pomiesz. Nr 8, poz. 53 
erJeń i lokali zakładów praey przeznaezonych na cele socjalne. 
a aktualnie użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem' 

w sprawieltaDOWiaka "rtały!ty" w prezydiach rad narodowych Nr 46, poz. 295 
oraz okresn pracy zawodowej wymaganego dla 8tanowisk, na 
1ttórych maj" by6 zatrudnieni absolwenci szkół bezpośrednio 
po odbyciu wstępnego stażu pracy 

w sprawie zakazU urzlld-ma przyj~ koleżeńskich i ofiarowy. Nr 51, poz. 331 
wania oraz przyjmowania upomink6w w zakładach pracy 

wilprawie _pewnienia rytmicznej pracy zakładów w sezonie Nr 32, poz. 179 
urlopowym 

., eprawie diet ł zwrotu kOlztów podróży ~sobom wchodzę· Nr "43, poz. 257 
cym w .ldad komił!ji wyborczych 

w sprawie ust.lenla filty bt-anż (grap wyroMw) obj~tych ko· Nr 8, poz. 4ł 
ordynacją gospodarczll według stanu na dzie6 31 grud· 
nia 1974 r. 

w sprawie koordynacji mi~zyresortowej w zakresie gospo· Nr 29, poz. 178 
darowania niemetalicznyini surowcami wtórnymi 

WYICAZ 

Załącznik nr 3 

aktów prawnych b. Przewodniczącego Pa~twowej KOuU8ji ,Planowania Gospodarczego, krór.. ntraciły moc prawną. 

Lp. 
Rodzaj aktu, 

czyj 

l 2 

1 Z. 

2 Z. Pl"2ew. PKPC 
i MB 

.I Z. 

, Instr. 

s 

6 

Data 

3 

I 

2.VII.49 r. 

21.VIU9 r. 

31.X.49 r. 

1O.X.49 r. 

7.X1.49 r. 

17.XL'9 ~ 

Ty t ul 

4 

Ogloszono 
(rok, nr, poz. Monitora Polskiego 

I późniejsze zmian)') 

5 

w sprawie nadania statutu G16wnemu Iustytutowi Pracy ,Nr A·51, poz. 7l'2 , 
w sprawie esękiowego pnej~. czynD(~§ci 'j persomlu region al· Nr A·51, poz. 713 
nych dyrekcji- pl8Jl1)wania przestrzennego przez binra regio· 
nalne Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 

w sprawie reorganizacji cech6w rzemie~niczych Nr A·8S, poz. 1042; II 1950 r. 
Nr A·l23. poz. 1534 

w sprawie usta!enia, w jakim zakret!ie projekty budowy, prze· Nr A·85, 'poz. 1043 
budowy lub rozbudowy urządze6 " zakładów przemysłowych 

pa6stwowyc1a łub będących pod zarzlldem państwowym 

winny by~ przed zatwłerd&eniem ich przez władze naczelne 
inwestora uzgodnione li wł_dzami przemysłowymi 

w s prawie l'Cł~aniczcuia przemysłu fabrycznego i rzemieślni· Nr A.86, poz. 1067 
czego 

w sprawie trybu wzywaaia G66b nie będących wykonawcami 
oarodowyell p!&uów go~zycli do prsekazywania nieru· 
ehomo§ci nie-Lbędnych dla realimcji tychże planów 

NI" A·89,po&. 1084; • 1950 r. 
Nr A·53, poz. 669 
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7 z. 17.X1.49 r. 

8 z. 12.XIl.49 l. 

9 z. 19.1.50 r. 

lO z. 27.1.50 l. 

11 z. 13. U.50 l. 

12 z. 13.U.50 r. 

13 z. 8.Il1.50 r. 

14 z. 13.U.50 lo 

15 z. 6.111.50 r. 

16 z. 20.111.50 r. 

17 z. 7.IV.50 l. 

18 z. 7.IV.50 l. 

19 z. 7.rV.50 l. 

20 l. 7.IV.50 1'. 

21 l. 11.III.50 r. 

z. 2.V.50 l. 

23 z. 21UV.50 r. 

24 z. 26. V.50 r. 

25 Instr. 2. V1.50 l. 

405 

4 

w sprawie wydawania pozwoleń na wywós n~zędzi pracy dla 
emigrantów 

w sprawie powołani.a przymusowyclł srzeszen prywatnego 
. przemysłu 

Poz. 179 

5 

Nr A-95, pOZ. 1140 

Nr A-I01, pOIl. 1185; z 1950 r. 
Nr A-132, pOIl. 1665. z 1951 r . 
Nr A-25, poz. 325, Nr A-I02. 
poz. 1490; s 1953 r. Nr A-3, poz. 
36, Nr A-S, poz. 51 i Nr A-76, 
pos. 913 

w sprawie lokalnych organów statystycznych II instancji Nr A-U, pos. 151 

w sprawie upoważnienia Polskiego Komitetu Normalizacyj
nego do udzielania zamówień osobom nie wymienionym w § 8 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w spra
wie dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa. umorzą
du oraz Olektórych kategorii osób prawnych 

w sprawie. nadania statutu Kolegium ~ików Patentowych 

w sprawie okre'leniaprzedmiotu egzaminu na Itanowisko 
rzecznika patentowego 

W sprawie rozdziału wełny ~wczej 

w sprawie powołania oddziałów rejonowych Kolegium Rzecz
ników Patentowych 

w sprawie sprawozdawczo6oi statystycmej inwestycyjnej 

Nr A-18, pOll. 191 

Nr A-25, pos. 264 

Nr A-25, pos. 265 

Nr A-21, pos. 321 

NrA.33, po .. 375; II 1953 r. 
Nr A-82, pos. 971 

Nr A-3", pOI!. 398, Nr A-87. 
poś. 1093 

W sprawie miesięcznej sprawozdawczo4c1 statystycznej przed- Nr A-42, pOL 481 
Slębiorstw budow'ano-montażowych papodarki ospolec .. 
nionej 

w sprawie sprawozdawczo4c1 atatystycmej ro'nych gospo- Nr A-42, pos. 488 
darstw państwowych 

W sprawie sprawozdawczo§cl statystycznej w zakresie satrud- Nr A-42, POL 489 
nienia i plac zakładów pracy gospodarki uspołecznionej 

w sprawie sprawozdawczośoi atatystyCZIiej przedsi~biorstw 

bandlu wewnętrznego gospodarki uspołecsnionej 

W sprawie s~wozdawczo§oI statystycznej w przemy'le 
uspołecznionym 

• 
W sprawie utworzenia Glównego Inatytutu Dokui:nentacji 
Naukowo-Technicznej 

w sprawie ustalenia wzorów nakazu przewidzianego w ustawie 
t dnia 7 marca 1950 r. o zapobieżeniu płynności kadr placowni
ków w zawodach łub specjalnościach IIIczególn:e ważnych dla 
gospodatk, uspołecznionej 

w sprawie likwidacji izb przemysłowo-handlowych 

w sprawie nadania statutu Centralnemu Instjrtutowi Ochrony 
Pracy 

w sprawie wzajemuego przekazywania maszyn, urządzeń 

technicznych, środków transportowych i innych przedmiotów 
majątku trWałego przez urzędy , instytucje i przedsi~hiorstwa 

państwowe " . "... . ' 
, . ... 

Nr A-42, pOL 490 

Ni- A-U, pos. 491 

Nr A-41, pOL 534; s 1952 r. 
NI' 10, pOL 100 

Nr A-51, pOL 584 

Nr A-54, pos. 645 

Nr A-72, pos - 829 

Nr A-16, poz. 885, Nr A-l33, 
poz; 1703. s 1951 v. Nr A-6, 
pOll. 17. Nr A.89. P02 1225. 
~ 1'155 l. Nr 27, poz. 26;, 
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• z. 

z. 

.. 
z. 

II z. 

z. 

Ok. nr 11 

z. 

36 z. 

57 z. 

z. 

39 z. 

z. 

z. 

z. 

z. 

z. 

3 

26.V.50 r. 

26.VUG ł. 

12. VlI.SG r • 

n.vlI.so r. 

T.VIII.SG r. 

H.VIII.SG r. 

. T.V1I1.SG ł. 

UX.SG r. 

lI.X.5G r. 

30'.x..SO ł. 

408 

4 

w .prawie udsielania um6wień spółdzielniom pracy inwalidów 

w .prawie wzoru umowy generalnej o dostawy towarów 

W sprawie podziału amortyzacji przedsiębiorstw na rpzrachun
ku gospodarczym w 1951 r. 

w sprawie udzielania lamówień Ipółdźielniom przemysłu lu
dowego i artystycznego 

w sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych obowiąza
nych do zawierania umów generalnych i bezpośrednich, zwol
nienia od obowiązku sawierania tych umów oraz ustalenia 
terminu sawierania umów planowych na , rok 1950' 

W sprawie lZezegó'owego określenia zakresu narodowego spisu 
powszechnego 1950 r. 

w .prawie wzoru umów Izczególowych i bezpośrednich o do
stawy towarów 

w sprawie ustalenia listy jed~~stek gospodarczych obowiąza
nych do zawierania umów generalnych i bezpośrednich oraz 
ustalenia terminu zawieranfa umów planowych na rok 1950' 

,w sprawie kontroli zużycia paliwa przez pojazdy mechaniczne 

w .prawie dodatkowego wynagrodzenia kierowców i ich po· 
mocników obsługujących samochody przerobione na napęd 
gazem wysokosprężonym 

Poz. 179 " 

5 

Nr A-77, poz. 893 

Nr A-78, poz. 913; aprost. Nr 
10'2, poz. 1289 

Nr A~86., poz. 10'66 

Nr A.B7, poz. '1Q9~ 

Nr A-91 poz. 1133; aproat. 
Nr A-92, poz. 1160' 

Nr A-9~, poz. 1140 

Nr A-92, poz. 1146; z 1951 r . 
Nr A-34, poz. 429 

Nr A-IQ9, poz. 137~ 

Nr A-lll, poz. 1390' 

Nr A-ll7, poz. 145B; • 1951 "l'. 
Nr A-9Q, poz. 1237 

30.VIII.SO r. w sprawie powołania I organizacji Komisji Rozjemczej do Nr A-120, poz. 1472 
spraw wynalazków i wzorów użytkowych dotyczących obrony 
Państwa oraz trybn postępowania przed tą Komisją 

16.X.50 ł. W sprawie wynagrodze:4 pracowników wydziałów kadr w pań- Nr A-122, poz. 1509 
stwowych instytucjach i przedsiębiorstwach 

'.XI.SG ,r. w sprawie zawierania umów o wykonanie robót budownictwa Nr k-125 , poz. 1553 
inwestycyjnego 

3G.XlI.SO ro 

30.1.51 ł. 

18.1.51 ł. , 

26.1.51 ł. 

22.11.51 r. 

13.III.51 ł. 

W sprawie zasad iti-rbu włączania do Planu Inwestycyjnego 
na rok 1951 planu inwestycji, polegających na zwiększeniu 
wartości podstawowego stada z własnej hodowli w państwo
wych gospodarsiwach rolnych 

W sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych obowiąza
nych do zawierania umów generalnych na dostawy maszyn 
i urządzeń technicznych na rok. 1951, terminów zawierania 
Umów I ich rejestracji oraz w sprawie zwolnienia od obowiązku 
zawierania umów planowych na dostawę tych artykułów 

W sprawie ustalania cen przy udzielaniu zamówień osobom nie 
wymienionym, w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa; samorządu oraz 
niektórych kategorii osób prawnych 

w spr.awle statutu organizacyjnego Głównego Urzędu Sta· 
tystycznego 

w sprawie jednolitego obliczania zu:l:ycia paliwa w kotlach 
parowych 

wspra\\'ie udzjdania zamówień zakładom doskona:enia rze· 
miosJa 

i 1951 r. Nr A-6, poz. 76 

Nr A-IQ, poz. 156, Nr A-43, 
poz. 551 

Nr A-lI, poz. 164 

Nr A-lI, poz. 165, Nr A-91, 
poz. 1259; z 1952 •• Nr A-I02, 
poz. 1572 

Nr A-22, poż. 270' 

Nr A·24, poz. 313 
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45 Z. 16.1I1.51 r. 

46 Z. 8.111.51 r. 

47 L. 23.[11.51 r. 

48 l. l.Il1.51 •• 

49 l. 30.Il1.51 r. 

50 Z. 13.[1.51 r. 

51 Z. l7.IV.51 r. 

, 

52 Z. 16. IV.51 r. 

53 l. 21.IV.51 r. 

54 Z. 4.V.51 r. 

55 z. 12. V.51 r. 

56 z. 2. V.51 r. 

57 z. 4.V.51 r. 

58 z. 11.lV.51 r. 

59 z. 4. VI.51 r. 

60 Z. l.Vl.51 r. 

61 Z. Przew. PKPG 2. VI.51 r. 
i MF 

62 Z. Przew. PKPG 25. VI.51 r. 
i MF 

407 Poz. 179 

4 5 

w sprawie realizacji uchwaly nr 109 Prezydium Rządu z duia Nr A-26, poz. 326 
21 utego 1951 r. u oszczędności w budownictwie 

w sprawie ujeduulicenia akcji budowy kudowni dla centralne- Nr A-27, poz. 338 
go ogrzewania na terenie m.st. Warszawy 

W sprawie sp6łdzielni, kt6rym mogą by6 udzielane zam6v.jenia 
w zakresie rob6t budowlanych na r6wni z przedsiębiorstwami 

w sprawie sezonowej premii za ciągłość i wydajność pracy pra
cownik6w zatrudniunych przy pracach sezonuwych 

\V sprawie projektuwania i budowy sieci cieplnej :tdalaczynnej 
i instalacji cieplnych w budynkach 

w sprawie rozdziatu sk6r fnterkowych 

w sprawie unormowania uprawnień emerytalnych, wynikają
cych z dotychczasowego stosunku pracy pracownik6w b. "izb 
przemyslowo-handlowrcb 

w sprawie zużywania (wykorzystania) ciepła odpadkowego 

w ' sprawie nowych stawek amortyzacyjnych od pojazd6w sa
mochodowych 

w sprawie wykonania ustawy z dnia 7 marca 1956 r. o plano
wym zatrud •• ianiu absolwent6w średnich szk61 zawodowych 
oraz szk6ł wyższych 

w sprawie finansowania w jednostkach organizacyjnych sp6ł
dzielczości wydatk6w na wsp6łzawodnictwo , nagrody indywi
dualne, wynagfOdzeuia za prace zlecone i udzial w komisjach 
oraz popiel anie ruchu racjonalizatorskiego 

w sprawie ujawnienia, upłynuienia i zapobiegania tworzeniu 
się zbędnych i nadmiernych remanentów materiał6w zaopa
trzeniowych w urzędaćh, instytucjach przedsiębiorstwach 

państwowych 

w sprawie powoływania, obowiązk6w i wynagrodzenia rze
czoznawc6w w postępowaniu o przymusowy wykup maszyn 

\V sprawie ustalenia listy jednostek gospodarczych obowiąza~ 
nych do zawierania um6w generalnych i bezpośrednich, zwol
nienia od obowiązku zawierania tych um6w oraz ustalenia ter
minu zawierania um6w planowych na rok 1951 

w dprawie trybu kontroli upłynnienia remanentów materialo
wych w jednostkach państwowych wykonywanej przez 
inspektor6w Przedsiębiorstwa Upłynnienia Remanent6w 

Nr A-28, poz. 363 

Nr A-29, poz. 375; z 1951 r. 
Nr A-67, poz. 882 

Nr A-31, poz. 390 

Nr A-35, poz. 440; z 1952 r. 
Nr A-62, poz. 946 

Nr A-35, poz. 442 

Nr A-37, poz. 452 

Nr A-40, poz. 506; z 1952 r. 
Nr 2, poz. 36 

Nr A-44, poz. 577; z 19:;5 r. 
Nr 30, poz. 292 i Nr 10::', poz. 
1405 

Nr A-44, poz. 578; z 1956 r. 
Nr 106, poz. 1231 

Nr A-46, poz. 602, Nr A-51 ," 
poz. 685, Nr A-87, poz. 1202, 
z 1953 r. Nt 3, poz. 34 i z 1956 r. 
Nr 40, poz. 509 

Nr A-46, poz. 603; z 1952 r. 
Nr A-41, poz. 584; z 1953 r. 
Nr A-96, poz. 1338; • 1955 r. 
Nr 63, poz. 743 

Nr A-48, poz. 641 

Nr A-51, poz. 684 

w sprawie wzoru um6w szczeg6łowych i bezpośrednich na do- Nr A-58, poz. 761 
stawę" towar6w związaną z obrotem handlowym zzagrall;icą 

w sprawie obniżenia koszt6w własnych w zakresie rzeczowego Nr A-60, poz. 810. 
wykonania kapitalnych remont6w 

w sprawie finansowania w roku 1951 wydatk6w organizacyjno- Nr A-60, poz. " 812, Nr 9:!, 
rozruchowych w nowo budujących się przedsiębiorstwach poz. 1270 
i zakładach lub w powstających na skutek działalnoścI inwesty-
cyjnej nowych oddziałach czynnych przedsiębiorstw i zakład6w 
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IIlIu. 
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IIlIu. 

