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2. Za 7;lecone opracowania p isemne cuonkow'e i członko
w :e-koresponden.ci Rady mogą otrzymywać wynagrod zen 1e 
'll sLalone przez Przewodnkzącego , 

§ 9. 1 M inister Budownic twa powołuje Sekretarza Gene-
ra·lnego Rady ArchitektU!I'Y i Budo'wn:ctwa.. . 

2 Czynności b 'urowe i gospodarcze ZWIąza.ne z dz:ałal
nością R ady załatw:a wyznaczona ~ tym celu jednostl,a or-
garriz.acyjna Ministerstwa Budowmctwa. , 

li lO. Wydatki Rady Arch 'tektury i BudowTIlctwa pokry· 
w ane 'są z budżetu M'nLsterstwa Budowni c~wa , 

§ II Rada uchwa·a regulamin swych prac, Regulam 'n 
zatwierd.za Mj nislPT Budownictwa, 

837. 

ZARZĄDZENIE 
NACZELNEGO DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU 
KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ I WIDOWISK 

z dnia 6 września 1949 r 
o pozbawieniu debitu k omunikacyjnego. 

Na podsi.awie art. 3 dekretu z dn ia 5 Lpca 1946 r. o ulwo
rzen 'u Głównego Urzędu K-:mtrol i Prasy , Publikacyj i W 'do
w isk (Dz U. R P, Nr. 34, poz. 210). w zw·ązku z art 8 de
krretu z dnria 21 listopada 1938 r o praw ie pra.sowym - po
zbawiam d ebitu i zakazuję rozpowszechniania czasop' sm a 
"UKRAINIEC-CZAS". wychodzącego w języku ukra i ńsk ' m 
we Francji. 

NACZELNY DYREKTOR GŁOWNEGO URZĘDU 
KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ I WIDOWISK 

A. Bida 

DZIAł. II 
SPRAWY GOSPODARIU NARODOWEJ 

838. 

UCHWAŁA 
KOMITETU EKONOMICZNEGO RADY MINISTRÓW 

z dn ia 9 s:erpn ia 1949 r. 
w spraw:e siY-lsobu ogłaszania i rozpow[j/Zeclm,ian·a 

usprawnieli pracGwu:czych. 
Du !.ychczasowy tryb TeaLzacji i ogłaszan'a usprawn' eń 

pracown 'czych n ie zapewn'ał roz:powszechnian 'a usprawn ' eń 
no te wsrzyst k 'e zakłady. w których usprawnieni a powyższe 
mogłyby być zastosowane. 

W zw ' ązku z powyższym KomitN Ekonomiczny Rady M:
n ·5trów uchwala co o.astępuje: 

§ I Ustala s'ę następu}ący bieg przekazywan'a uspraw
n ieti pracowniczych: 
AJ Komisja Usprawn'eń przeds'ęb 'orstwa. względnie komór

ka f:Tzedsięb i orstwa ocen ·ająca us.prawn'enia p :·acown i
cze, k'eruje op's przy}ętego przez nią usprawn ien 'a. wy
konany w trzech egzemp'arzach. wraz z rysunkami i w 
m 'arę możliwości z wzoram i, do działu Pos tępu Tech
n :cznego Centralnego Zarządu wz'ględn 'e instytucj-i pod
ległej bezpośredn 'o Ministerstwu , Opisy uspraWniel) 
pracowniczych pow'nny zawierać imię, nazwisko, funkcję 
autora usprawn·en ia oraz nazwę za'kładu . na którym 
u sprawnienia dokooano, 
Op 's usprawnien'a powin 'en być zaopatrzony w op 'n ' ę 
Komisji Usprawnień przedl>ięb 'ors twa 
B 'C'g przekazywania opisu n ie wstTzy,muje wypłaty pre
m ii oraz zastosowania u spraVv'lll 'enia 7.godnie z obowią
;l;uj-ącymi przepisami. 

