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DZIAŁ I. SPRAWY OGÓLNE 

Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów: 

Poz. 1583. w sprawie ustanowienia nowych stanowisk 
służbowych pracowników placówek dyploma
tycznych, konsularnych i handlowych za 
granicą· 

Poz. 1584. w sprawie organizacji służby prasowo-infor
macyjnej w urzędach i instytucjach pailStwo
wych oraz jednostkach gospodarki uspołecz
nionej. 

Poz. 1585. Okólnik Prezesa Rady Ministrów zmieniający 
okólnik Nr 19 z dnia 22 maja 1948 r. w sprawie używania 
osobowych pojazdów mechanicznych. 

Poz. 1586. Zarządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecz
nej w sprawie częściowej zmiany zarządzenia z dnia 21 lu
tego 1949 r. w sprawie ustalen,ia wysokości zarobku, stano
'wiącego naj niższą podstawę wymiaru świadczeń i składek 
ubezpieczeniowych. 

Poz. 1587. Obwieszczenie Ministra Zdrowia o ustaleniu 
urzędowego spisu leków. 

Poz. 1588. Instrukcja Ministra Zdrowia w sprawie zmia
ny instrukcji z dnia 13 sierpnia 1948 r. o wykonywaniu nad
zoru i kontroli nad wyrobem i obrotem preparatów orga
noterapeutycznych i witaminowych. 

Poz. 1589. Instrukcja Ministra Finansów w sprawie 
wzmożenia dyscypliny finansowej na odcinku podatku od 
wynagl'odzeń-i skladek na Społeczny Fundusz Oszczędno
ściowy "C" oraz w sprawie umorzenia zaległości w podatku 
od wynagrodzeń u płatników administracji publicznej, go
spodarki uspołecznionej i instytucji społecznych. 

DZIAł. I 
SPRAWY OGÓLNE 

1583. 

ZARZ~DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 listopada 1950 r. 

w sprawie ustanowienia nowych stanowisk służbowych 
pracowników placówek dyplomatycznych, konsularnych 

i handlowych za granicą. 

Na podstawie § 4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk 
służbowyoh i zaszeregowania do grup uposażenia pracow
ników państwowych, podlegających ustawie o państwowej 
służbie cywilnej, oraz pracowników samorządowych (Dz. 
U. R. P . Nr 14, poz. 92) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Do czasu wydania nowe.i tabeli stanowisk Mini
sterstw: Spraw Zagranicznych, Handlu Zagrantcznego, :l:e
glugi i Finansów zezwala się na utworzenie w wymienio
nych resortach stanowisk administracyjnych w służbie 
zagranicznej, ustalonych w załączniilru do niniejszego za
rzą,dzenia. 

§ 2. Zarzą.dzenie wchodzi w ży-cie z dniem ogłoszenia 
w Monitorze Polskim z mocą obowiązują,cą od dnia 
l kwiet nia 1950 r. 

PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewicz 

Załącznik do zarządzenia Prezesa Rady Mi
nistrów z dnia 27 listopada 1950 r. (poz. 1583). 

I. Tabela stanowisk 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

Zastępca attache wojskowego V-lII 

Zarządzenia Komisji Dewizowej: 
Poz. 1590. Nr 59 w sprawie przywozu do kraju i wywozu 

z kraju złota i platyny. 

Poz. 1591. Nr 60 w sprawie przywozu do polskiego obsza
ru celnego i wywozu z tego obszaru polskich l 
zagranicznych środków płatniczych w ruchu 
statków morskich, pływających pod banderą 
polską· 

Poz. 1592. Nr 61 w sprawie sprzedaży biletów kolejowych 
i lotniczych oraz kart okrętowych na trasy 
zagraniczne. 

Poz. 1593. Lista osób wyróżnionych odznaką "Przo
downika Pracy". 

DZIAŁ n. SPRAWY GOSPODARKI NARODOWEJ 

Poz. 1594. Orzeczenie Nr 29 Ministra Leśnictwa o prze
jęciu przedsiębiorstw na własność Państwa. 

Poz. 1595, 1596. Orzeczenia Nr 53 i 54 Ministra Przemy
słu Lekkiego o przejęciu przcdsiębiorstw na wJasność Pań
stwa. 
Zarządzenia Prezesa Centralnego Urzędu Drobnej Wy

twórczości: 

Poz. 1597, 1598. w sprawie ustanowienia przymusowego 
zarządu państwowego nad przedsięb ior
stwami. 

Poz. 1599. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra Leś
nictwa z dnia 6 lipca 1950 r. w sprawie usta
nowienia przymusowego zarządu pallstwowe
go nad przedsiębiorstwem: Spółka dla Eks
ploatacji Żwiru i Piasku Tomaszów-Zygmun
tów w Tomaszowie Mazowieckim. 

II. Tabela stanowisk 
Ministerstwa Handlu Zagranicznego 

1) Szef Przedstawicielstwa Handlowego R. P .. III I 
2) Zastępca Szefa Przedstawicielstwa 

Handlowego R. P. attache techniczny, 
szef mlsj i l in westycyj nej) 

3) Delegat handlowy 
4) Zastępca attache handlowego, zastępca 

attache technicznego, kierownik działu 
w Przedstawicielstwie Handlowym R. P. 