Z. nr 129 PRM 
i Przew. PKPG 

z. 

Z. Przew.PKPG 
i MF 

Z. 

Z. 

Z. 

z. 

Z. Przew. PKPG 
' i MF 

Z. 

Z. PRM, Przew. 
PKPG, MHW oraz 
Prez. CUSiK 

z. 

Z. 

Z-

z. 

I 3 

23.VI.51 •• 

4.VII.51 •• 

12.VII.51 •• 

17.VII.51 •• 

17.VII.51 •• 

4. VI~I.51 r. 

17.VII.51 r. 

20.VII.51 r. 

10.IX.51 •• 

28.IX.51 •• 

24.IX.51 •• 

9.XI.Sl r. 

12.XII.51 r. 

12.XII.51 r. 

12.XII.51 ~ 

12.Xn.51 r. 

ł4.XII.51 r. 

9.1.52 re 

408 

4 

w .prawie zasad gospodarowania funduszem zakładowym 

wIprawie wynagrodzeJS. rzeczoznawców (biegłych) przy izbach 
rzemieślniczych oraz' zrzeszeniach prywatnego' przemysłu 

waprawie obowiązku zaofiarowania do skupu zużytej galan. 
terii azbestDwej i innych zniytych wyrobów z azbestu 

w sprawie trybu pDstępowania pray wykorzystywaniu kwot 
przeznaczonych na wsp6łzawodnictwo, nagrody indywidualne 
oraz wynagrodzenia za prace zlecone i udział w komisjach 
w przedsiębiorstwach nie objętych dzialaniem ustawy o fundu- , 
IZU zakładowym 

w sprawie ultaJenia jednolitych danych o powierzchni użytków 
rolnych i innych gruntów oraz ustalenia jednolitej nomenkla· 
tury poszczególnych rodzajów tych użytków 

w sprawie premii za zbo:łe Iprzedane ponad ilo'ó objętą obo
wiązkiem sprzedaży w planowym skupie zbóż w roku gospodar
czym 1951/52 

w sprawie pDdziału amortyzacji w przedsiębiorstwach działa· 
jących według zasad rozrachunku gÓlpodarczego na 1952 r. 

Poz. 119 

5 

Nr A·63, pDZ. 830 

Nr A-67,' poz. 880, l(r 82, 
pOIl. 1138; z 195' r. Nr 17, 
pDZ. 910 

• 
Nr A·67, pDZ. 881 

Nr A.67, poz. 883; a 1956 r. 
Nr 18, pDZ. 252 

Nr A-69, poz. 898, Nr A-98, 
poz. 1390 

Nr A·70, poz. 907 

Nr A·76, poz. 1052 

W sprawie udzielania zeawoleń na niywanie przez jednostki Nr A-76, 'poz. 1053 
gospodarki uapołecznionej w znakach towarowych herbu pań-
.twowego Draa znaków (herbów) województw, powiatów i miast 

w sprawie uchylenia ObDwiązku zawierania umów gel).eralnych Nr A-84, poz. 1154 
i bezpośrednich na przewóz towarów w 1951 r. 

w sprawie "Bad tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotni
czego oraz ich organizacji 

w Iprawie dodatkowego wynagrodzenia kierowc6w i ich po
mocników, Dbsługujących pojazdy o napędzie gazogeneratoro
wym 

w sprawie ultalenia wysokości kosztów dokumentacji kapital
nych remontów 

w sprawie zasad ustalaula kategorii zaszeregowania osobistego 
robotników w aakładach produkcyjnych 

w aprawie tuczu gospodarczego trzody chlewnej oraz wyko.. 
rzystania Ddpadków pokonsumpcyjnych 

w aprawie aasad normDwania pracy młodocianych 

W sprawie Dkreślenia robotnik6w podlegających szkoleniu za
wodowemu w produkcyjnych lIakładach pracy oraz w sprawie 
zasad wynagradzania tych robotników 

Nr A-87, poz. 1203; z 1952 r. 
Nr A-90, poz. 1407; z 1953 r. 
Nr A·26, poz. 302, Nr 71, pDZ. 
859, Nr 94, poz. 1310 

Nr A-90, poz. 1237 

Nr A·I00, poz, 1470 

Nr A-lOS, poz. 1519; z 1952 r. 
Nr 31, pDZ. 453 

Nr A-lOS, poz. 1517 

Nr A-I05, poz. 1518 

Nr A-lOS, poz. 1520 

wIprawie koordynacji wydawnictw a dziedziny ochrony pracy Nr A-lOS, poz. 1522 

w Iprawie przystosowania organizacji instytutu naukowo- Nr A-lO, poz. 100 
badawczego. przemysłu ' pod naawll "Główny Inltytut Doku-
mentacji NłlukoworTecł1I1iCZllej"', doprzepisów ustawy 'Il ' dnia 
a stycznia 1951 r. D utwDrzeniu instytutów naukowo-badaw-
pych dla pouzeb gospodarki ' narodowej 

, 
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93 
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95 

96 

97 

98 
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Z. nr 14 PRM 
i Przew. PKPG 

Z. Przew. PKPG 
or~. Mili.: TDiL. 
MR i PGR 

Z. Przew. PKPG 
i MF 

Z. Przew. PKPG 
i MF 

'. 

Z. 

Ok. Przew. PKPG 
oraz Min.: PL i MF 

Z. Przew. PKPG 
oraz MPL 

Z. 

Ok. nr 61 PRM 
i Przew. PKP G 

Ze 

Z. nr 74 PRM 
i PrZew. PKPG 

Z. Przew. PKPG 
i MF 

Ze 

3 

9.1.52 lo 

14.1.52 lo 

21.1.52 lo 

25.1.52 r. 

25.1.52 r. 

8.11.52 r. 

9.U.52 r. 

22.II.52 r. 

27.11.52 J. 

20.m.52 r. 

24.m.S2 r. 

20.m.52 r. 

21.111.52 r. 

9.IV.52 r. 

2UV.52 r. 

l.IV.52 r. 

19.IV.52 r. 

409 Poz. 179 

4 5 

w .prawie nadania statutu Centralnemu Instytutowi Doku-
mentacji Naukowo-Technicznej -

Nr A-lO, poz. 101; z 1953 r. 
Nr A-28, poz. 331 

w sprawie wykuywania danych o dodatkowych kosztach rob6t 
zimowych w Iprawozdawcao'ci statystycznej przedsiębiorstw 
budowlano-montażowych " " 

Nr A-l2, poz. 125 

w sprawie trybu ustalania wzorów druków akcydensowych Nr A-U, poz. 145 
(formularzy) 

w sprawie przewozu, odbioru, przechowywania i wydawania Nr A-U, poz. 141 
paliw płynnych i smarów 

w sprawie roMt i dostaw inwestycyjnych objętych planem Nr A·46, p"o.. 188 
"inwestycyjnym na rok 1951, nie wykonanych rzeczowo do dnia 
31 grudnia 1951 r. 

w sprawie realizacji w roku 1952 uchwały Prezydium Rządu Nr A-16, poz. 190 
z dnia 21 lutego 1951 r. o oszczędno'cl w budownictwie 

w. spra'Vie wykonania uchwal Prezydium Rządu o roli, zada- Nr A-16, pOili. 191 
niach i uprawnieniach majstra w uspołecznionych przemysło-
wych i budowlano-montaiowych zakładacb pracy 

w sprawie podejmowania I rozprowadzania obligacji Narodowej Nr A-17, poz. 204 
,Pożyczki Rozwoju Sił Polski priea uspolecznione zakłady 

pracy będące placówkami subskrypcyjnymi pożyczki (placówki 
A) 
w sprawie gromadżenia i zaofiarowania do skupu kości pokon- Nr A-2l! poz. 269 
sumpcyjnych 

w sprawie sposobu zglalzanla i upłynniania zbędnych i "nad- Nr A-23, poz. 30G 
miernych zapasów uszczelek i szczeliw formowanych 

w sprawie Ultalenia wykazu średnich szkól zawodowych II Nr A-27, po •• 372 
stopnia, których absolwenci podlegaj. w 1952 r. przepisom 
ustawy o planowym z,atrudnieniu absolwentów średnich szk6ł 
zawodowych oraz szkół wyższych 

w sprawie przekazywania, nabywania I czasowego zajmowania Nr A-27, poz. 381 
terenów zabudowanych oraz gruntów rolnych i leśnych pod 
budowę i rozbudowę óbiektów inwestycyjnych 

w sprawie określenia wartości szklarni i okien inspektowych Nr A-2S, poz. 411 
jako składnlk6w nieruchomości nabywanych w celu realizacji 
narodowych planów goapodarczych 

w sprawie zbiórki odpadków użytkowych w ramach wiG- Nr A-29, poz. 426 
sennej akcj; Banit'arno-porządkowej 

w sprawie utrzymania w aktualności jednolitych danych o po- Nr A-32. poz. 464 
wierzchni użytków rolnych i innych gruntów 

w eprawie trybn udzielania inwestorom przejściowych kredy- Nr A-37, poz. 5'U. Nr A-64, 
t6w krótkoterminowych przez banki Ipecjalne poz. 991 

W spr.llwie nstalenia listy jednostek gospodarczych obowiąza
nych do zawierania umów generalnych w zakresie zaopatrzenia 
oraz ustalenia terminów zawierania umów planowycb w zakre
sie laopatrzeli na rok 1952 

Nr A-40, poz. 575 

w sprawie ustalenia listy jednostek .gospodarczycb obowiąza- Nr A-40. pot. 576 
nych ·do zawierania um6w .generalnych w :o;akresie obmtu to.- · 
warowego oraz ustalenia terminów zawierania umów plano-
wych w takim obrocie 'na rok 1952 
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99 z. 

100 z. 

101 Z. 

102 Z nr 108 PRM 
i Przew. PKPG 

103 Z. nr 207 PRM 
, i Przew~ PKP G 

104 Z. 
, 

105 Z. 

106 Z. Przew. PKPG 
I MI" 

107 Z. 

108 Z. 
" 

109 t. 

110 Z. / 

111 l. Przew. PKPG 
i MI!' 

112 l. 

-
113 Z. 

114 Z. 

115 Z. 

116 z. 

3 

25.IV.52 r. 

7.V.52 r. 

20.V.52 r. 

23.V.52 r. 

3.IX.52 r. 

10.X.52 r. 

22.X.52 r. 

2,i.X.52 r. 

25.X.52 r. 

6.X1.52 r. 

19.XII.52 r. 

9.II.53 r. 

2.II1.53 r. 

14.III.53 r. 

25.111.53 I. 

2.IV.53 1'. 

24.IV.53 r. 

24.IV.53 r. 

410 Poz. 179 

4 5 

rozciągające moc obowiązującą zarządzenia z dnia 12 grudnia Nr A-42, poz. 604 
1951 r. w sprawie określenia robotników podlegających szkole-
niu zawodowemu w produkcyjnych zakładach pracy oraz 
w sprawie zasad wynagradzania tych robotników na pracow-
ników służby eksploatacyjnej przedsiębio~stwa "Polskie Koleje 
Państwowe" 

'w sprawie regulaminu plac kierowców p</jazdów mechaQicz
nych ich pomocników, walsztatowców i innych pracowników 

samochodowych, zatrudnionych w jednostkach gospodarki 

, uspołecznionej 

w sprawie gospodarowania odpadkami fotograficznymi zaw:e

raj~cymi 8reb~o 

w sprawie właśl!,iwego zatrudniania absolwentów zasadniczych 
szkół zawodowych w 1952 r. 

w sprawie obowiązków instruktorów w zakresie szkolenia ucz
niów szkół przysposobienia zawodowtego oraz zasad dodatko
wego wynagrodzenia tych instruktorów za szkolenie 

w sprawie rozpowszechniania drukowHuych opisów pracowni
czych wynałazków, udoskonaleń technicznych .i usprawnień 

w sprawie zasad trybu odbioru przez ;ednostki podlegle Prze
wodniczącemu eaństwowej Komisji Planowania Gospodar
czego robÓt budowlano-montażowych objętych planem inwes-

. tycyjnym 

w sprawie zasad normowania i finan~owania środków obroto
wych przedsiębiorstw wykonawstwa inwestycyjnego 

w sprawie rejestracji plątyny będącej w dyspozycji jednostek 

gospodarki uspołe~znio~ej 

w sprawie e'Yidencji przyrządów laboratoryjnych i naukowych 

w sprawie robót i dostaw inwestycyjnych objętych planem in
westycyjnym na rok 1952, nie wykonanych do dnia 31 grudnia 
1952 r., oraz wykonawstwa robót budowlano-montażowych 

w I kwartale 1953 r. 
, 

Nr A-46, poz. 642; z 1955 r. 
Nr 60: poz. 727, Nr 72, poz. 897; 
z 195, r. Nr 94, poz. 1049; 
:II 1958 r. Nr 62, poz. 348; 
z 1960 r. Nr 67, poz. 317 

Nr A-50, poz. 680; z 1954 r. 
Nr A-23, poz. 379 

Nr ' A-62, poz. 940 

Nr A-78, poz. 1247 

Nr A-88, poz. 1373; z 1956 r. 
Nr 49. poz. 564 

Nr A-93, poz. 1440 

:'{ r A-93, poz. 1441; z 1954 r. 
Nr 87, poz. 981 

Nr A-93 , poz. 1442 

Nr A-98, poz. 1505 

Nr A-I06, poz. 1644 

w sprawie gospodarki oraz trybu zaopatrzenia i rozdzielnictwa Nr' A-17, poz. 239 
platyny i jej ~topów dla potrzeb gospodarki narodowej w 1953 r . 

w sprawie' oszczędności i rozliczeń w budownictwie w 1953 r. Nr A-28 .. poz. 335 

w ~prawie rozdziału sk6r twardych przeznaczonych na naprawę 

obuwia 

w sprawie zakazu używania metali nieżelaznych do wyrobu 

nielhór.ych artykułów 

w sprawie trybu rozliczania opustów udzielanych na rzecz do
stawc6w kontraktujących produkty hodowlane i surowce wló
kiennicze 
w sprawie trybu I terminów powoływania spo'ecznych komisji 
kontroli gospoda~ki materiałowej paliwami stałymi gospodar
ki cieplnej oraz zadań tych komisji 

Nr A-28, 'po~. 336, 
Nr A-52, poz, 586 

Nr A-32. poz. 415 

Nr A-32, prz. 416 

Nr A-35, poz, 444, 
Nr A-84, poz. 984 

w sprawie sposobu prowadzenia reje: tru norm palistwowych Nr A-43, ·poz. 523 
i ewidencji norm resortowych 
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118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

121 

128 

129 

130 

131 

132 

133 i 

134 

135 

2 

z. . 

z. 