13) Centralny Zarząd względn 'e instytucja podległa bezpo
średnio Ministerstwu dodaie do opisu swoją op'nię 
o usprawnieniu i ocenia, czy: 
aj u sprawnienie posiada waczenie poza przeds'ęb i or

stwem, w ktÓTym zostało dokonane. 
b) u s.prawnienie może i powinno być popularyzowane 

w prasie i per;odykach technicznych. 
Opisy wraz z opiniami k ieruje się w c iągu 10 dni od 
chwili otrzyman'a do Departamentu Techniki właści
wego M inLsterstwa 

el M in isterstwo bada 'otrzymane opisy . dodaje własną opi
n 'ę i k ieruje sprawę w c'ągu 10 dni od chwili otrzyma
ni a do Urzędu Patentowego R. P. 

D) M 'nisterstwa pos i adające odmienną wewnętrzną orga
n.i zu.cj ę wzglę-dn'e odm'enną strukturę podległych przed
s:ęb ' orstw, ustalą własne regulaminy ,przesyłar:ia uspraw
n'eń pracowniczych przez za,kład pracy do Urzędu Pa
tentowego R. P . 

§ 2. Gromadzenie. porządkowani e, klasyfikowanie i dal
sze opracowanie otrzymywanych odpisów usprawnień pra
cO\Vlll 'czych przeprowadza Urząd Patentowy R. p. przez któ
ry będz'e utworzony Wydział Usprawnień Pracowniczych 

§ 3 Wydział Usprawnień Pracowniczych może w przy
pa,dkach wątpliwych badać przydatność usprawnienia dla 

żyda gospodarczego z pomocą Instytutów Naukowo-Badaw· 
czych , innych -i ns(yt'llcji i przects.:ęb .orstw pańs twowych oraz 
rzeczowa wców. 

§ 4. Wydział Usprawn i eń Pracown 'czych bada zgłoszone 
usprawnien ia pod względem nowoŚc'. W przypadku uspraw
nień noszących charakter wynalal:]<ów Wydz: ał zaw:adamia 
natychm'ast przedsięb ;orstwo. w k,ór-ym us-prawn',enie zo
st.ało dOikonane. celem zgłoszenia wynalazku. 

§ 5. Wydz'al Usprawnień Prac·owniczych ustala na podsta
w ;e ocen i op'n Li następującą k ' asyEkację otrzymanych 
uspTawn : eń pracowniczych: 

a) Usprawnienia, które 7. powodu ich czysi.!) lokalnego 
znaczenia nre będą ogłaszane druk' em. Op'sy ,powyż
sze są p rzechowywane w archiwum i dost.ępne na m:ej
scu dla przedstaw:cieli instytucji i zakładów pracy. 

b ) Usprawn:en a , które pOSiadają szersze znaczenie także 
dla innych zakładów o podObnej technologii . Opisy po
wyższych usprawnień są odpowiednio opracowywane 
i przekazywane do "Pa!'lstwowych Wydawnictw Tech
nicznych" celem wydania ich dru,k'em. Roz.powszech
n'an ie op·sów pom · ędzy zainteresowane przedsiębior- ' 
slwa i instytucje następuje poprzez abonamenty odpo
w:ednch branżowych serii usprawnień. 

c) Usprawnienia. które powinny być jak najszerzej popu
laryzowane. Urząd Pa ten towy przekazuje co miesiąc 
pras'e i periody,kom technicznym opisy usprawnień, 
k tó rych ogłaszan 'e może wpłynąć na rozszerzoo ie i po
pu.laryzację idei wynalazczości ;pracowniczej. 

§ 6 Wydz' ał Usprawn ień P racowniCZYCh wydaje wszyst
k im autorom usprawnIen pracown' czych .. Zaśw 'adczenia 
o dokonan 'u us·pra w n 'en 'a", 

§ 7. Wewnętrzną organizaCję oraz szczegółowy t.ryb dzia
łania Wydz!alu Usprawn ' c ń Pracown 'czych ustali oddzielny 
regul am in wydany przez Prezesa UrZĘdu Patentowego R. p. 

