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,ta<:ji (Dz. U~ Nr 52, poz. 313) wprowadza się następujące 

3 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. ' Organizacji społe-cznej mogą być przyznane nastę
pujące rodzaje dotacjL-

l) dotacja na zrÓwnoważenie budżetu administracyj
nego, obejmującego' koszty ,utrzymanIa zarządu 
głównego izarżądów terenowych, jeielikosi ty 
te nie mogą być ' pokryte w ' całości 'z dochodów 
własnych organizacji; ' 

2) dotacja ,na określone zadania wł-asne organizacji "" . ' oraz na,' zadania ' realizowane- w rama<;:h, działal-
ności , statutowej pa zlecenie organu udzielające. 
go ' dótacji, jeżeli koszty realizacji tych zadań są 
niższe nizw' jednostkach gospodarki uspołecznio
nej powołanych do wykonywania tego rodżaju 

,zadań; 

3) dotacja na pokrycie deficytu działalności gospo
darczej objętej narodowym planem gospodarczym 
w zakresie usług dla ludności w dziedzinie tury
styki i wypoczynku, prowadzonej na ' zlecenie or
ganów państwowych przez organizacje społeczne 

, określone przez Przewodniczącego , Głównego,Ko~ 

mitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w poroiu-
'. mieniu z Ministrem Finansów' oraz w zakresie 

wydawania czasopism technicznych przez Naczel-, 
ną Organizację Techniczną; , , 

' 4) dotacja na inwestycje związane z działalnością 
statutową·"; / 

" 2) ,w § 9 , dotychczasową treŚ~ oznacza się jako ust. 1 i cio,~ 
,daje~ię , nowe., ~st.2 i 3 w bq.mieniu: 

,,2. Uruchomienie kFedyt6w budżetowych na dotację'; 
" o której mowa w§ 3 ust. 2 pkt' 1, następuje w za-

::~ "<,, "<'leznosd og 'stopnia realiżowania przez organizację 
" " " ,v społeczną ' dochódów własnych w ramath rocznego 

budżetu. ',. 

~ Organ -iotujący w ' szczególnie uzasadnionych przy
padkach możezjj zgodą Miriistra Finansów odstąpić 
od zasady ustalonej w usi.. 2," ; 

3) w § 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10:: "L 'Organ dotujący organizację społeczną: 

1) zatwierdza budżet organizacji _społecznej w 
trybie i terminach określonych przez Mini
stra Finansów, 

2) zatwierdza plan etatów bsobowych, 
, ,3) kontroluje wykonanie budżetu o oraz ' prze

strzeganie warunków. od' których spełnienia 
uzależnione ' zostało przyznanie 'dotacji ,, (§ 7' 
ust ~)' . . 

4) kontroluje wykonanie planu etatów osobo
wych."; 

4)' § i5 " othYinujebrżmi~nfe ': .. . .. ' 
,,,§ 15. L Nie są dotacja'jn'iśródki" tinansciwe-przekazy~ 

wane organizacji ' społecznej ptzez' org,anyad-
mirnstrac jipańslwowe j nie ' będące organem 
udzleIającyrn dohic ji i przez 'jednostki gOSpodar
ki u społecznionej za' zlecone tym: organizacjom ' 
wykonywanie usług kulturalno-o światowych, 
naukowych albo usług w zakresie wychowania 
fizyc znego, turystyki, wypoczynku i sportu oraz , 
usług ',N , zakresie opieki społecznej, wychowa-

, nia dzieci i młodzieży J przysposobienia woj
skowego, jak równiez środKi finansowe prze
kazywane organizacjispofecznej przez Pań
stwowy Zakład Ubezpieczeń z funduszu ' pre
wency jnego utworzonego na podstawie prze
pisów ustawy z dnia 2 grudnIa 1953 r. o ubez
pieczeniach majątkowych i osobowych (Di, U. 
Nr 72, poz. 357). " 

2. Przepisy ust, 1 stosuje się rówmez w razie zle
cenia przez Polską Akademię Nauk określo-" 
nych zadań 5towarzYszen~em naukowym."; 

5)w § 17 ust. 2 118 końcu dodaje się wyrazy "lub, przedmio
tOw, które p,rzeszły , na rzecz Państwa ' w drodzeprze-' 
oadku". 

(' 

§ 2. , Rozporządzenie wchodzi w iycie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1963 r. 

/ 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDUWOSCI , 
) 

z-' dnia 14 stycznia 1963 r. 

' w sprawie, określenia miejscowości, na obszarze których księgi w~ec~yste utraciły ' moc prawną. 