Z. Przew. PKPG 
i I\lF 

z.. 

z. 

z. 

Z. Przew.PKPG 
i MF 

z. 

z. 

z. 

z. 

z. 

.z. 

z. 

Z. Przew. PKP G 
i MF 

3 

S. V.S3 r. 

a.V.53 r. 

16. V.53 r. 

14.V.53 r. 

26. V.53 r. 

4U 

4 5 

w sprawie przekazania uprawnień do wydawania pnepisówNr A-44. poz. 524 
o normowaniu zapasów materiałowych 

w sprawie ograniczenia używania ołowiu do uszczelniania po
łączeń rur w9dociągowych 

w sprawIe upoważnienia Głównego Urzędu Miar i oklęgowych 
urzędów miar do udzielania zamówień osobom nie wymienio
nym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
1949 r. w sprawie dostaw robót i usług na rzecz Skarbu Pań
stwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych 

w sprawie organizowania szkół przodownictwa pracy i zasad 
wynagradzania pracowników szkolących robotników w tych 
szkQlach 

w sprawie trybu i terminów nadsyłania sprawozdań dotyczą
cych planowego zatrudniania absolwentów średnich szkół za
wodowych oraz szkói wyższych 

Nr A-4,}, poz 560 

Nr A-50, poz. 565 

I Nr A-52, poz. 53 4-

Nr A-56, poz 714 

PO%. t7f 

w sprawie instrukcji o inwestycjach pozalimitowych Nr A-58, poź. 737; z 1954 r. 
Nr 77, poz 911 

6.vn.53 r. 

21. yn.53 r. 

21. VII.53 r. 

28.VII.53 'I. 

26.VI.53 r. 

17. VIII. 53 r. 

20. VIII.S3 r. 

25. VIII.53 r. 

rozciągające moc obowiązującą zarządzenia z dnia 12 grudnia 
1951 ' r. w sprawie zasad wynagradzania pracowniłów szko !ą

cyeh robotników W zakładach pracy podeglych niektórym 
ministrom na zaklady pracy podległe Ministrowi Leśnctwa 

w sprawie prZeka7.allia Prezesowi Centralnego Urzędu Gospo
darki Materia/owej uprawllień do wydawauia przepisów o go
spodarowaniu papierem i drukam akcydensowym. 

zmieniające zarządzenie z dnia 28 września 1951 r. w sprawie 
zasad tworzenia oddziałów zaopatrzenia robotniczego oraz 
ich organizacji 

w sprawie organizacji wewnętrznej i 8zczególowego zakresu 
działania zarządu zaopatrzenia robotniczego 

w sprawie obniżki cen ł rozliczeń za prace ge~dezyjne i karto-
graficzne w 1953 r. . 

W sprawie równomiernego wydawaaia węgla deputatowego 

zmieniające zarządzenie w sprawie Btosowania wzoru umowy 
ramowej o nadzór nad wykonaniem inwestycyjnych robót 
budowlanych i montażowych 

Nr A-M, po:... 778 

Nr A-66, poz. 792 

Nr A-1l, poz. 859 

Nr A-7l, poz. 860 

Nr A-72, poz. 870 

Nr A-73, poz. 81() 

Nr A-78, poz. 929; z 19.34. r. 
Nr. 39, po~ 535 

w sprawie składania sprawozdaJS. ze sprzedaży niektórych pro- Nr A-79, poz. 937 
duktów naftowych 

w sprawie ochrony za gra~icą wynalazków, wzorów i znaków Nr A-80, poz. 951 
towarowych 

28. VIII.53 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych wkła- Nr A-81, poz. )62 
_ de~ topikowych do bezpieczników wielkiej mocy 

3.IX.53r. w sprawie utworzenia Oddziału RejolIowego Kolegium Rzecz- Nr A-82, pOJ;.-971 
ników Patentowych w Gdańsku orn zmiany siedziby Oddziału 
Rejonowego Kolegium Rzecznikó~ oą-tentowycb w Gliwicach 

16.IX.53 r. w sprawie organizacji i zakresu działania służby bezpleczeń- Nr A-83, poz. 980 
st"iva i higieny pracy w zakładach pracy 

24. VIII. 53 r. w sprawie różnic budżetowych przy sprzedaży actykulów bu- Nr A·9l, poz. 1235 
dowlanych i drewna 
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138 
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Z- 23.IX.S3 f. 

Z- a.X.53 f. 

Z. Przew. PKPG 29.X.53 f. 
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Z. 6.XI.S3 f. 
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w sprawie obowiązku dostaw i przerobu surowców wtórnych Nr A-91, poz. 1236 
stałi etopowych 

wIprawie Izczegó!owego zakresu uprawnień I trybu postępo- Nr A-97, poz. 1345 
wania organów Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiało-
wej przy wykonywaniu kontroli oraz zasad współpracy z Mini-
sterstwem Kontroli Państwowej 

Poz. t7~ 

-w sprawie zasad oraz trybu planowania i zatwierdzania in
westycji nie Icentralizowanych limitowych 

Nr A-101, poz. 1384; z 1955 r. 
Nr 23, poz. 230 

VI sprawie trybu sporządzania podrozdzielników pojazdów sa
mochodowych oraz trybu realizacji przydzia!ów pojazdów la
mo chodowych 

Nr A-I02, poz. 1388 

140 Z. Przew. PKPG 
i MF 

4.XII.53 fo W 8prawie podzia'u globalnej kwoty amortyzacji środków Nr A-1l4, poz: 1485 
trwałych Da rok 1954 ' b 

141 Z. 

142 z. 

143 Z. 

144 Z. 

l45 Z. 

146 Z. Przew. PKPG 
i Prez. PKC 

l47 Z. Przew. PKPG 
i MF 

148 Z. 
-

149 Z. 

150 Z. 

, 
151 z. 

2.m.53 f. 

16.VI.53 r. 

22.XII.53 r. 

I 
27.1.54 r. 

4.11.54,. 

24.11.54 r. 

8.IV.54 r. 

14.IV.54 r. 

9.111.54 r. 

a.VI.54 r. 

16.VI.54 r. 

w sprawleprzek~zania Ministrowi Hutnictwa uprawnied do 
wydawania przepisów o gospodarowaniu odlewami formowymi 
~ met~i niejelaznych 

W sprawie przekazania Ministrowi Hutnictwa uprawnień do 
wydawania przepisów w .prawie ujawniania i upłynniania 
zbędnych I Dadmiernych zapasów materiałów ogniotrwałych 
w przedsiębiorstwach gOIpodarki uspolecz,;ionej oraz gospoda
rowania surowcami wtórnymi wyrobów ogniotrwałych 

w sprawie uprawnienia Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 
do udzielania zamówień olobom nie wymienionym w § 8.rozpo
rządzenia RM z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, ro
hót i usług na rzecz pańlItwa oraz Diektórych- kategorii osób 
prawnych 

W sprawie ustalenia listy towarów, dla których kolej obowiąza
na jest podstawia6 wagony na podstawie planów pięCIodnio
wych bez zamówienia 

Nr A-24, poz. 289 

Nr A-61, poz. 746 

z 1954 r. Nr A-l, poz. 13 

Nr A-a, poz. 300, Nr A-48, 
poz. 667, Nr 123, poz. 
1777 

w sprawie przekazania uprawnie:6 do wydawania przepisów Nr A-18, poz. · 325 
o sposobie zagospodarowania nadwyżek niektórych materiałów 

W sprawie ustalenia ceny energii cieplnej dostarczane: przez Nr A-28, poz. 432 
Zaklad Sieci Cieplne.j Warszawa w budowie do celów ogrzewa-
nia 
w sprawie dokumentacji kosztorysowej d :a dO~)Dywania roz- Nr A-34, poz. 490, Nr A-69, 
liczeń za roboty budowlano-montażowe poz. 865 

w sprawie trybu i terminów wpłat na rzecz wojewódzkich Nr A-45, poz. 639 
funduszów rozwoju przemysłu terenowego oraz zasad dyspo-
nowania tymi fu~du~zami 

w sprawie gospodarowania blachą s bębnów po lodzie kaus- Nr A-46, poz. 644· 
tycznej, lepiku, żywicy kumaronowej, paku kumaronowym 
i asfalcie . 

rozciągające moc obowiązującą · zarządzenia w Iprawie zasad Nr A-60, poz. 798" 
wynagradzania pracowników szkolących robotników w zakła-
dach pracy podległych niektórym ministrom na zakłady pracy 
podległe Ministrowi Handlu .,Wewnętrznego 

w sprawie przekazania Ministro~ l'rzemysłu Materialów Bu- Nr A-65! poz. 845 
dowlanych uprawnień do ustalania niektórych cen zbytu arty-
kułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót 
(usług) o charakterze przemysłoWym 
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153 

154 

155 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

161a 

162 

163 

164 

165 
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168 
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6.Vll.54 r. 

z. 10.VII.54 r. 

Z. 28.VII.54 r. 

. 
Z. 7. VIII. 54 r. 

Z. 26. VIII.54 r. 

Z. 30.IX.54 r. 

Z. 27.X.54 r. 

Z. Przew. PKP G 16.VIII.54 r. 
i Prez. PKC 

Z. 30.X.54 ... 

Z. 9.XI.54 r. 

Z. Il.XI.54 r. 

Z. 7.XII .54 r. 

Z. Przew. PKP G U.XII.54 r. 
, Prez. PKC 

Z. 9.XII.54 r. 

Z. 21.1.55 r. 

Z. 28.1.55 r. 

Z. Przew. PKP G 25.11.55 r. 
i ME 

Z. 9.III.55 r. 

413 

4 , 5 

W sprawie prz,ekazawa··Ministt'8wi Przemysłu Drobnego i Rze- ·Nt A-67, poz. 850 
miosla upFawnień do wydawania przepIsów o zagospodarowa-
niu zbędnych i ponadnormatywnych artykulów zaopatrze-
niowych .w państwowych i spółdzielczych jednostkach nadzo-
rowanych przez Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła 

rozciągające moc obowiązującą zarządzenia z dnia 12 grudnia Nr A-69, poz. 864 
1951 r. w .sprawie zasad wynagradzania pracowników ukolą-
cych robotników w zakładach pracy podleglych niekt6rym 
ministrom na zakJady p'racy podlegle Ministrowi Przemysłu 
Drobnego i Rzemiosła, Ministrowi Skupu oraz Prezesowi Cen-
tralnego Urzędu Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księ-
garstwa 

w sprawie przekazania uprawniep do wydawania przepis6w Nr A-74. poz. 900 
o gospodarowaniu ż:użlem z piec6w hutniczych 

Poz. 179 

w sprawie gospodarowania ielastwem użytkowym Nr A-79, poz. 926; :I 1955 r. 
Nr 9, poz. 95 

w sprawie gospodarowania papierem 'wiailoczułym Nr 83, poz. 965 

w sprawie utworzenia Oddziału Rejonowego Kolegium Rzecz- Nr 96, poz. 1094 
nikówPatentowych we Wrocławiu 

w sprawie ustalenia cen na żelastwo użytkowe Nr 1M. poz. 134.21 II 1955 r. 

w aprawie opłat za usługi wykonywane przeli jednostki gospo
darki uspolecznionej w ' zakresie oczyszczania przewodów ko
minowych 

w sprawie zwrotu pojemników do przewozu cegły 

w sprawie ustalenia cen na odpady drzewne w Ilhrocie miedzy 
jednostkami gospodarki UBpołecznionej 

w ilf'rawie oznaczania znakami towarowymi artykułów prze
znaczonych do obrotu w kraju oraz używania i zgłaszania do 
rejestracji tych znaków, przeli przedsiębiorstwa gospodarki 
uspo .ecznionej 

Nr 58, poz. 714 

Nr 106, poz. 1415 

Nr ,111, poz. 1553; li 1955 r. 
Nr 28, poz. 272 

Nr 111, poz. 1554 

Nr lU, poz. 1633; li 1955,. 
Nr 44,. poz. 436 

w sprawie przedłużenia terminu przekazywania przez jednostki Nr 117, poz. 1655 
budżetowe zbędnego Iprzętu biurowego . 

w sprawie opiat za niektóre świadczenia zakładów społecznych Nr 122, poz. 1765 
służby zdrowia na obszarze morskich port6w i przystani 

w sprawie gospodarowania niektórym i surowcami wtórnymi :II 1955 t. Nr 5, poz. 66 
i zaopatrzenia w te lIurowce zakładów przemysłu drobnego 

w sprawie organizacji opieki zakładu pracy nad realizacją Nr 9, poz. 94 
Indywidualnego budownictwa mieszkaniowego przyzakłado-
wego 

/' 

W sprawie zaliczania kosztów wydziałowych i ogólnofabrycz- Nr lO, poz. 112 
nych do kosztów własnych wyrobów metalowych wytwarza- , 
uych w ramach produkcji ubocznej 

w sprawie podziału reeortowej globalnej kwoty amortyzacji Nr 20, poz. 200 
środków trwałych na rok 1955 

w sprawie utworzenia delegatur okręgowych Państwowej In- Nr 23, poz. 231 
.pekcji Gospodarki Materiałowej, ich organizacji 'i terytorial-
nego zakresu działania . 

. # 

) 
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169 

170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

181 

182 

133 

184 

185 

2 

Z. Przew. PKPG 
i MF 

Z. 

Z. 

Z. 

z. 

Z.Przew. PKPG 
i Pre:.l. PKC 

z. 

z. 

z. 

z. 

Z. Przew. PKPG 
i MF 

z. 

z. 

Z. 

z. 

z. 

Z. Przew. PKP G 
i MF 

z. 

3 

lS.III.55 I. 

12.V.55 r. 

19. V.55 r. 

20.V.55 r. 

3. Vl.55 r. 

19. VII.55 r. 

4 I 5 -

w sprawie ustalenia na 1955 r. wysokości wpłat z zysku przed- Nr 28, poz. 273 
si'ę"biorst'" przemysłowych na rzecz wojewódzkich funduszów 
rozwoju przemysłu terenowego 

w sprawie trybu składania Państwowej Komisji Planowania Nr 47, poz. 466 
Gospodarczego wniosków o ustalenie cen artykulów zaopa-
trzeniowych inwes.tycyjnych 

w sprawie zakresu i sposobu przepr<;nvadzania przez Polski Nr 49, poz. 479 
Komitet Normalizacyjny koutroli prac normalizacyjnych w re-
sortach i stosowania norm oraz prowadzenia sprawozdawczości 
w tym zakresie 

w sprawie odBtępowania przydziałów i materiałów przydzielo- Nr 49, poz. 480 
DyCh. 

w sprawie ustalenia wykazu grup artykułów zaopatrzeniowych Nr 54, poz. 635 
i inwestycyjnych 

w sprawie opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorstwa 
"Hotel - Orbis" oraz Przedsiębiorstwo Obsługi Ruchu Zagra
nicznego 

Nr 70, poz. 886: z 1957 r .. Nr 73, 

poz. 447 

3.VIII.55 r. w sprawie premiowania kierowców samochodowych i ich po- Nr 72, poz. 897 
_ mocników za oszczędlloś6 w zużyciu ogumienia w przedsię-

biorstwach, w ·których stosuje się przepisy załącznika nr 12 do 
układu zbiorowego pracy w budownictwie z dnia 7 maja 1949 r. 

3. VIII. 55 r. " w sprawie produkcji sit z blach dziurkowanych Nr 72, poz. 898 

4. VIII.55 r. w sprawie ograniczenia stosowania blachy cynkowej w bu- Nr 72. poz. 899 

17. VIlI.55r. 

3.X.55 r. 

14.XI.5S r. 

20.XII.5S r. 