§ B Urząd Pa t€rn~owy R. P . zorgan izuje współpracę z ana
log'czny m ' ośrodkam; usprawnień pracowniczych w Z S .R.R. 
i Pań ~t\vach Demokracji Ludowej w dziedzinie wzajemnej 
wymiany usprawn ień pracowniczych 

§ 9, Urząd Patentowy R. P. zorganizuje opracowanie cie
k awych dośw'adczeń i us-prawnień ogłaszanych na łamach 
czasop'sm zagran'cznych, 

§ lO Zobow 'ązuje s'ę przedsięb iorstwa. Centralne Zarzą
dy i Min ' s te rstwa Gosf.odarcze. by poza opisami usprawnień 
pracown'czych przesyłały do Urzędu Patentowego R. P . opi
sy u.l epszcil w metodach pracy i wyni.ki dośw iadczeń zakła
dów , n adające s'ę do rozpowszechniamia lecz nie ,pochodzące 
Z u s-;'rawn i eń zgłaszanych przez pracown;<k:ów. 
, § 11, Wydzjał Usprawn ień Pracown iczych powinien opisy. 
o których mowa w § 8. 9 i 10. opracowywać. kierować do 
druku i rozpowszechn i ać podobn 'e. jak usprawnienia pra
cownicze 

§ 12. Usprawnien'a dotyczące tajnYCh szczegółów techno
logii pro.cJukcji wojskowej pow:nny być kierowane przez 
przeds· ęb'o'l'stwa bezpośredn ' o do B iu ra Wojskowego właści· 
wego lVLn'sters lwa. 

B'uro Wojskowe M 'nisterstwa oceni. czy dane usprawnie
n 'e może być publicznie ogłoszone. 

W przypadku. gdy usprawn'en;e może być ogłoszone , Biu
ro Wojskowe k'eruje je do Urzędu Patentowego R. P. 
Odnośn ie usprawn ień. które nie mogą być ogłoszone. Bitrro 

Woj skowe decyduje, dokąd należy skierować op's w ce1'l1 wy
kOI·zystan;a 

§ i3 Sposób ogłaszani a i rozpowszechniao. ' a usprawn:eó 
dotyczących Państwowej Wyt.wórni Papierów Wartościowych 
lub Menn 'cy Państwowe j wstan ie ustalony przez Państwową 
Komisję Planowania Gospodarczego w porozumien''U z Mi
n:ste'l'stwem Skarbu . 

§ 14. Wszystk'e zakłady pracy. przedsiębiorstwa i insty
tucje są obowiązane abonować odpow-'ednie, interesując.:~ 
ich ser;e opisów usprawn ień pracown'czych. 

§ 15, Przepisy dotyczące sposobu abonowania. używania, 
wykorzysta n 'a i przechowania dokumentacj'i usprawnleń 
przez zakłady pracy. przeds;ębiorstwa i instytucje ustali od
dzielne pi smo okólne Departamentu Techniki Państwowej 
Kom 'sji Planowania Gospodarczego. 

§ 16. Wszystkie czasopisma fach-owe i techn iczne. w szcze
gólnOŚCi zaś czasop'sma przeznaczone dla robotników i niż
szego personel'll techn:cmego. pow'nny stworzyć działy 
usprawn ień i racjonalizacji pracowniczej, omawiające. refe
rujące i popula'l'yzujące usprawnien '!' pracownicze w opar~ 

ciu o opisy otrzymywane od UrzęG'lI Patentowego R. P. 
§ 17 . Z dniem ogłoszenia nin ieji.'zej uchwały wstrzymuje 

się druk Biu'etyo.ów Wynala7.czości. 
§ 18 Kontrolę nad wykonani~m n'nie;szej uchwały wy~ 

kon'llje Państwowa Komisja Planowan'a Gospodarczego. 
§ 19. Uchwała n iniejsza będz ie ogłoszona w Monitorze Pol

skim. 
PRZEWODNICZĄCY KOMITETU EKONOMICZNEGO 

RADY MINISTRÓW R . Minc 