Na , pódstawie art. 5 ustawy z dnia . 17 I.utego 1969 ,T. 
, o utracie mocy prawnej niektórych ksiqg wieczystych {Dz. U. 
: Nr 11, po~ , 67) zarządza się, co następuje: 

" . § 1. Tracą moc prawną i podlegają z urzędu zamkoię.ciu . 
księgi wieczyste (hipoteczne, gruntowe) nieruchomości poło
'io,Vych '!N l}astępując:ych , miej$cowościach; , 

• :,.1) województwd ' rzesz6wskiego: 
a) powiatbrz()zó-kski: wIeś Hroszówka; 
b,powiat gorlicki: wsie - BaTtne,Kunkowa, Leszczyny .. 

, , 

Nieznajowa, Nowka, ' Owczary (dawniej Rychwald) 
w gromadzie Sękowa. ' Przysłup, Radocyna, Regietów; 
Ropki, Sk,virtne, Wapienne, Wysowa, Wo;owiec .? 

:'·'.c) powial phemyski:,-qśie .~ J)óbrzanka;Jakslnanice 'w ' 
' gromadzie Krówniki, : J(opysno, Krajna, Krzeczkowa, 
Leszczyny, Łodzinka Dolna. Łodzinkii Górna,Medyka, 
Nowe Sady (dawniej Hiljsko), : S'ied1iska ' w 'gromadzie 
Krównikii . 

d) powiat san ocki: wsie - Balnica, Darów. Dolina ( ż" w y- ' 
jąlkiem Kw nr 732, 958, 1144, 111\5, 1254, 1354" 1607 

. , 

'< ' 

" 



r·.-

, ' 

r. 

, 
ro, , 

, 
i 
i 

DzienpikUStaw Nr 4 

oraz ksiąg ,założonych po dnh~ 1 stycznia: 1947 r.), Ja
wornik, Karlików, Kamienne (z wyjątkiem Kw nr 466 
i 481 oraz kSiąg założonych po dniu 1 stycznia 1947r'.), 
Krecow, Łupków, Mików, Moszczaniec, Osławiq1i' Po
.lany Surbwiczne, Płonna (z wyjątkiem Kw nr 477, 
478.479, 430 i 1159), Przybyszów, Prełuki, Ratnawica, 
Szczawne (z . wyjątkiem , Kw nr 468, 1192 i 1576 oraz 
ksiąg założonych po dniu 1 stycznia 1947 r.), Surowi
ca, Smolnik;Siemuszowa (z wyJątkiem Kw nr 474 
oraz ksiąg założonych po dniu 1 °stycznia 1947 r.), 
'Wisłok Wielki, Wola Piotrowa, Wola Niżna, Wola 
Wyżna, ,Wola Michowa. Wola Krecowa(Wola Kre~ 

cowska), \:yyso~zany, Żawadka Mor~chowska; 
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e) powiatustr;z:ycki:, wsie , Arłamów, Grązi:wa, ', J~~~~~ 
na DolIia, Jamna' G6rna, Jureczkowa, Netrebkaj ,' ',:.,} 

2) województwa krakowskiego powiatu ' nowotarskiego ,,~:-, 
mieście Szczawnicyd!lwne gminykatastnł:lne Szlacht9-;'~:~ 
wa whI od nr 1 <lo 1741, Jaworki. whl od nr 1 do q59b~ 
Czarna Woda whl od nr 1 do 392 i Biała Woda whr,oą ~i'~ 
nrl do 992. ,, ; ,' " 

§ 2. 
szenia: 

Rozporządzenie wchodzi w życie z ' dniem 

Minister Sprawiedliwpści: M. Rybickl ' 

ROZPORZĄDZEN!E"MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOł.ECZNEJ 

z dnia 1 lutego 1963 r. 

w sprawie powolywanla pracowników na doskonalenie podyplomowe orgallizowaneprzez Centralny Ośrodek ' 
Doskonalenia Srednich Kadr Medycznych. 

~"'" ~ 

~2~ 
Na podstawie art. 23. ust. 2 ustawy z dnia 28 pazdzierni

ka 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i plano
wej gospodarce w służb,ie zdro,,~ia (Dz. lI. z 1948 r. Nr 55, 
poz. 434; z 1950 r. Nr 36: poz. 32'1 i 334, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 
i z 1955 r. Nr 11, P?z. 67) zarządza się, co następuje: 

, § 1. L Na doskonaleniepodyplQmowe ną zasadach okre
śłony{;hwniniejszym rozporządzeniu powołuje się pielęgniar~ 
ki, felczerów, laborantów medycznych oraz innych pracowni'; 
kó"" posiadających. wykształcenie na poziomfezawodowej 
szkoły medyd:iwj lub wykształcenie równorzędne, zwanych 
dalej "pr~cownikarni", zatrudnionych w zakładach służby 
zdrowia hądż zawodowych szkołach medycznych, zwanych 
dalej "zakładami pracy", ' 