31.XII.55 r. 

14.1.56 r. 

lS.II.56 r. 

10.IV.56 r. 

16.IV.56 r. 

downictwie 

w sprawie" dodatkowych op!at za energię elektryczną pobraną Nr 76, poz. 931 
ponad ustalone limity 

w sprawie zasad zaliczania do środków trwałych i przedmio. Nr 92, poz. 1191 
tów nietrwałych remanentów środków pracy 118 koniec 1955 r. 

w sprawie przekazimia uprawnień do wydawania przepisów Nr 108. poz. 1430 
o normowaniiI żywienia koni pociągowych w transporcie dro-
gowym 

w sprawie ustalenia cen na posegregowane odpady ożytkmve Nr 127, poz. 1631 
ze stali jakościowej kla.sy 2, 3 i 4 

w sprawie trybu rozdziału materiałów przeznaczonych na za
opatrzenie zak'adów usługowych prowadzonych przez niektó-" 
re jednostki g~spodarki uspo:ecznionej i indywidualnych rze
mieślników w roku 1956 

z 1956 r. Nr 2, poz. 21, Nr 30, 
poz. 394 i Nr 83, poz. 979 

w sprawie gospodarowania papierem przeznaczonym na wy- Nr 5, poz. 41 
konywanie druków manipulacyjnych oraz opakowań papie-
rowych i kartonowych z nadrukiem 

w sprawie zasad gospodarowania w roku 1956 bezosobowym Nr 18, poz. 252 
funduszem płac w przedsiębiorstwach państwowych i spół-

dżielniach dzialającyćh na zasadach rozrachunku gospodar-
czego 

w sprawie podziału resortowej globalnej kwoty ~mortyzacji Nr 31, poz. 400 
środków trwałych DIl" rok 1956 

w sprawie ~asad i trybu przeprowadzania resortowej' kontroli Nr 35, poz. 420 
stosowania Dorm W jednostkach gospodarki uspołecznionej 
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181 

188 

189 

190 

191 

192 

193 

194 

195 

196 

197 

Lp. 

l 

l 

2 

3 

2 

Z. Przew. PK,PG 
i MF 

z. 

Z. Przew. PKPG 
i ME 

Z. 

Z. Przew. PKPG 
i M./i' 

Z. 

Z. 

Z. 

Z. 

Z. 

Z. 

3 

21.1V.56 •• 

lO.IV.56 r. 

U.V.56 •• 

4.V.56 r. 

l3.VI.56 f. 

16. Vl.56 f. 

4.VI.56 r. 

26. VII.56 r. 

2. V IU.56 t. 

7.IX.56 r. 

31.XI1.56 r •. 

4 5 

w sprawie ustalenia na 1956 r. wysokości wp/at z zysku przed· Nr 38, poz. 445 
siębiontw przemysiowych na rZt:~ wojewódzkit:h funduszów 

rozwoju przemysłu terenowego 

w sprawie zgłaszania, wydobywania i demontażu nie eksplo- Nr 38, poz • . 446 
atowanych kabli i przewodów 

w sPI:awie szczegółowych zasad i trybu realizowania niektóryc~ Nr 41, poz. 519 
drobnych inwestycji w zakresIe mechanizacji i racjonalizacji 

w sprawie zakresu działania i trybu postępowania terenowych Nr 44, pOz. 528 
komisji planowania gospodarczego, zakresu działania, organi-
zacji i trybu postępowania rad naukowo-ekonomicznych i ze-
społów spolecznego aktywu gospodarczego oraz organizacji 
i podzialu czynności aparatu wykonawczego i terenowych ko-

misji planowania gospodarczego 

w sprawie zalUesu i trybu udzielania pomocy Państwa, zasad 
'inansowania, zakresu opracowania dokumentacji oraz kon

troli wykonywania czynów społecznych 

Nr 52, poz. 580; z 1958 r. 
Nr 51 , poz. 299 

w sprawie rozszerzenia zbiórki odpadków konsumpcyjnych Nr 52, poz. 582 

w sprawie zezwolenia na stosowanie odważników wywzorco- Nr 54, poz. 589 
wanycb w jednostkach miar systemu angielskiego 

w sprawie , rozdziału zapasu premiowego ~ieszkań uzyskanych 

z publicznego budownictwa mieszkaniowego 
Nr 65, poz. , 758 

w sprawie przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Geodezji Nr .65, poz. 759 
i Kartografii uprawnień do ustalania cen na roboty geodezyj-
ne wykonywane przez podległe mu przedsiębiorstwa 

w spilawie przekazania Ministrowi Handlu Zagranicznego Nr 79, poz. 958 
uprawnień do ustalania ' ceu niektórych artykułów zaopatrze· 
niowych i inwestycyjnych poclJ,odzących z importu 

w sprawie prjllekazania Ministrom: Górnictwa Węgłowego, Nr 106, poz. 1231. 
Hutnictwa, Przemysłu Maszynowego i Przemysłu Chemiczne· 
go uprawnień do ustalania cen zbytu artykuiów zaopatrzellio-
wych i inwestycyjnych oraz cen robót (uslug) o charakterze 
przemysłowym ' 

Załącznik nr " 

aktów prawnych ministrów kierowników urzędów centralnych, które utraciły moc prawną. 

Rodzaj aktu .. 
Ogło .;zouo 

czyj Data T y tu ł (rok, nr ., poz. MonItora Polsk ic~o 

I PÓ l ll!pj sze zmiany) 

2 3 l 4 . 5 

, 

Z.MP i MAin , 19.IV.45 r. w przedmIocie podzi ału części opIat z kart re ies tracyjuy<:b na Nr 2, poz. 9 
rzecz izb przemysłowo-bandlowych i rzemieśluiczych 

Z.MO I MAP 19. VIl.45 r. w sprawie powołania wojewódzkich komisji odbudowy N~ !lI, poz. 65 

Z.l\lP i MA,lI 20. VIIl.45 r. w przedmiocie wynagmdzeni a 'La sprawowanie czynności osób Nr 27 , poz. 74 

biorących udzia! w egzulllluowC:luiu kaudyaatów na tnicrui ... -

czych górniczych , 

, 



MonItor PolskI Nr 40 Poz. 179 

l 

• 
• 
, 

• 

, 
Ił 

11 . 

11 

11 

14 

11 

lf 

ia 

l' 

• 
• 

• 

3 5 

20;VIILłI.. w przedmiocie przelania na wyilze urzędy górnicze niektórych Nr 27, pos. TI 
uprawnień MilUltra Przemyału i Handlu, wynikających a ros-
porządzenia Pruydenta Raoezypospolitej a 29.XI.1930 r. -
Prawo górniose ' 

30.VIL" .. w .prawie oknQenIa liedsih I terenu dsiałania wojewódzkich Nr 85, pOL 158, Nr 134, poz. 248 
komilji do apra" upaństwowienia przedaiębiontw 

lUX. .... 

23.X." • 

o pnekazanl. wyilz)'1ll ~om ,ómiczym aprawnieli . Nr 99, pos. 18a 
Ministra Premytłu w _&kretio uznawania oaób za uzdolnione do 
kierownictwa kopalniami ływio ziemnych 

o W)'lInaczenba lU'ądu atana oywilnego wlaaciwego do wpiay- Nr US, pOL 213 
wania do 8wyola luiU akww Itanu cywilnego spon,dzonych 
za granic, or .. pOltanowie4 I,dowyola o uznania osoby za 
zmarł, I O .twierdzeniu SIOnu 

Z. Nadaw. KomJaJI 6.XI." • w sprawie wowuotranej orianizacjl i .poaobu funkojonowania Nr 123, POL 226 
Nadzwycli8jneJ Komisji MielKaniowej przy Prczelio Rady MielL przr PnIa. , 

rui . MiniItrów i mieJlcowych Iladswyczajnych komilji mieszka-
niowych 

Z.HP 6.XI." • w aprawio ,reJe.tracjl, lInakowania i magazynowania IkÓł wy- Nr 129, pa; 238 
prawionych lu wygarbowanych i obrotu .kórami 

Z.HP 

Z.HP 

Z.HP 

Z.MAP 

Z.MPiH 

Z.HPiH 

Z.HPiH ' 

Z.MPiH 

Z.MPIK 

z.MPiK 

Z.KPiH 

z,IIPIJI 

lon l MPl8 ' 

6.XI." .. o Ilormach aol1oWimia i kluyfikowanla Ikór lurowy. 

6.XI." .. o konserwaoJl' I magazynowaniu .kór .urowyola 

6.XI." • o .kupie i ma&owaniu .Ur .urowy. 

Nr 131, poa. 241; II 1952 r. 
. Nr A-50, pos. 683 

Nr 131, poII. 242 

Nr 131, po •• 243; z 1948 r. Nr 73, 
poz. 638; • 1952 r. Nr A-50, poz. 
684 

5.VI." .. w sprawie wykonania dekretu. dnia SUItopada 19'5 r. o Ko- -Nr 132, po •• 244 
munalnym FundUl&U POiYOllkowo-ZapomogoW)'1Il 

16.VI.'T.. w sprawie powołania komiljl cennikowych przy wojewodach 
i prezydentach m. .t. Wanaawy i m. Łodai i przekuania wo
jewodom uprawnie4 do powołania komilji cennib'W)'ch przy 
starostach i proaydentaola miU& wydsielonycla 

3. VII.'T -.: w Iprawie regulaminu komlljl cennikowych 

3. VII.'T .. w .prawie repłaminu komll]l notowaA 

T.VII.'T .. w aprawie ustalenia cen maJuymalnych na artyblr pnemY'
łowe 

T.VL'" • w aprawie powołania prąmuaowych 1Il'Z88ze4 ~atnego 
przemY'lu 

n.VI!." .. wIprawie UlItalenla wykaau towarów, kwrych ceny winny by~ 
" notowane prs. komisje Dotowań 

26. VII.U .. w Iprawie powołania Komllarsa Rządowego do .praw organi
zaoji goapodarki mięsnej 

30.X." • w .• prawie wynagrodzellia .a .prawowanle cliynDo6ci osób 
bior,cych udsiał w egzaminowaniu kandydatów na · mierni
czyola gómiozyola 

12.XI.łf .. o zobowi,zaniu przedaiobioratw hurtowego handl1ł zbożem 

do sakupu,gromaclunia rezerw i zbywania fund_wi apro
wizacyjnemll Iboła oral produktów praemiału 

Nr 106, po., 699 

Nr 106, poL 100 

Nr 106, POL TOl 

Nr 106, POL 102 

Nr 110, poL 717; a 1951 r. 
Nr A-8, pez. 130 

Nr 116, pos. 138 

Nr 129, poL 80T 

Nr 138, poL 852 

Nr 140, poL 85' 
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l 

.. 

15 

16 

l7 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

2 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

Z.MRiRR, MAP 
MZO 

Z.MPiH 

Z.MPiII 

Z.MZD 

Z. MAP i MZD 

lnstr, MPiH 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

3 

29.XUT I. 

17.XII.U lo 

2.XIUT r. 

31.1.48 r. 

12.U8 r. 

12.11.48 lo 

31.1.48 I. 

20.11.48 I. 

20.U.48 r. 

25.11.48 r. 

l.lIl.48 r. 

UII.48 r. 

UIU8 r. 

7.IV.48 r. 

5 

w .prawie ulg przy wnolzeniu opłat związanych z dokonaniem Nr 147, poz. 886 
uwiadomienia o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu 
niektórych zaję6 zarobkowych 

w aprawie ulg dla rzemieślników przy wnoszeniu opłat związa- z 1948 r. Nr l, po •• S 
nych • dokonaniem zawiadomienia o prowadzeniu przemysłu 

wykonywaniu niektórych zaję~ zarobkowycb 

w .prawie ... ad określenia wartości przedmiotów, co do któ- z 1948 r. Nr 2, poz. 6 
rych sąd orzekł przepadek na rzec. Skarbu Państwa na zasa-
dzie art. 9 dekretu. dnia 19 .ierpnia 1946 r. o koncesjonowa-
niu garbarń, zakładów do solenia i suszenia akór surowych 
oraz niektórych fabryk obuwia lub pasów transmisyjnych 

Poz. 179 

w .prawie dopuszczenia do używania niektórych materiałów z 1948 r. Nr 6. poz. 32 
wybuchowych w zakładach górniczych węgla kamiennego 

w sprawie obniżki eon detalicznych na towary wytwarzane • 1948 r. Nr 8, poz. 45 
przez przedsiębiorstwa -państwowe lub będące pod zarządem 
państwowym 

w sprawie normowania wynagrodzenia za usługi w zakresie Nr 13 poz. 54 
rzemiosł. krawieckiego " 

w sprawie przelania uprawnień • § 2 ust. l rozporządzenia Nr. 16, poz. 58 
Ministra Przemysłu. dnia 12 'grudnia 1946 r. o przecbowy-
waniu i używaniu w zakładach górniczych materialów 
wybuchowych i środków upalczych na wyższe urzędy 

górnicze 

w przedmiocie organizacji we władzach administracji ogólnej Nr 21, poz. 91 
służby ochrony roślin 'i oceny nasion . 

o terminach załatwienia podań o zezwolenie na prowadzenie Nr 23, poz. 94 
przedsiębiorstw handlowych i lIawodowe wykonywanie czyn-
ności handlowycb 

w sprawie normowania wynagrodzenia za usługi w zakresie . Nr 23, pOz. 95 
rzemiosła fryzjerskiego 

w sprawie wykonywania przez prezydentów miast funkcji Nr 24, pOz. 96 
władz powiatowych rządowe.i administracji ogólnej 

w sprawie ustalenia wysokości udziału Komisarza Rządowego Nr 30, pOz. BO 
do spraw organizacji gospodarki mięsnej w opłatach targowych 

w sprawie ustalenia trybu postępowania przy ustanawianiu Nr 33, poz. 142 
zarządu państwowego i zakresu uprawnień zarządcy państwo-
wego ustanowionycb na podstawie dekretn • dnia 16 grudnia 
1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego -
nad zakładami przemysłowymi, które na podstawie art. 5 
dekretu I dnia 28.X.47 .r. w sprawie obowiązku zawiadamiania 
o prowadzeniu przemysłu i wykonywaniu niektórych zajęć 

zarobkowych ulegną całkowitemu wstrzymaniu ruchu 

w sprawie sposobu rozliczania się mlynów z otrzymanego do Nr 34, poz. 143 
przemiału zboża 

w dprawie przejmowania przez fundusz aprowizacyjny zboża Nr 35, poz. 144 
uzyskanego z opIat prz,emialowyeh i rozliczenia się z przejętego 
zboża . 

W ~prawie normowama wynagrodzenia za usługi w .zakresie Nr 36, poz. 149 
rzemiosła szewskiego i cbo~wkarskjego 
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Z.MPiH 

Z.MAP 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

Z.MPiH, SiO 

Z.MPiIl 

Z.MPiH 

Z.MPiH oru 
MAP i MZO 

J 

Obw. Dyr. Gdań. 
Urz. Morsk. 

Obw. Dyr. 
Szczec. Ur •• 
Morsk. 
Z.MA i MPiH 

Z.MPiH 

Z.MAPi MZO 

Z.MPiIl 

Z.MPiH 

Z.MPiH 

Z.MAPi MZO 

Z.MAP, MZO 
orazMRiRR 

Z.MAPiMZO 

I 3 

10.111.48 r. 

26.IV.48 r. 

12.V.48 r. 

26.IV.48 r. 

14.IV.48 r. 

17.IV.48 r. 

21.V.48 r. 

8.V1.48 r. 

21.VI.48 r. 

3.V1.48 r. 

3.VI.48 r. 

15.VI1.48 r. 

2l.IX.48 r. 

5.X1.48 r. 

11.XI.48 r. 

2.XI.48 r. 

18.X1.48 r. 

18.XII.48 r. 

20.XI1.48 r. 

