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z Ministrem Skarbu, po zasięgnięciu opinii Centralnej 
Rady Związków Zawodowych, 

a) przyznać pracownikom państwowym, zajmującym 
stanowiska wymienione w zał. Nr 1, lub spełnia
jącym czynności określone w zał. Nr 3 dodatki 
funkcyjne lub służbowe, w granicach stawek okre
ślonych w §§ 2 i 7, albo znieść dotychczas przysłu
gujące dodatki funkcyjne lub służbowe; 

b) przyznać pracownikom państwowym, zajmującym 
stanowiska nie przewidziane w zał. Nr 1 i Nr 3 
dodatki funkcyjne lub służbowe według jednej ze 
stawek określonych w §§ 2 i 7"; 

2) dotychczasowy ust: 2 oznacza się jako ust. 3 i w tym 
ustępie po wyrazach "ust. 1" dodaje się wyrazy "i 2". 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezeso
wi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu, Ministrowi 
Administracji Publicznej i innym ministrom. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Skarbu: K. Dqbrowski 

Minister Administracji Publicznej: w z. J. lzydorczyk 

Minister Obrony Narodowej: M. Zymierski 
Marszałek Polski 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. St. LeszczycJd 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz 

Minister Sprawiedliwości: H. 5wiqlkowski 

Minister Oświaty: St. Skrzeszewski 

Minister Górnictwa i Energetyki,: R. Nieszporek 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 
K. Zemajtis 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: 
B. Rumiński 

Minister Handlu "'Wewnętrznego: T. Dietrich 

Minister Handlu Zagranicznego: w z. J. Kulin 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dqb - Kociol 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek, 

Minister Kultury i Sztuki: w z. Wł. Sokorski 

Minister Zeglugi: A. Rapacki 

Minister Leśnictwa: w z. R. Borowy 

Minister Komunikacji: J. 'Rabanowski 

Minister Poczt i Telegrafów: W. Szymanowski 

Minister Zdrowia: w z. B. Kożusznik 

Minister Budownictwa: M. Spychalski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 września 1949 r. 

w sprawie koncesjonowania przedsiębiorstw wydawniczych książek i druków nieperio(fycznych. 

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 3 stycz
nia 1946 r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i po
pieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu 
(Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 18) zarządza się, Co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorstwa wydawnicze książek i druków 
nieperiodycznych, zw'ane pomzeJ przedsiębiorstwami 
wydawniczymi, zarówno istniejące jak i nowopowsta
jące, mogą być prowadzone jedynie po uzyskaniu kon
cesji. 

§ 2. Koncesji udziela Minister Handlu Wewnętrz
nego za zgodą Prezesa Rady Ministrów. 

§ 3. Podanie o udzielenie koncesji winno zawierać: 
a) imię i nazwisko lub firmę ubiegającego się 

o koncesję oraz jego adres lub siedzibę, tudzież 
wskazanie osoby odpowiedzialnego redaktora, 

b) opis planowanego przedmiotu przedsiębiorstwa 
i zakres wydawnictw, 

c) plan finansowania wydawnictw z podaniem 
rodzaju i wysokości kapitałów, przeznaczonych 
na założenie i prowadzenie przedsiębiorstwa, 

d) zobowiązanie do działania w ramach planu wy. 
dawniczego ustalonego przez Komitet Ministrów 
do Spraw Kultury. 

§ 4. Akt koncesji wymienia osobę koncesjonariusza 
i miejsce położenia przedsiębiorstwa, jego zakres 
i przedmiot działania oraz szczególne warunki udzie
lenia koncesji. 

§ 5. Podanie o udzielenie koncesji. (§ 4) na prowa
(!zenie istniejącego przedsiębiorstwa wydawniczego na
leży złożyć 'IN termihie dni 30 od dnia wejścia w życie 

niniejszego rozporządzenia. 

§ 6. Minister Handlu Wewnętrznego może za zgodą 
Prezesa Rady Ministrów cofnąć koncesję udzieloną na 
prowadzenie przedsiębio1;stwa wydawniczego. 
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§ 7. Istniejące przedsiębiorstwa wydawnicze za
przestają swej działalności i podlegają likwidacji: 

a) Po upływie terminu przewidzianego w § 5 w ra
z,e niewniesienia w tym terminie podania 
o udzielenie koncesji, 

b) w ciągu miesl.ąca od dnia doręczenia decyzji 
Ministra Handlu Wewnętrznego zawierającej 
odmowę lub cofnięcie koncesji. 

'§ 8. W , razie prowadzenia przedsiębiorstwa wydaw
niczego bez koncesji stosuje się odpowiednio art. 140 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoliotej z dnia 7 
czerwca 19-27 r. O prawie przemysłowym (Dz. U. R. P. 
z 1927 r. Nr 53, poz. 468, z 1928 r. Nr 34, poz. 321, 
z 1932 r. Nr 29, poz. 293, z 1933 r. Nr 25, poz. 209, 
z 1934 r. Nr 40, poz. 350 i Nr 110, poz. 976, z 1936 r. 
Nr 3, poz. 16, z 1938 r. Nr 60, poz. 463, z 1948 r. Nr; 18, 
poz. 130). 

------------------- ------

§ 9. 1. Rada Ministrów może zwolnić poszczególne 
przedsiębiorstwa wydawnicze jak również ich kategorie 
od obowiązku posiadania koncesji. 

2. Osobna uchwała Rady Ministrów określi tryb 
postępowania w przedmiocie unormowanym w niniej
szym rozporządzeniu co do przedsiębiorstw państwo

wych i pozostających pod zarządem państwowym. 

§ 10. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów i Ministrowi Handlu Wewnętrz
nego. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 21 września 1949 r. 

w sprawie nadania Towarzystwu Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych nowego statutu. 

Na podstawie art. 47 prawa o stowarzyszeniach 
z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 94, 
poz. 808) zarządza ' się, co następuje: 

§ 1. Stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towa
rzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych" nadaje 
się w miejsce statutu nadanego rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 5 września 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 47, 
poz. 270) statut, który bedzie ogłoszony w Monitorze 
Polskim. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Administracji Publicznej w porozumieniu z za
interesowanymi ministrami. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Mini strów: J. Cyrankiewicz 

Minister Administracji Publicznej; WI. Wolski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTROW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZDROWIA , 

z dnia 12 maja 1949 r . 

w sprawie ulgowych opłat szpitalnych ,za leczenie niektórych kategorii rzemieślników rybaków morskich. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami 
społecznymi służby zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 174) 
w porozumieniu z Ministrami : Skarbu, Handlu Wewnę
trznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spo
żywczego, Przemysłu Ciężkiego oraz Żeglugi i za zgodą 
Rady Państwa - zarządza się, co następuje: 

§ 1. Artykuły powołane w niniejs .. ~ 'm rozporządze

niu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpita
lach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia 
(Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 174). 

§ 2. 1. Wymienieni w niniejszym paragrafie rze
mieślnicy i ' rybacy morscy, którzy nie posiadają innych 
źródeł dochodu lub ·zajęć , podlegających opodatkowaniu, 
ani też nie posiadają majątku podlegającego podatkowi 
gruntowemu lub od nieruchomości, ponoszą ulgowe 
opłaty za leczenie w szpitalach, będących zakładami 

społecznymi służby zdrowia w następującej wysokości: 