2. Użyte w rozporządzenju określenie "Ośrodek" ozna
,cza Centralny Ośrodek DoskorialeniaŚrednich Kadr Medycz
nych,a okr:eślenie "organ do spraw zdrowia" - właściwy 
do spraw zdrowia i opieki społe~znej organ prezydium wo
jewÓdzki~l rady D.arod.owej (rady narodowej miasta wyłączo~ 
~egoz wo jewództwa); , 

§ 2. 1. Ośrodek ustala corocznie rozdzielniki miejsc na 
kursy doskonalenia podyplomowego dla pracowników za
trudnionych na obszarach poszczególnych województw i miast 
wyłącZonych z województw - oz uwzględniertiem rodzajów 
tych kursów oraz kwalifikacji wymaganych od ich uczestni-
ków; ~ 

2. Rozdzielniki, o których mowa· w ust. 1, są zatwier
dzane .przez MinJstra Zdrowia i Opieki Społecznej . • 

§ 3. 1. O powołaniu prac9wnikił na doskonalenie pody .. 
plomowe decyduje organ' do spraw zslrowia na- wniosek za
kła(}.1.t pracy ~ 

2. Jeżeli pracownik jest zatrudniony równoczesme w 
kilku zakładacli" pracy, z wnioskiem określonym w ust. 1 
występuje zakład będący podstawowym miejscem zatrudnie
nia po : 'uprzednim uzgodnieniu z pozostałymi zakladami 
pracy. .-- ' 

3. Zakład pracy przed zgłoszeniem wniosku jest obo-

- .'~""'I 

termin ;% wiązany uzgodnić z zainteresowanymi ' pracownikam~ 
..;"~.~ 

" :] 
4. Zakłady pracy, podległe Ministrom Obrony Narodo .. \~1 

wej, Spraw Wewnęlrznych, Komunikacji lub Sprawiedliwo§t:;if~ 
, 'Występują z wnioskami za pośrednictwem ~yVych .organów::§" 

odbycia doskonalenia podyplomowego. ' 

nadrzędnych. . o . - ' , _ , ~""~! 
. '5. Decyzja o powołaniu na doskonalenie powinnah\T.(~~~'; 

doręczcma ' zainteresowanemu pracownikowi co najmni.ej. - ,u'aJą 
4 tygodyie przed dniem rozpoczęcia doskonalenia. W w'yjlłt:~ 
,kowo uzasadnionym wypadku termin doręczenia dec;:yzjimo. ' 
że być skrócoriy do Qwóch tygoani. 

§ 4. ' 1: Zakład pracy, zątrudniający p.raco'wnika pow 
łanego .na doskonalenie podyplomowe, jest . obowiązany\ 

, . , 

1) zwolnić pracownika od pełnionych przez niego ,obowi<\z 
ków naczaśdoskonalenia, " ,. 

2)' wypłacać mu ,przez okres doskonalenia ' wyn~grodzei~j 
ustalone jak za. czas, urlopu wypoczynkowego, . 

3) wypłacić pnlcownikowi zwrot kosztów przejazdu na aq~I~~ 
skonalenie i z powrotem,na zasadach obowiązująćyc)i'~, 
pracowników pailstwowych" .'~"~~1 

4) zorganizowaĆ , pracę na C;!-as nieobecności , pracowniki j 
powołanego na doskonalenie w . taki sposób, aby zapew;,~,"f 
niona była normalna działalność danego zakładu, -~, :~'<~ 

, . .. .::-..... ~ 

~) zapęwni~pr'acownikowi, :który odbył dosk~nalenie pody-;~" 
plohlowe, zatr~dnienie odpowiadające jego ..kwalifi~a"" ~ 
cjom. . . il 

:'( '~~'-i 

2.J~Żeli , pracownik jest . zatrudniony równocześnie ' , W :~ 
.kilku zakładach pracy, ',zwrot kosztów określonych' w U:st;- f~ 
pkt 3 wyplaca zakład będący podsta~owym miejs{;em -za:~,: 
trudnienia. :'~ , . ~, 

§ 5. O$rodek zapewnia pracownikowi OdbYW(ł'ją('~muti~}~~ 
skonalenie p~a miejscem .zamieszkania lub zatrudnienia ,bez~ "':' 
płatne zakwaterowanie oraz wyżywienie. ,l 

~'~' 
" ' ! ' . . ~-5J. 

§ 6, 1. Pracownicy powoI ani ąadoskonalenie podypl.Q~~ 
inowe są obowiązani stawie;: się .'0/.,. miejscu i czasie . określó" f" 

/ 