18.XII.48 r. 

4 5 

w sprawio jednolitego obliczania zdolno§ci przemiałowej Nr 40, poz. 170 
młynów 

w sprawie , powołania Tymczasowego Kolegium Rządzącego Nr 45, poz. 229 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego 

w sprawie skupu sk6r wyprawionych lub wygarbowanych Nr 52, poz. 295 

, w sprawie powolania pełnomocnika do spraw gospodarki torfem 

w sprllwie powołania przymusowych zrzeszeń ,prywatnego 
przemysłu 

w sprawie trybu dokonywania zamówień na rohoty i dostawy ' 
oraz W sprawie powołania, składu i zakresu działania komisji 
dla ustalenia cen maksymalnych dla dostaw i robót przy • 
Wystawie Ziem Odzyskanych 1948 r. we Wrocławiu 

w sprawie udzielania zezwoleli na czas ograniczony na prowa
dzenie przedsiębiorstw w zakresie handlu zagranicznego 

Nr 52, poz. 297 

Nr 52, poz. 298; z 1950 r. Nr 
A-85, poz. 1047 

Nr 55, poz. 312 

Nr 57, poz. 346; z 1949 r. Nr 
A-93, poz. 1112 ; z 1952 r. Nr 
A-I02, poz. 1577; z 1953 r. Nr 
A-lOS, poz. 1416; z 1955 r. Nr 
107, poz. 1424 

o obowiązku należenia do giełd zbożowo-towarowych przed- Nr 57, poz. 347 
siębiorstw prowadzących hurtowy handel zbożem i produkta-
mi przemiału 

w sprawie normowania wynagrodzenia za usługi w przedsię- Nr A-61, poz. 370 

biorstwach przemysłu gospodarczego 

o taryfie opłat za: korzystanie z urządzeń portowych Nr A-61, poz. 372 

o taryfie opłat za korzystanie z urządzeJS. portowych Nr A-61, poz. 373 

o zobowiązaniu przedsiębiorstw hurtowego handlu zbożem do Nr A-M, poz. 466 

zakupu, gromadzenia rezerw i odstępowania na rzecz Państwa 
zboża oraz produkt6w przemiału 

o zezwoleniach na skup zwierząt gospodarskich przeznaczo- Nr A-76, poz. 676 
nych na ubój i na handel hurtowy tymi zwierzętami oraz 
mięsem i tłuszczem pochodzącym z uboju tych zwierząt 

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na wplaty zaliczek na Nr A-79, ' poz. 697 

podatek od nieruchomó§ci 

w sprawie ogłoszenia wykazu nr l artykułów, na które będą Nr A-79, poz. 705 

ustalone ceny bądź dopuszczalne wysokości zysku brutto 

o zobowiązaniu niektórych przedsiębiorstw hurtowego handlu Nr A-81, poz'. 755 
zbożem i głównymi produktami przemiału do przemiału zboża 
na zlecenie i rachunek Państwa 

w sprawie normowania wynagrodzeń za usługi w zakresie Nr A-81, poz. 760 
prania bielizny oraz chemicznego czyszczenia odzieży i tkanin 

w sprawie wyznaczenia cen w gazowniach prowadzonych przez Nr A-85, poz. 949 

samorząd terytorialny 

w sprawie taryf opłat rzeźniczych dla rzeźni prowadzonych Nr A-85, poz. 951 

przez samorząd terytorialny 

w sprawie wyznaczenia - opłat pobieranych 'na targowiskach Nr A-85, poz. 952 
zwierzęcychprowadzo!lych przez samorząd terytorialny 

\ 
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l.V1.49 r. Instrukcja B VII "Pomiarowe rzeźby tereou" Nr A-40, poz. 565 

20.VU.49 r. w sprawie składu Międzymioisterialnej Komi~ji Aktywizacji Nr A-51, poz. 711 
Eksportu Rolniczo-Spożywczego 

8.VIII.49 r. Instrukcja B Ul "Poligonizacja techniczna" Nr A-54, poz. 732 

11. VIIł.49 r. o przekazaniu ksiąg metrykalnych urzędom stanu cywilnego Nr A-57. poz. 756 

3. IX.49 r. w sprawie tymczasowego podziału na wydziały i referaty Nr A-64, poz. 850 
depar tamentów i biur Centralnego Urzędu Szkolenia Zawo-
dowego 

27.VIII.49 r. w _sprawie określenia władz uprawnionych do stwierdzenia Nr A-67, poz. 877 
odmowy przyjęcia zamówienia przez przeds ię biorstwa samo-
rządowe lub pozostające pod zarządem związków samorządu 
terytorialnego 

17.X1.49 r. In"trukcja B IV "Pomiary sytuacyjne" Nr A-94, poz. lł32 

16.1.50 r. w sprawie regulaminu Głównego Komitetu Przeciwpowo- Nr A-16, poz. 163 
dziowego 

Poz. 179 

9.VI.50 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Ministrów z dnia 20 
stycz~ia 1950 r. w sprawie praw i obowiązków głównych 
(starszych) księgowych przedsiębiorstw i zakladów ospolec
nionych 

Nr A-68. poz. 806; z 1951 r. 
Nr 27, poz. 239 

26.V.50 r. 

30.IX.50 .. 

31.VIII.50 r. 

. 

9.XI.51 lo 

w sprawie ustanowienia proporczyka dla statku' P.M.H. , 
którego załoga odniesie zwycięstwo we współzawodnictwie 
pracy 

Nr A-77, poz. 904 

w sprawie stosowania do państw oBcych i personelu przedsta- Nr A-lU, poz. 1387 
, wicielstw tych państw w Polsce zwolnień podmiotowych 
w podatku od nabycia praw majątkowych i w opiacie skarbo-
wej od podań i świadectw 

w sprawie udzielania zamówieJi centralom prywatnego prze- Nr A.Il2, poz. H14 
myslu oraz w. sprawie stwierdzania odmowy przyjęcia za-
mówienia przez osoby, o których mowa w § 8 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw. 
robót i usług na rzecz Skarbn Państwa, samorządu oraz nie· 
których kategorii osób prawnych 

w sprawie dostosowania organizacji Głównego Instytutu Nr A.I05, poz. 1525 
Elektrotechniki do przepisów ustawy z dnia 8 stycznia 1951 r. 
o tworzeniu instytutów naukowo-badawczych dla potrzeb 
gospodarki narodowej 

Obw. MF i Prez. 3. VI.52 r. 
NBP 

w sprawie nadania niektórym bankom uprawnień dewizowych Nr B.23, poz. 31 

Z.MR 26. VI.52 r. 

Z. Prez. CUGM n.X.52 I. 

Z.MF 30.1.53 lo 

Z. MS i.II1.53 I. 

w przedmiocie zasad systemu finansowego gospodarki fin anso- Nr A-68, poz. 1035 
wej spółdzielni produkcyjnych 

W sprawie ustalenia wynagrodzenia dla pracowników obo· 
wiązanych do gromadzenia makulatury w jednostkach organi. 
zacrjnych 

o ustaleniu wzorów druków dla płatników podatku od nabycia 
praw majątkowych i opłaty skarbowej 

w sprawie udzielania wiadomości z rejestru skazanych 

) 

Nr A-89, poz. 1390; z 1953 r. 
Nr A-80, poz. 957 

Nr A-l3, poz. 18-2 

Nr' A-26, poz. 307 
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2.11.51 lo 

U.V.SI '-

II.VI.s3 lo 

9.VII.53 r. 

27.Vl.53 lo 

27.VI.53r. 

27.VI.53 lo 

27.VI.53 r. 

25.VI.53r. 

13.VII.53r. 

31.VU.53 r. 

25. VIII.53 r. 

8.VIII.53 r. 

U.IX.53 r. 

6.X.53 r. 

420 

" 
w .prawle ipo8obu i terminów składania sprawozdań przez 
.połeczne komisje kontr ,li gospodarki materiałowej paliwami 
stałymi i gospodarki cieplnej 

w .prawie Ilasad udzielania zasiłków po łogowych pracującym 
żonom pracowników odbywających kadrową slużbę wojskową 

w sprawie zakresu działania i podziału funkcji w wydzutlach 
statystyki i zakresu dzialania statystyków powi atowych w pre
zydiach rad narodowych 

Poz. 179 

5 

Nr ' A-28, poz. 343 

Nr A-59, poz. i41 

w sprawie trybu zaopatrywania w druki akcydensowe i ich 
dystrybucji ' 

Nr A-66, poz. B05; z 1956 r. Nr 5, 
·poz. 41 

dotyczilce ogioszenia uchwały nr l Centralnej Komisji Kwa
lifikacyjnej dla Pracowników Nauki z dnia 29 kwie t!,ia 1953 r. 
w sprawie zasad postępowania przy nadawaniu stopnia kandy
data nauk 

Nr A-66, poz. B06 

dotyczące ogłoszenia wytycznych Prezydium_ Centralnej Ko- Nr A-66, poz. B07 -
misji Kwalifikacyjnej dla Pracowników Nauki z duia 2 czerw-
ca 1953 r. w sprawie zasad kolejności przeprowadzania prze-
wodów kandydackich -

dotyczące ogłoszenia uchwały nr 2 Centralnej Komisji Kwali- Nr A-66, poz. 80a 
fikacyjnej dla Pracownik6w Nauki z dnia 29 kwietuia 1953 r. 
w sprawie zasad przyznawania tytułu naukowego docenta 

dotyczące ogłoszenia wytycznych Prezydium Centralnej Ko- Nr A-66, poz. B09 
misji Kwalifikacyjnej dła Pracowników Nauki z dnia 2 czerw-
ca 1953 r. w sprawie'skladania I rozpatrywania w.niosków o na-

'danie tytułu naukowego ' docenta 

w spraWie nstalenia formy pokwitowań na kaucje pobierane Nr A-6B, poz. 835 
przy sprzedaży żarówek i sposobu ewidencjonowania pobra,-
nych k~ucji oraz trybu przekazywania zużytych żarówek 
i przepadłych kaucji 

w sprawie zasad wypłaty dodatku rclecznego do lasiłku ro- Nr A-73, poz. B80 
dzinnego 

w sprawie rejestru członków Korpusu Technicznego Pożarnic- Nr A-77, poz. 919 
twa 

w sprawie uwidaczniania przez ~stawców w iakturach za do- Nr A-BI, poz. 963 
starczane towary na celti inwestycyjne podstawy jch wyce-
nienia 

. w spr~wie zasad obrotu opakowaniami stosowauJlni przy do
stawach towaru dokonywanych przez jednostki pndlegle Pre
zeso,wi .Centralnego Urzędu Wydawnictw. Prremyslu Graficz
nego i Księgarstwa 

Nr A-BI , poz. 967; z 1954 r. 
Nr A-54, poz. 751 

w sprawie zasad obrotu opakowaniami stosowanymi przy do- Nr A-94, poz. 1312 
itawach towaru dokonywanych przez jednostki podłegłe Minis-
trowi Przemysłu Maszynowego 

dotyc~ące ogłoszenia uchwały nr 3 Centralnej Komisji Kwa- Nr A-99, poz. 1368 
lifikacyjnej dla Pracownik6w Nauki z dnia 3 października 
1953 r. w sprawie zasad przyznawania w przypadkach wy-

jątkowych tytułu naukow~go docenta inżyuierom-magistrom 
pełniącym obowiązki samodziełnych pracowllików nauki 
w 8zkołac.h wyższyc~ , i instytutach naukowo-badawczych 
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4 5 

dotyczące ogłoszenia uchwały nr 4 Centralnej Komisji Kwa- Nr A-99, poz. 1369 
Iifikacyj'Oej dla Pracowników Nauki z dnia 3 października 
1953 r. w ap rawie zasad przyznawania tytułu naukowego 

• profesora nadzwyczajnego lub zwyczajnego 

dotyczące ogłoszenia wytycznych Prezydium Centralnej Ko- Nr A-99, poz. 1370 
misji Kwalifikacyjnej dla Pracownik6w Nauki z dnia 3 paź-
dziernika 1953 r . w sprawie składania i rozpatrywania wnios-
k6wo przyznanie tytułu naukowego profesora nadzwyczajnego 
i Ilwyczajnego 

Poz. 179 

29.XII.53 r. w sprawie zawierania um6w o dzieło oraz udzielania zaliczek z 1954 r. Nr A-S, poz. 157 
i zwalniania od obowiązku zabezpieczenia wykonania tych _ 

19.1.54 r. 

29.XII.53 r. 

1.11.54 r. 

11.11.54 r • 

31.111.54 r. 

10.V.54 r. 

30.IV.54 r. 

I4.V.Sh. 

9.VII.54 r. 

6.XII.54 r. 

31.XII.54 r. 

n.XII.S4 ~. 

umów 
\ 

W sprawie zastępstwa lądowego przedsiębiorstw państwo

wych podległych Ministrowi Przemysłu Maszynowego 

w sprawie ustałenia gatunków makulatury i warnnk6w tech
nicznych obowiązujących przy dostawie makulatury do prze
mysłu papierniczego 

w sprawie trybu wykouywanla kontroli przez komisarzy de
wizowych, . Iprawozdawczości,postępowauia pokontrolnego 
oraz zasad współpracy komisarzy dewizowych z innymi orga
nami kontroli I władzami 

w sprawie objęcia ubeZpieczeniem społecznym rybaków
członk6w Ip6łdzielni pracy ryboł6wstwa morskiego 

w sprawie zl;li6rkl mrowe6"; wt6rnych (złomu i innych od
padk6w utytkowyeh) w ramach wiosennej akcji sanitarno-po
rządkowej 

w iI,prawle protokolarnego przekcia f oddanIa Ipnw przez 
głównego (Itarazego) księgowego w przedsiębiorstwach 

i zakładach uspołecznionych 

w sprawie ustalenia jednostek ńprawnionych do skupu hlachy 
II bębn6w po lOdzie kaustycznej 

w sprawie trybu udzielania wyr6żnie:6 członkom Korpusu Tech
nicznego Pożarnictwa 

W sprawie wynagrodzenia za 'przeprowadzanie egzaminów, za 
ocenę prac dyplomowych oraz za czynności w postępowaniu 
przy doborzekandydat6w do wyższych. szkół artystycznych 

w sprawie zasad ustalania cen detalicznych oraz trybu 
postępowania przy składaniu wniosków o nstalenie cen deta
liez~ych artykułówpowlIl/lCchnego nżytku wytwar.v;auych w ra
mach prodnkcji uboc~Dej 

w sprawie zabezpieczenia ciągło§ci pracy robotnik6w w tarta
kach przemysłu leśnego 

Nr A-ll, poz. 278 

Nr A-U, poz. 305 

Nr A-19, po?. 343; z 1962 r. 
Nr 26, poz. 108 

Nr A-22, poz. 356 · 

Nr A-26, poz. 416 

Nr A-32, poz. ·476 

Nr A.46, poz. 648 

Ni' A-45, poz. 640 

Nr A-61, poz. 814; z 1957- r. 
Nr- 55, poz. 347 

Nr A-67, poz. 853 

z 1955 r. Nr 3, poz. 48 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk orali dodatków funk- z 1'55 r. Nr 8, poz. 91 
eyjnych i służbowycb dlapracownik6w oddziałów (referat6w) 
prezydiów dzielnicowych rad narodowych w miaatach: Poz-
n~niu, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie i Stalino-
grodzie 

w eprawietymezasowejtabeli stBłlow.iskorall dodatk6w służ- z 1955r. Nr S,poz. 91 
bowych .dła pracownik6~ prezydiów rad narooowychosiedłi 

• 

... 
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w sprawie trybu wykonywania kontroli seryjnej niektórych Nr 10, poz. 118 
środków farmaceutycznych używanych wylącznie w lecznic· 
twie zwierząt 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków runk- Nr 16, poz. 171 
cyjnych i słuibowych pracowników komitetów kultury 
fizycznej przy prezydiach wojewódzkich (m. st. Warszawy 
i ID. Łodzi), powiatowych i miejskich rad narodowych 

wsprawie.zllllllA1.ebl'otu·opakowaniami używanymi przy dosta- Nr 20, poz. 203 
wach towaru dokonywanych przez jednostki podlegle Pre-
zesowi Centralnego Urzędu Kinematografii 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funk- Nr 24, poz. 247 
,cyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów (oddziałów) 
kadr i szkolenia prezydiów rad narodowych 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funk
cyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów (oddziałów) 
organizacyjnych prezydiów rad narodowych 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funk
cyjnych i służbowych dla pracowników wydziałów i referatów 
do spraw wyznań prezydiów rad narodowych 

Nr 25, poz. 256 

Nr 33, pOZo 319 . 

Poz. 179 

w sprawie tabeli stanowisk oraz dodatków funkcyjnych i .łuż
bowych dla pracowników wydzialów rent i pomocy społecznej 
prezydiów rad narodowycb 

Nr 39, pos. 384, Nr 124, poz. 
1620 

w 8prawle tymczaiowej tabeli stanowisk oraz dodatków funk
cyjnych.! służbowych dla pracowników wydziałów (oddzia
ló·w, referatów) finansowych w prezydiach rad narodowych 

w sprawie trybu ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzenio
wych i inwestycyjnych oraz robót o charakterze przemyiłowym 

w sprawie obowiązku umieszczania na fakturach producenta 
adnotacji o ustalonej ceni. 

w sprawie ustalenia wysokości i trybu pobierania opłat za ko
rzystanie z urządzeń handlowych na targowiskach 

Nr 46, poz. 4062 

Nr 49, pos. 4081 

Nr 68, pos. 872 

Nr 740, poL 921, Nr 92, poz. 
1192 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków Cunk- Nr 78, pos. 941 
cyjnych l służbowych dła pracowników wojewódzkich zarzą-
dów spraw wewnętrznych, wydziałów, oddziałów spoieczno
administracyjnych, urz~dów stanu cywilnego prezydiów 
miejskich rad narodowych miast stanowiących powiaty oraz 

-oddziałów społeczno-administracyjnych prezydiów powiato-
wych rad naro·dowych 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funk- Nr 78, pos. 948 
cyjnych i służbowych dla pracowników samodzielnych od-
działów qadzoru nad gospoJarką torfową oraz stanowisk pracy 
inspektora gospodarki torfowej prezydiów rad narodowych 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funk- Nr 91, PO" 1331 
cyjnyl!h i ałużbowyćh dła pracowników wydziałów (oddzia-
łów, referatów) og6lno-gospodarczych prezydiów rad naro-
dowych 

w sprawie wykonania rozporządzenia Rady Ministrów z dnia Nr 100, pos. 1399 
11 czerwca 1955 r. w aprawie określenia wynagrodzeń oraz 
zasad zawierania umów o wydanie w formie książkowej d1óieł 

'liiera:ckićh, . naukowych i zawodowych . 
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123 Z. M1: 28.IX.55 lo 

124 Z. MF 4.VII.55 r. 

125 Z. Prez. PKE a.XII.55 r. 

126 Z. Prez. PKC 30.XI.55 r. 

127 Z. MZ 30.XII.55 r. 

128 Z. Prez. PKE 2.1.56 r. 

129 Z. Prez. PKE 19.V.56 r. 

130 Z. Prez. GUS· 8.VI.56 r. 

131 Z. Prez. PKE 9.VI.56 r. 

132 Z. MKiS 10.XII.56 r. 

133 Z. MF 19.XII.56 r. 

134 Z. MZ , lLII.57 r. 

135 Z. MK 5.IV.57 r. 

136 Z~ Przew. KPpRM 27.rV.57 r. 

137 Z. MF 3. V1.57 •• 

138 Obw. PZU 17.VH.57 r. 
I 

139 Z. MGK 10. V.57 r. 

4 

w sprawie wprowadzenia obowiązku trwałego . oznaczania przez 
aaldady rybne towarów rynkowych danymi niezbędnymi dla 
z~bezpleczenia interesów nabywców w obrocie towarowym 

w sprawie za~ad wynagradzania osób zatrudnionych przy czyn· 
nościach obsługowych prezydium gromadzkIej rady narodowej 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funk· 
cyjnych i .łużbowych pracowników wydziałów rent i pomocy 
społecznej prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rady 
Narodowej w m. st. Warszawie i m. Łodźi) 

w sprawie ustalenia taryfy opłat za usługi związane II pocho· 
waniem zwlok, a wykonywane przez komunalne przedsię· 

biorstwa (zakłady) pogrzebowe 

w sprawie nabywania niektórych środków farmaceutycznych 

Poz. 17~ 

5 

Nr 105,poz. 1416 

Nr 120, poz. 1586; z 1956 r. Nr 76, 
poz. 886 

Nr 124, poz. 1620 

Nr 127, poz. 1637: z 1957 r. Nr 17, 
poz. 132 

z 1956 r. Nr l, poz. 9 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funk· Nr 6, poz. 53 
eyjnych I .łużbowych dla pracowników ośrodków kursowych 
doszkalania zawodowego 

w sprawie tymczasowej tabeli stanowisk oraz dodatków funk· Nr 45, poz. 542 
eyjnych l .łużbowych dla pracowników Ministerstwa Kolei 
objętych rozportądlleniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 
1956 r. w sprawie uposażenia Jh'acowników zatrudnionych 
w Ministerstwie Kolei 

w sprawie upoważnienia kierowników wydzialów statystyki Nr 50, poz. 570 
prezydiów wojewódzkich rad narodowych (Rad Narodowych 
w m. st. Warszawie i m. Łodzi) do przeprowadzania kontroli 
prac staty8tyczno.~~rawozdawczych jednostek obowiązanych 
do składania s{ławozdaI1 lub otrzymujących sprawozdania 

w sprawie zasad wynagradzania dozorców i strażników 

w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstw resortu 
. kultury i Iztuki 

w sprawie trybu powoływania składu osobowego, organizacji 
i kadencji komisji podatkowych przy organach finansowych 
'1 instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowa· 
nia przed komisjami 

w sprawie rozszerzenia uprawnień niektórych palistwo. 
wych przedsiębiorstw w resorcie zdrowia 

w sprawie trybu ustalania cen zbytu artykułów zaopatrzenio· 
wych i inwestycyjnych oraz cen robót o charakterze przemy' 
słowym 

w sprawie norm zużycia materiałów 

w sprawie zasad i trybu udzielania zabezpieczania i spłaty 
kredytów udzielanych zrzeszeniom ludności zorganizowanym 
dla pozyskiwania i produkcji 'materiałów budowlanych z miej· 
~cowych surowców na cele indywidualnego budownictwa miesz· 
kaniowego· w -miastach i osiedlach miejskich 

w sprawie podwyższenia sumy ubezpieczenia budynków 

Nr 53, poz. 587; Dz. U. z 1964 r. 
Nr 29, poz. 185 

Nr 104, paz. 1200; z 1957 r. Nr 30, 
poz. 211;z 1958r. NrlJ poz 50 

Nr 106, poz. 1237; z 1957 r. Nr 36 
poz. 236, Nr 85, poz. 508; z 1958 r. 
Nr 83, poz. 474; z 1964 r. Nr 86, 
poz. 412 

Nr 19, poz. 146, Nr 41, poz. 270; 
z 1962 r. Nr 47, poz. 228 

Nr 32, poz. 220 

Nr 33, poz. 224 

Nr 49, poz. 306; z 1960 r. Nr 3, 
poz. 12; z 1962 r. Nr 84, po~ 391 

Nr 61, poz. 378 

w sprawie stosowania mnożnika taryfowego opłat za prace Nr 62, poz. 380 
geodezyjne w ~iektórych miastach 

• 
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140 Z.MF 13.IX.57 r. 

141 L6.XII.57 r. 

142 Z. MPC 16.XII. 57 r. 

H3 Obw. MGK 11.1.58 l. 

144 Z. MO 30.1.58 r. 

• 145 Z. MPC 28.IV.58 r. 

146 Z. MS 5. V.58 r. 

~~ 

147 Obw. MGK 14. VII. 58 r. 
-

148 Obw. MGK 18.IV.59 r. 

-

149 Z. MF oraz MGiE 22.IV.59 r. 

150 Z. MGK 26. VI.59 r. 

151 Z.MGK 8. VII.Ś9 r. 

151 Z. Przew. KDW 26.VI.59 r. 

153 Ok. Przew. KDW 15. VII.59 r. 

154 Z. MLiPD 17. V 1.5 9 r. 

155 lnstr. MOiW 22. VIII.59 r. 

156 ZI MBiPMB 27.VIII.59 r. 

157 Z. MPi03 11.1X.59 r. 

4. 

w sprawie wzoru' legitymacji specjalnej i znaczka legityma
cyjnego dla"pracowui,ków inspektoratów kontrolno-rewizyjnych 

o zatwierdzeniu norm szacunkowych dla ustalania wartości 
budynków podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu od 
ognia i innych zdarzeń losowych 

w sprawie przyąziałów, rozdzielników, uzgodnień dostaw wy
robów blaszanych w obrocie krajowym 

w sprawie ustalenia pierwszego wykazu spółdzielni mieszkanio
wych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączo
ne są spod publicznej gospodarki lokalami 

w sprawie rozszerzenia uprawnień przedsiębiorstwa "Państwo
we Zakłady Wydawnictw Szkolnych w Warszawie" 

w sprawie zakresu i trybu rozdzielnictwa niektórych maszyn, 
urządzeń i 'środków transportowych 

w sprawie urlopów nauczycieli zatrudnionych w szkołach dła 
więźniów "oraz w zakładach poprawczych i schroniskach dla 

nieletnich 

w sprawie ogloszenia drugiego wykazu spóldzielni mieszkanio
wych i ich budynków, w których lokaie mieszkalne wyłączo
ne są spod publicznej gospodarki lokalami 

w sprawie ustalenia trzeciego wykazu spółdzielni mieszkanio
wych i ich budynków, w których lokale mieszkalne wyłączo
ne są spod publicznej gospodarki lokalami 

w sprawie poboru opiaty elektryfikacyjnej 

w sprawie prowadzenia ewidencji wykorzystania lokali oraz 
sprawowania kontroli nad zgodnością ewidencji z faktycz
nym zagęszczeniem lokali 

w sprawie ustalenia wzoru pisma przydzielającego mieszkanie 
służbowe oraz wzoru umowy najmu takiego mieszkama 

w sprawie szczegółowego trybu rozdzielnictwa materiałowego 
i planowania zaopatrzenia jednostek przemysłowych, usługo
wych i drobnej wytwórczości 

Poz. 179 

5 

Nr 93, po •• 547; z 196i r. Nr 79, 
pOll, 331 

Nr 100, poz. 585; z 1960 r. Nr 
74. poz. 344; z 1969 r. Nr . 36, 
pOIl, 298 

Nr 101, poz. 587; z 1959 r. Nrl7, 
poz. 75 

Nr 11, poz. 77 

Nr 9, poz. 46 

Nr 37, poz. 215, Nr 73. 
poz. 428; z 1962 r. Nr 8, poz. 27 

Nr 43, poz. 249 

Nr 58, poz. 330 

Nr 36, 'poz. 166; sprost. Nr 55, 
poz. 268 

Nr 39, po:&. 177 

Nr 61, poz. 302 

Nr 63, poz. 328. 

Nr 65, poz. 337; z 1965 r; Nr 67, 
poz. 384 

w sprawie dostaw, robót j usług, których wykonywanie przez Nr 67, poz. 348 
jednostki gospodarki nie uspotecznionej nie wymaga stwier-
rizeuiaposiadania przez te jednostki uprawnienia przemysło-
wego 

w- sprawie zatrudniania młodocianych w zawodach, których Nr 69; poz. 362 
wykonywanie wymaga ukończenia szkoły zawodowej lub od-
bycia nauki :/Jawodu, oraz zasad i trybu przeprowadzania egza-
miuu z nauki zawodu 

w sprawie kontroli nauki zawodu i dokształcania się mlodocia- Nr 75, poz. 400 
nych zatrudnionych w zakiadach pracy 

o gospodarowaniu stalą przy rolJotach budowlano-montażo
wych 

w sprawie werbunku robotników 

Nr 78, poz. 412; DL Bud. 
z 1961 r. Nr 3, poz. 9 i II 19hZ r. 
Nr 14, po:&. 72 

Nr 80, poz. 419 
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158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

170 

171 

, 172 

2 

Z. MF 

Z. Szefa URM 

Z. MLiPD 

Z. MBiPMB 

3 4 

16.IX.59 r. w sprawie uprawnień i obowiązków głównego księgowego budżetu Nr 81, poz. 423 

19.IX.59 r. w sprawie premiowauia kierowców samochodowych zatrudnio· Nr 85, poz. 450 
nych w prezydiach rad narodowych za zdanie opon krajowych 
nadających się do użycia w trakcji konnej łub do bieżnikowaJ!,ia 

23.XII.59 r. - w sprawie przeznaczenia kwot osiągniętych przez dzierżawcę Nr 104, poz. 563 
obwodu łowieckiego ze sprzeda:l:y pozyskanej 'zwierzyny 

28.XIl.59 r. w sprawie zaliczania do dni przepracowanych przerw w pracy z 1960 r. Nr 2, po •• 9 
w budownictwie 8p~wodowanych warunkami atmosferycz-
nymi 

Z. : MBiPMB, MF, 30.XIl.59 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania inwestycji z 1960 r. Nr 1, poz. 35 
do użytku (eksplo,atacji, w zakresie budownictwa ogólnego MGiE, ~HIW, MKiS, 

MON, MO, MPiOS, 
MPCh., MPL, 
MPSiS, MSW, 
Ms. MSzW, MR, 
Mż'iGW, Przew. 
KDW, Prez CUG. 
Przew. GKKF 
i Przew. K d.s. T 

Z. MF 

Z. MF 

Z. MPiOS 

Z. MS 

17.1.60 r. 

17.11.59 r. 

l.IV.60 r. 

18. V 1.60 r. 

Z. Przew. KPpRlIl 21. VI 1.60 r. 

· Instr. Przew. 26. VII 1.60 r. 
KPpRM 

Z. Przew. KPiP 26.VIIL60 r. 

Z. Przew. KPiP 22.X.óo r. 

Z. MS 30.XTI .60 r. 

Obw. MF 5.1.61 r. 

w sprawie zasai! systemu finansowego wojewódzkich zjedno
czeń państwowych gospodarstw rolnych 

, 
w sprawie kwalifikacji osób powoływanych na stanowiska 
głównych ksi ęgowych oraz starszych rewidentów i rewidentów 
w państwowych jednostkach organizacyjnych 

w sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla pra
cowników zatrudnionych ~ biurach (pracowniach) projektów 

w sprawie określenia warunków przejazdu funkcjonariuuów 
Służby Więziennej i członków ich rodzin państwowymi środo 
karni komunikacyjnymi na koszt Ministerstwa Sprawiedli
wnśc 

Nr a, poz. 63 

Nr 26, poz. 126; 
z 1961 r. Nr. 74, poz. 314 

Nr 33, poz. 165 

Nr 53, poz. 255 

rozciągające posta"nowienia uchwaly nr 52 Rady Ministrów Nr 60, poz. 285 
~ dnia 5 lutego 1960 r. W sprawie zasad planowania, kontroli 
i korekty funduszu plac w państwo'wych przedsiębioretwach 

budowlano-montażowych na państwowe przedsiębiorstwa geo· 
logiczne podlegle Prezesowi Centralnego Urzędn Geologii 

w ~prawie trybu postępowania przy obciążaniu funduszu płac Nr 69, poz. 328 
prodllcenta maszyn, konstrukcji i urządzeń wprzypadku dokoM 
na\lia naprawy tych maszyn, konstrukcji i urządzeń przez 
przedsiębiorstwo budowla no-montjlżowe 

w sprawie zasad obliczania wynagrodzenia za urlop dla niektó
rych kategorii pra'cowników 

w sprawie przyznawania zasiłków młodocianym zatrudnionym 
w zakladach pracy w celu nauki zawodu Iub przyuczenia do 
okrdlonej pracy 

Nr 73, poz. 3401 
z 1963 r. Nr 39, poz. 195 

Nr 81, poz. 370; 
z 1963 r. Nr 25, poz. 129 

w sprawie uposażenia nauczycieli i wychowawców w zakła- z 1961 l ' . Nr 2, poz. 18 
dach poprawczych i schroniskach dla nieletnich 

o latwierdzeUlIl norm szac unkowych do ustalania w obowiąz- Nr 4, poz. 27 
ko'wym ubezpieczeniu sum ubezpieczenia mienia ruchomego 
, ~iemiopł"dów dla 'ndywidua lnych gospodarstw rolnych. 
'złonków rolnIczych spMd1.' elni produkcyjnych oraz rolni· 
czych spółd:llelui produkcyjuych 
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171 Z-lU' ULU. 

z. ~PO U.IIL61. 

175 Z. Przew. ltPiP '.v.n. 

176 Z. MSW' 18.VIUI. 

176a Z. Przew. KPiP 3l.X.61. 

177 Z. Prez. CUG lS.xn.61 .. 

178 Z. MSW $.1.61 .. 

179 Z. MI' 21.n.62. 

180 Z. HP 12.m.61 .. 

181 Z. MSW UV.62. 

182 Z. MSW lS.IV.łt .. 

las Z. MS"" U.VII.U. 

114 P. ok. Przew. LIST 14IVII.4t .. 

lIS Z-lO' I.VII.6Ir. 

18' Z. KI' 23.XI.6J r. 

lIT Z- Przew. ltPpRM 9.XI.6łr. 

= 421f -

4 

W .prawi. ro.serzenia na wlzystkie przedsiębioratwa gospo
darki uapol_lonej l jednostki budżetowe przepisów § 6 
uat. l i 2 uchwały nr 19 Prezydium Rqdu z dnia 13 stycznia 
1954 r •• utprawnieniu pracy prezydi6w rad narodowych na 
odcinku fłnu.lOwym 

w.prawie prsydslał6w, rowielnik6w I uzgodnieli dostaw orali 
branżowych warunków do.taw kabli, przewodów,akumula
tor6w, ogniw l baterU 

w sprawi. wyaokoki premII kieJ:Owoow pojazd6w .amochodo
wych za o.zesodnoś~ 0leJ1I napędowe,o 

w .prawietryba wyznaczania członk6w Korpusu Techniczne
go Pożarnictwa na Itanowieka pracy"; urzędach, instytucjach 
państwowych, Jednostkach ,olpodarczych i Związku Ochotni
czych Strdy Pożarnych 

w 'prawie · , .. talenia wykazu instytut6w naukowo-badaw
czych uwdanych za in.tytuty techniczne 

w 'prawie 111taJania wynqrodze:6 I dokonania rozliczeli za pra
ce geologi_ 

w .prawie dopełniania obowiązku meldunkowego przez osoby 
stałe przebywające w namiotach Ilnnyeh mchomych urzą
dzeniach mi .. Wlnych 

w .prawie trybu I organluejl pracy Inspektorat6w kontrol
no-rewizyjnych w .urMI. kontroli i rewizji finansowej 

. w .prawl. unlechania utaIania zobowiązali podatkowych 
w .akresie podatków obrotowego i dochodowego. tytułu pro
wadzenia pulek · 

w lJIl'awle obMIenia ol'Jan!zacji .połocznych obowiązanych 
.do dokonywania wpis6w w dowodach osobistych I tymczaso
wych zdwiad_iach tohamo'ci satrudnionych u nich osób 
o dacie przyJ~a do pracy I zwolnieni. 

w .prawie przywnania niekt6rych W, w "'fiadczeniach na fun
dno gmino)' 

w .prawl. ~oDywilni. przez orsaBy Milicji Obywatelskiej 
nadsom n_dprsestrze,aniem obowi.-ku meldunkowego 

w .prawie .wzgł~nieDl. projekt6w wynalazczych 'W planach 
rozwoju teclutJki 

w .prawi. tryJ»u pobierani. dopłat do cen napoj6w alkoholo-

WJ"Ia 
I 

w .prawie termlmSw platno'ci składek •• obowiązkowe ubez-
p~ła ł załicsek DA w .kladki 

w .,rawie wytycznych dotyczącyeh utalania normatywów 
cza.owych oddawania manyn i urz,dzeó do montdu i eksplo
atacji 

Poz. 17~ 

5 

Nr 15, poz. 78 

Nr 33, poz. 157 

Nr 38, poz. 177 , 

Nr 59, poz. 256 

Nr 95, pos. '04; z 1962 r. Nr 43, 
poz. 202, Nr65, poz.308; z 1965 r . . 
Nr 53, poz. 277; z 1966 r. Nr l, 
poz. 12, Nr S, poz. 48, Nr 8, poz. 
62, Nrll, pos. 77; z 1967r. Nr 29, 
poz. 14.0; z 1968 r. Nr 8, poz. 48, 
Nr 42, poz. 295; z 1969 r. Nr 5, 
poz. 52, Nr 16, p.oz .. 132'; 
s 1970 r. Nr 2, poz. 24 

Nr 98, pos. 415; z 1963 r. Nr 11, 
poz. 62; • 1965 r. Nr 17, poz. 76 

Nr 5,. pos. 16 

Nr 26, poz. 108 

Nr 28. poz. 120; z 1966 r. Nr S, 
poz. 38; s 1970 r. Nr 32, poz. 258 

Nr 32, pOI. 149 

Nr 38, pos. 180; ~ 1964 t. Nr 44, 
poz. 208; z 1971 r. Nr 11, poz. 90 

Nr 58, poz. 274. 

Nr 60, poz. 288 

Nr 62, poz. 296; 
z 1971 r. Nr 45, poz. 291 

Nr 84, poz. 392 

Nr 85, poz. 399; z 1965 r. Nr 9, 
poz. 29; 11968 r. Nr 53, poz. 369 
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189 

190 

191 

192 

193 

194 

19S 

195a 

2 

Obw. Prn. 
GUGiK 

z. MB' 

Z. Prez. CUGW 

Z. Przew. 
KPpRM 

Z. Prez. CUGW 

Instr. Przew. 
KPpRM i MB' 

Obw.MGK 

Z. MKiS 

Z.MON 

3 

14.XIl.62 l. 

15.1.63 r. 

15.111.63 l. 

4.VII.63 r. 

1. VIII.63 •• 

28. VIII.63 r. 

18.IX.63 r. 

21.XII.63 r. 

l.II.M l. 

196 Z. MF 14.11.64 r. 

197 2}. Przew. KPpRM S.V.64 r. 

198 Z. MPCh 22.X.64 r. 

199 Instr. Przew. 
KPpRM 

z. Przew. 
KPpRM 

201 Z. Prz~w. 
KNiT 

202Z. MZiOS 

203 I Z. Przew. KPiP 

15.X.64 r. 

23.IV.65 r. 

27.VII.65 r. 

26. VII.6S r. 

7. VIII.65 r. 

/ 

-- 427 Poz. 179 

4. 5 

o wydaniu instrukcji D-II "Znaki umowne i zasady opisywa
nia map inżynieryjno.gospodarczych" 

z 1963 c. Nr 3, poz. 13 

W sprawie ustalauia wartości czynszowej dla celów wymiaru 
podatku od ni·eruchomości oraz podatku od lokali dla budyn
ków nie wynajętych i nie wydzierżawionych 

w sprawie ustalania strefy przybrzeżnej śródlądowej wód po
wierzchniowych oraz morskich wód wewnętrz~ych i morza 
terytorialnego 

W sprawIe planowania i aktywizacji produkcji eksportowej 
przemysłu terenowego 

W sprawie uzgadnianiazało'żeń, lokalizacji I projektów wstęp
nych inwestycji, obejmujących obiekty budowlane gospodarki 
wodnej 

w 'prawie uznawania 'rodków trwałych za trwale nieczynne 

Nr 6, poz. 29; 
:II 1975 r. Nr 26, poz. 166 

Nr 30, poz. 159 

Nr 56, poz. 280; 
z 1965 r. Nr 3 poz. 10 

Nr 71, poz. 354 

Nr 71, poz. 356 

w aprawie ustalenia czwartego wykazu spółdzielni budownic, Nr 75, poz. ~74 
twa mieszkaniowego i Ich budynkó~, w których lokale miesz-
kalne mogą korzysta6 li wyłączenia spod publicznej gospodar. 
ki lokalami 

w sprawie normatywów czasowych magazynowania oraz od
dawania do montażu i ,eksploatacji maszyn poligraficznych 

Nr 97, poz. 461; z 1965 r. Nr 20 
poz. 91; z 1966 r. Nr SS, poz. 264 

w sprawie sporządzania opinU o jołnierzach zwolnionych Nr 12, poz. 54 
:IC służby wojskowej wymaganej przy przyjmowaniu do 
pracy na ltanowiska kierownicze lub związane z odpo-
wiedzialnością materialną , 

w sprawie okre~lenia szczegółowych zasad uznawania szkód Nr 14, poz. 66 
powodziowych w obowiązkowym ubezpieczeniu ziemiopłodów 
od gradobicia i powodzi 

w sprawie opracowania generalnych założeń inwestycji Nr 34, poz.' 148, Nr 62, poz. 234 

w sprawie zasad stosowania mandatów karnych przez admini- Nr 77, poz. 360 
strację leśną w resorcie przemysłu chemicznego 

w sprawIe pJ~nowania, kontroli i korekty funduszu płac w pań
stwowych przedsiębior.stwach budowlano-montażowych, sa
modzielnych oddziałach wykonawstwa inwestycyjnego, 
w przedsiębiorstwach geologicznych, geodezyjnych i geodezyj
no-kartograficznych 

Nr 81, poz. 385; 
z 1967 r. Nr 33, poz. 157 

W sprawie wzmocnienia organizacji i rozszerzenia zakresu prac Nr 22, poz. 103 
w dziedzinie programowania inwestycji jednostek gospodarki 
uspołecznionej 

w sprawie zasad działalności oraz gospodarki finansowej i pla
nowania zakładów i przedSiębiorstw doświadczalnych 

i 
W sprawie organizowania i finansowania urządzeń służby zdro-
wia w ramach działalności pozaoperacyjnej o charakterze so
cjalno-bytowym przedsiębiorstw państwowych 

w sprawie "7111aty ekwiwalentu rencistom or.az przejściowego 
dodatku mieszkaniowego osobom pobierającym zasilki II ubez
pieczenia na wypadek choroby i macierzyństwa 

Nr 40, poz. 223; 
z 1968 r. Nr 31, poz. 210 

Nr 40, poz. 229 

Nr 43, poz. 248 

• 
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204 

205 

206 

207 

208 

208a 

209 

210 

211 

212 

213 

214 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

221 

2 

Z. MR 

Z. MGK 

Z. ML 

Z. MSW 

'z. MHW 

Z. MLiPD 

Z. Przew. 
KPpRM i MF 

Z. Przew. 
KPpRM i MF 

Z. Przew. 
KPpRM i MF 

Z. Przew. 
KPpRM i MF 

Z. Przew. 
KPpRM i MF 

Z. Przew. 
KPpRM i MF 

lnstr. CRZZ 

lostr. Przew. 
KPpRM 

Z. Przew. KNiT... 

Z. MF 

Z. MKiS 

Z. MK 

Z. Przew. 
KPpRM i MF 

3 

13.VIII.65 r. 

10.IX.65 r. 

9.IX.65 r. 

2.IX.65 r. 

15.X.65 r. 

12.X:.65 r. 

3.XI.65 r. 

3.XL65 r. 

3.XI.65 r. 

3.XL65 r. 

3.XI.65 r. 

3.XL65 r. 

15.X.65 r. 

10.11.66 r. 

.8.111.66 r. 

4.111.66 r. 

2.IV.66 r. 

23.V.66 r. 

10. VIII.66 r. 

-- 428 

I 5 

w sprawie gospodarki rolnej prowadzonej 
ności pozaoperacyjnej o charakterze 
w przedsiębiorstwach państwowych 

w ramach działaJ- Nr 46, poz. 258 
Bocjalno-bytowym . 

w sprawie gospodarki zakładowymi domami mieszkalnymi Nr 53, poz. 275 
prowadzonej w ramach działalności pozaoperacyjnej przed-
siębiorstw oraz prowadzonej przez inne jednostki ' państwowe 

w sprawie zasad i, trybu udzielania zezwoleń na dokonywanie Nr 53, poz. 276 
zdj~ć fotograficznych i filmowych oraz szkiców 'i rysunków 
obiektów i przedmiotów zastrzeżonych w resorcie łączności 

w sprawie opłat za techniczne czynności urzędowe organów Nr 54, poz. 281 
państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej 

w sprawie współpracy i koordynacji działalności handlu hur- Nr 57, poz. 296 
towego i handlu detalicznego 

w sprawie ustalenia liczby ośrodków hodowli zwierzyny Nr 59, poz. 304 

w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz Nr 63, poz. 334 
rocznej działalności przedsiębiorstw handlu wewnętrznego 

w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz Nr 63, poz. 335 
rocznej działalności zjednoczeń 

w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz Nr 63, poz. 336 
rocznej działałności przedsiębiorstw .budowlano-montażowych 

w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz Nr 63, poz. 337 
rocznej działalności ministerstw 

w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzania analiz Nr 63, poz. 338 
rocznej działalności przedsiębiorstw przemysłowych 

w sprawie ramowych wytycznych do przepro'wadzania woje- Nr 63, poz. 339 
wódzkich analiz sytuacji gospodarczej i wykonania planu 

w sprawie zasad obowiązujących przy powoływaniu do kole- Nr 63, poz. 353 
giów orzekających oraz danych zawartych w protokołach 

i orzeczeniach w sprawach o wykroczenia przeciwko przepi-
som prawa pracy 

w sprawie" ustałania planu rozdziału stypendiów fundowanych Nr 7, poz. 57 
oraz szczegółowych zasad, trybu i terminów z!tłaszallia wuioa· 
kó'w o fundowanie stypendiów studentom szkół wyższych 

Poz. 179 

w sprawie zasad oraz trybu tworzenia i wykorzystania fnndu-' 
szu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne w przedsiębior

stwach . doświadczaJn~ch 

Nr 10, poz. 68; z 1968 r. Nr 31, 
poz. 209; z 1969 r. Nr 52, ' 
pllZ. 414 

w sprawie zaniechania ustalania zobowiązań podatkowych 
w zakresie opłaty uzdrowiskowej 

w sprawie akceptowania danych wyjściowych do projektowa
nia (założeń inwestycji) i zatwierdzania projektów wstępnych 
niektórych inwestyc.ii realizowanych w planach terenowych 

w sprawie ramowych wytycznych do przeprowadzallla analiz 
rocznej działałnościjednostek transportu samochodowego 

w sprawie ustalania w,.kaźników rentowności 

Nr 10 poz. 72 

Nr 19, poz. 107; 
z 1968 r. Nr 31. poz. 213 

Nr 29, poz. 154 

Nr 42, pOz. 211; 
z 1969 r. Nr 19, poz. 158 
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226 

227 

228 

229 

230 

231 

232 

233 

234 

235 

235a 

236 , 

237 

2 

Z. MPCh 

Z. MK 

Z. l\1HZ 

Z, MF 

Z. MF 

Z, MF 

Z. !\[BiPMB 

Z. Przew. 
KPpRM 

P, ok. Przew. 
KPpRM i MF 

Z. MHW 

Z. MPC 

Z. Przew. 
KDW i MHW 

Z. MHZ 

Wytyczne Prżew. 
KPpRM 

Z. MZiOS oraz 
Prez. ZUS 

Z. MF 

Z. MR 

3 

30. VIIl.66 r. 

17.IX.66 r. 

19.X.66 r. 

27.X.66 r. 

7.1.67 r. 

6.1.67 r. 

29.XII.66 f. 

6.111.67 f. 

S.IV.67 r. 

19. VI.61 r. 

11.VI.61 f. 

12. Vll.67 r. 

' 27.VI.61 r. 

9.X.67 r. 

7.11.68 f. 

25.III.6.!' r. 

U.IV.68 r. 

4 

w sprawie zasad stosowania mandatów Karnych przez człon
ków resortowej służby przeciwpożarowej w jednostkach orga
nizacyjnych resortu Ministra Przemysłu' Chemicznego 

w sprawie rozciągnięcia przepisów o obowiązku zaopatrzenia 
w taksomierze samochodów osobowych i bagażowych przezna~ 
czonych do pub icznego transportu drogowego na w8zystkie 
miejscowości w kraju 

w sprawie określenia połskich urzędów i instytucji, których 
zgoda na przesiedlenie za granico na pobyt czasowy w celu 
śW1adczenia usług uprawuia do llłJ celnych l' tytułu przesied
lenia 

w sprawie udzielania pomocy kredytowej spóJkom wodnym 
• ~h Ilwiązkom 

5 

Nr 47, poz. 236 

Nr 55, poz. 263 

Nr 61, poz. 294 , 

Nr 63, poz. 301 

w spra wie postępowania banków przy wykonywaniu przez jed- Nr 3, poz." 13 
no~tk, gospodarki uspołecznionej obowiązku sto~owania nume-
rów statystycznych 

w, sprawie zauiec4ania ustalania zobowiązaJ1 podatkowych Nr ", 'poz. 18 
w " zakresie opłaty od środków transportowych przypadającej 
od pojazdów samochodowych 

Poz. 179 

w sprawie zasad tworzenia, planowania i korzystania z 1967' r. Nr 7, poz. 34 
z 'funduszu konkursowego w państwowych biurach (samo-

dzieh~ych pracowniach) projektów 

w sprawie rozszerzenIa zakrelli działalności usługowej, okre- Nr 16, poz. 15 
śJonej w § 39 ust. 2 uchwały ur 203 Rady Ministrów s dnia 
30 lipca 1965 li. W Iprawie rozwoju uaług dla ludności w latach 
1966-1910 

w sprawie zamawianIa maszyn i urządzeń inwestycyjnyCh Nr 23, poz. lU 

w sprawie otwierania i lEamykania placówek handlu detałicz- Nr 35, poz. 165 
oego i zakładów gutronomicznych 

w sprawie gospodarowania. surowcami wtórnymi metalt Nr 37, poz. 181 

W sprawie ustalania dnI i godzin otwierania i zamykanIa sa- Nr "1', poz. 198 
kładów świadczących usługi dla ludności 

w: sprawie zaliczenIa urzędów oelnych do Idal NI' U, poz. 215 

W sprawie zasad programowania pOlzczególnych przedsięwzię6 NI' 58" poz. 280 
lub zadam inwestycyjnych ' w zakresie sporządzania danych 
wyjściowych do projektowanIa inwestycji produkcyjnych 
i usług materialnych 

W sprawie współdziałania jednostek resortu IEdrowia i opieki 
społecznej oraz organ6w Zakładu Ubezpieczeń Społecmycb 
w kontroli nad orzecznictwem o czasowej niezdolności do 
pracy 

w sprawie całkowitego lub częściowego zaniechania ustalania 
zobowiązam podatkowych w zakresie podatku od nieruchomoś
ci i od lokali oraz zawieszenia poboru podatku od lokali 

w spyawie dokonywania wyplat s sum wpłaconych do Banku 
Rolnego l' tytlIłu przekazania przez rolnika na wlasnoś6 Pań
stwa części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa 
rolnego -

Nr 8, poz . .n 

Nr 14, poz. 91; :II 1970 r. Nr 21. ' 
pos. 225, Nr 41, poz. 309; 
li 1912 r. Nr 30, ·poz. 167l 
z 1973 r. Nr 23, poz. 140, 
II 1914 r. Nr 23, poz. 138 

Nr 18, poz. 111 

.. 

.. 
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239 

240 

241 

242 . 

244 

245 

246 

247 

248 

249 

250 

251 

252 

2U 

2U 

2 

Z. Prllew. KPiP 
oru MK 

Z. Prse",. KPiP . 
oru Przew. 
GKKFiT 

Z. Przew. 

Z. Przew. 
GKKFiT 

KNiT 

P. ok. Przew. 
KPpRM i Pru. 
GUS 

Z.MK 

Z. Przew. KPiP 

Z. MZiOS " 

Obw. Pruy. 
KPiP • 

Z. MR 

Z. MI' 

Z. MOiSzW, 
MZiOS, MKiS, 
MON, Przew. 
GKKFiT 

Z.MI' 

Instr. Przew. 
KPiP 

Z. Pnlew. -KPiP 

ZoO 

Z.U 

I 3 

30.V.68 r. 

11.VI.68 r. 

l.VII.68 r. 

6.VII.68 r. 

20.VIII.68 r. 

19.X.68 r. 

4.XI.68r. 

29.X.68r. 

9.XI.68 r. 

27.XII.68 r. 

21.XII.68 r. 

27 :XII.68 r. 

22.111.69 •• 

26.VI.69.: 

15. VII.69 r. 

1.VIII.69 r. 

-- 430 

4 5 

w sprawie zasad wykonania niektórych przepisów o emerytu· Nr 24, poz. 151 
rach i rentach 

w sprawie zasad i trybu zaliczania do okresu ubezpieczenia spo- Nr 27, poz. 18S 
łecznego okresów wykonywania czynności przewodnika tu· -
rystycznego przed dniem 1 s.ierpnia 1968 r. 

w sprawie funduszu za osiągnięcia techniczne i ekonomiczne Nr 31 , poz. 209 
w zakładach doświadczalnych 

w sprawie wytycznych dotyc7ących organizacji, składu i za. Nr 32, poz. 216 
kresu dzialaniaspołecznych gromadzkich komitetów kultury 
fizycznej i turystyki 

w sprawie wykazywania w planach i sp .. awozdawc~ości liczby Nr 37, poz. 267 
kobiet korzystających z bezpłatnych urlopów w celu sprawo· 
wania opieki nad małymi dziećmi 

w sprawie składu, wła~ciwości i trybu postępowania Komisji 
Odwoławczej do Spraw Emerytalnych 

w sprawie szczeg6łowego określenia wysokośc I kl)sztów badań 
lekarskich pracowników, przeprowadzanych dla ustalenia jed
norazowych odszkodowań i innych świadczeń z tytułu wypad
k6w przy pracy . 

Nr 44, poz. 311 

Nr 47, poz. 332 

Poz. 179 

w sprawie szczegółowych zasad ustalania trwałego uszczerbku 
na zdrowiu dla celów ~płaty jednorazowych odszkodowań 
oraz 'wiadcze:4 wirównawczych pracownikom poszkodowa
nym wskutek wypadk6w priy pracy 

Nr 49, poz. 343; 8prost. 
z 1969 r. Nr 37, poz. 310 

w sprawie ogłoszenia wykazu paepisów dotyczących przestrze. Nr 52, poz. 365 

gania dyaeypliny pracy i płao 

w sprawie 'wiadcze~ pieniężnych za przekazane Państwu nie· z 1969 r. Nr 3, poz. 29 
ruchomości dla romików podejmujących praCe w· państwowych 
gospodarstwach rolnych potożonych w rejonach o dużym za-
potrzebowaniu na pracownik6w przez te gospodarstwa _ 

w sprawie trybu pohoru opłaty · od środków transportowych z 1969 r. Nr. 4, poz. 31 

W sprawie określenia wysokości narzutu dla prac zleconych :& 1969 r.Nr 4, poz. 40 

planowych, wykonywanych w szkolach wyższych 

W sprawie· całkowitegoluh częściowego zwolnienia nabycia 
niektórych praw majątkowych od podatku od nabycia praw 
majątkowych 

Nr 13, poz. 104; li 1972 r. Nr 45, 
poz. 248 

W lIprawie zasad planowania, kontroli i korekty funduszu plac Nr 29, poz. 222 

w. biurach projektów 

w sprawie zasad uznawania wypadków w drodze B domu Nr 34, poz, 258 

do pracy I z pracy do domu za podlegające umowom 

ubezpieczenia 

W sprawie całkowitego lub częściowego zwolnienia nabycia 
niekt6ry~h praw majątkowych od podatku od nabycia praw 
majątkoWych 

Nr 31, poz. 306, Nr 45, 
poz. 360; B 1972 r. Nr 5. 
poz. 30;z 1973 r. Nr55, poz. 311; 
z 1974 r. Nr 19, poz.l13; z 1975 r. 
Nr 14, poz. 82 

28.VIII.69 r. w sprawie określenia kolejowych komisji lekarskich orzekają- Nr 39, poz. 325 
cych o Itopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu pracownik6w 
kolejowych, poszkodowanych wskutek wypadków przy pracy , 
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l I 2 I 

255 Z. MZiOS 

256 Z:MHW 

257 Z.MF 

258 Z.MZiOS 

259 Z. Przew. KPiP 

260 Z.MF 

261 Z.MF 

262' Z.MF 

263 Z. Przew. KPiP 

264 Z. Przew. KPiP 

3 

2.IV.69 r. 

" 

18.XI.69 r. 

4.XII.69 r. 

l.XII.69 r. 

21.VU.70 I. 

24.VII.70 r. 

2UX.70 r. 

10.XII.70 r. 

U.71 •• 

6.1.71 • 

- :'31 --

4 

W sprawie zasad wynagradnnia lekarzy .. udział w nara- Nr 40, poz. 332 
dach (kolUlytiach) lekarskich i sa wykonywanie .ekcji zwłok ' 

w sprawie ustalenia wyk8Z1l towarow objętych rocznym termi- Nr 50, poz. 38S 
nem wy~ałnięeia uprawilie4 • tytułu brak6w ilościowych 

w sprawie przesunięci. nlekt6rych agend oru aktyw6w I pa- Nr 52, poz. 410 
.yw6w międKy Narodowym B.nkiem Polskim i Bankiem 
Ro!nym 

w sprawie Izcseg6łowych Wyt~nych o rejestracji i .prawoz- Nr 52, poz. 411 ' 
dawczości chOł'ób z.wodowych 

W sprawie zatrudniania absolwent6w .zkół (kura6w) przy- Nr 24, poz. 196 
sposabiającyeh do sawodu 

w. 'prawie przypadk6w uprawniających do zwiększenia fondu- Nr 25, poz. 20' 
,zu płac bea .gody Miniitra Fi~ów 

W .prawie nniechani. prowadzonego eksperymt!ltalnie Nr 33, poz. 262 
w niektórych powiatach obowiąKowlIIO ube!lplllCZellia trzody 
chlewnej 

w IpraWlil swolnienla od opiaty lkarbowej niekt6rych przed- Nr 4~, poz. 3U 
miotów tej opłaty 

w .prawle ,tosowani. ..,ad podwyiki n.jniśazych plac, Nr l, pO:ll. l 
wprowadzenia dodatk6wdo płac , dl. niektórych vup pracow-
ników, podwyiki zasiłków rodziDllych ~ru niektórych emery-
tur I rent 

,.. !Ipl"llwle podstawy wymiaru rent i wysokoki Ikładek na Nr 4, poz. 25 
ubezpieczenia .poleezne dl. niekt6rych OIób prowadzących 
4ziałalno'6 na podstawie nmowy zlecenia luh umowy agencyj-
nej 

265 Z. Przew. KNiT 16.1.71 r. ,.. sprawie wykorzystywani. informaejl naukowych, technicz- Nr 6, poz. 45 
- nych j' ekonomie,znych aawartych w .prawoadaniach ze slużbo-

wych wyjazdów za Il'anieę 

266 ' Z. Prez. CUGW 29.111.71 r. w sprawie projektowania Inwestycji hydrotechnicznych Nr 22, poz. 14' 

267 Z. Przew. KPiP 22.X.71 r. w -sprawie lWiękezenla nposaienia zasadniczego ... tytułu Nr 54, p01l. 35~ 
podwyższenia tygodniowej normy czasu pracy dla pracowni-
k6w naukowo-hadawczych zatrudnionych w ośrodkach 
badawczo-rozwojowych 

268 Obw. MGK I.XII.71 r. w .prawie ustalenia piątego wykazu .półdzielni budownic- Nr 60, poz. 407 
twa mieszkaniowegn i ,ch budynków, w których lokale miesz-
kalne' mogą korzystac! I wyłączenia Ipod publicznej gospodarki 
lokalami 

269 Z. MF 4.1.72 r. w sprawie udzielania osobom fizycznym kredytu bankowego Nr 4, poz. 23 
na remont bieżący budynków wielomieszkaniowych w latach 
1972-1975 

270 Z.MPCh 28.1.72 r. w sprawie normatyw6w czasowycb oddawania do montażu Nr lO, poz. 76 
i eksploatacji maszyn, urządze~ i kompletnych obiektów 

~71 z. MR) Hl!' ·U.ll1.72 r.w sprawie ZBsad i warunk6w pomocy r .. oistwll, Jla roluicz-ych Nr 22, pOl.. 130 
9pó:dl&ielói produkcyjnych rinnych fwm zespołowej gospodarki 
w rolulctwie 

Poz. 179 
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w sprawie właściwości organów finansowych do ustalania i po- z 1973 r. Nr l, poz. l 
boru podatku obrotowego i podatku dochodowego od gmin-
nych spółdzielni zrzeszonych w Centrali Rolniczej Spółdzielni 
"S!lmopomoc Chłopska" orlUl podatku Icalonego od kółek 

rolniczych i spółdzielczych ośrodków rolnych zrzelzonych 
w Centralnym Związku Kółek Rolniczych 

w sprawie zwolnieli od opłaty od przewozu wykonywanego Nr 3. poz. 21 
na obszarze Polski autobusami zarejestrowanymi za granicą 

w sprawie zwrotu jednostkom gospodarki uspołecznionej Nr 9, poz. , SS 
akumulacji pośredniej zawartej w cenach produktów przezna-
czonych na ekiport 

w sprawie przeprowadzenia poboru w okresie wiosennym Nr 3, poz. 11 
1914. r. 

w sprawie zuad działania orD gOIpodarki Cinan80wej przed- Nr 5, pOl. S1 
siębiorstw jednorodzinnego bndownlctwa mieszkaniowego 

w sprawie przesunięeia nleki6rych agend oraz aktywów i pa- Nr 8, poz. 62 
sywów z Narodowego Banka Polakiego do Banku Roln."o 

w Iprawle współpracy i koordynacji gospodarczej w ukresie Nr 21. pOl. 125 
organizowania kontraktowanej produkcji ogrodni_J oraz 
obrota produktami ogrodnlapni 

w sprawie przekazywania na rachunek bankowy wynagrodzeń Nr 9, poz. 51 
pracowników satrudnionyclt. na Itatk.ch rybołówlitwa mor-
sklep 

Poz. 1"79 

.. ' --

6.VlII.TS.. waprawle reJeltracJI przedpoborowych - męźczym lIl'odzo- Nr 26, poz. 163 
nych w 19S7 .. 

.. VIILTI.. w Iprawl. całkowitego lub ~iowego .wolnienia od podat- Nr 26, poz. 16~ 
kcSw od nleruchOmo'cl l od lokali niektórych budynków or .. 
ustaJanla warto"'l czynszowej dl. celów wymian pod.atku -
od nieruchomo6ci od tych budynkcSw 
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