5) Rzeczoznawca do spraw . . . . . • 
kierownik działu, ekspert techniczny, 
starszy referendarz, rewindykator 

6) Tłumacz, księgowy, podreferendarz 

In. Tabela stanowisk 
Ministerstwa Żeglugi 

l) Szef Misji Morskiej 
2) Zastępca szefa MilSji Morskiej 
3) Atta.che morski 
4) Zastępca attache morskiego 

(do spraw technicznych) 
5) Ek.sper-t techniczny 

IV. Tabela stanowisk 
Ministerstwa Finansów 

1) RMca finansowy 
2) Attache finansowy 

1584. 

v - III 
VI - IV 

VI - V 

VII - VI 
VIII - VI 

IV - II 
V - IV 

VI - IV 

VII - VI 
IX -VII 

III - I 
V - III 

ZA&Z4DZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 grudnia 1950 r. 

w sprawie organizacji służby prasowo-informacyjnej w 
urzędach i instytucjach 11aństwowych oraz jednostkach 

gospodarki uspołeczni(}nej. 

Na podstawie § l uchwały Prezydium Rządu z dnia 8 ll
stopada 1950 ·r. w sprawie organizacji służby prasowo-in-
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formacyjnej w urzędach i instytucjach państwowych oraz 
jednoslikach gospodarki uspołecznionej (Monitor Polski 
Nr A-123, poz. 1518) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W związku ze zniesieniem z dniem 1 grudnia 1950 r. 
komórek organizacyjnych do spraw prasowych (prasowo
informacyjnych, prasowo-propagandowych) w urzędach 1 
instytucjach państwowych orM: jednostkach go.spodarki 
uspołeC'lnionej, w preliminarzach budżetowych lub w pla
nach finansowych na rok 1951 tych jednostek nie mogą 
znajdować się pozycje, przewidziane na utrzymanie ko
mórek prasowych. 

§ 2. Ministrowie i kierownicy urzędów centralnych wy
dadzą niezwłocznie zarządzenia, ustalające organizację 
służby prasowej w podległych im resortach według zasad 
następujących: 

1) w ministerstwach: 
a) sprawy informacji krajowej przejmą dyrektorzy ga

binetów Ministrów lub wyznaczeni przez Ministrów dyrek
torzy departamentów, 

b) zakreślanie czasopism oraz sporządzanie . wycinków 
dla potrzeb ministerstw wykonywane będzie przez sekre
tariaty Ministrów; 

2) w urzędach centralnych kierownicy tych urzędów wy
znaczą pracowników Odpowiedzialnych Za sprawy infor
macji krajowej oraz wykonUjących w razie potrzeby czyn
ności określone w pkt. 1) lit. b); 

3) w instytucjach państwowych oraz jednostkach go
spodarki uspołecznionej: 

a) sprawy informacji należeć będą do kompetencji dy
rektorów (dyrektorów naczelnych) instytucji i przedsię
biorstw, którzy mogą zlecić porozumiewanie się z prasą 
kierownikom okreŚlonych działów (w zasadzie kierowni
kom działów planowania). Odpowiedzialni za udzielanie 
informacji będą dyrektorzy (dyrektorzy naczelni) insty
tucji lub przedsiębiorstw; 

b) w centralach handlowych i przedsiębiorstwach roz
prowadzających artykuły masowego spożycia mogą istnieć 
stanowiska pracy lub komórki organizacyjne do spraw re
klamowo-propagandowych, do których zakresu działania 
należeć będzie akCja reklamowo-propagandowa w prasie, 
radio i filmie w odniesieniu do artykułów przez te j ednost- I 
ki rozprowadzanych. Plany akcji reklamowo-propagan
dowej powinny być zatwierdzane przez właściwą dla przed
siębiorstwa władzę naczelną . Przy ostatecznym zatwier
dzaniu przeznaczonych na tę akcję kwot, które powinny 
być objęte budżetami central handlowych lub planami fi
nansowymi przedsiębiorstw rozprowadzających określone 
wyżej artykuły, Mini:>terstwo Finansów działać będzie w 
porozumieniu z Prezydium Rady Ministrów (Biuro Prasy 1 
Informacji) . 

§ 3. 1. Z dniem 1 grudnia 1950 r. wstrnymuje się wyda
wanie biuletynów prasowych. 

2. Biuletyny wewnętrzne mogą być wydawane tylko w 
wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach, za zezwoleniem 
Głównego Urzędu Kontroli Prasy. Publikacyj i Widowisk, 
wydanym w porozumieniu z Prezydium Rady Ministrów 
(Biuro Prasy i Informacji). Jeżeli biuletyny wewnętrzne 
mają charakter pism okÓlnych, powinny być rozsyłane ja
ko pisma okólne numerowane, z pominięciem nazwy "biu
letyn". 

§ 4. 1. Komórki organizacyjne do spraw prasowych ule
gające likwidacji na mocy powołanej we wstępie uchwały, 
które wydawały czasopisma, powinny przekazać funl~cje 
wydawnicze odpowiednim państ~wym przedsiębiorstwom 
wydawniczym. 

2. Ministrowie mogą zlecić wyznaczonym urzędnikom 
ministerstw sprawowanie iachowej opield od strony pro
gramu nad przekazanymi C'lasopL~mami. 

§ 5 . . Konferencje i wycieczki prasowe powinny być or
ganizowane VI myśl zasad, okreŚlonych w § 4 powołanej 
we wstępie uchwały, z tym, że wycieczki prasowe mogą być 
organizowane tylko w wyjątkowych, uzasadnionych przy
padkach i pod warunkiem wskazania źródeł pokrycia ich 
kosztów. 

PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewicz 

1585. 

OKÓLNIK PREZESA RADY MlNISTRÓW 

z dnia 27 listopada 195Q r. 
zmieniający okólnik Nr 19 z dnia 22 maja 1948 r. w spra

wie używania osobowych pojazdów mechanicznych. 
W wykonaniu uchwały Rady Ministrów z dnia 23 lute

go 1948 .r. w sprawie zasad goopodarki samochodami uań
stwowymi zarządza się, co następuje: 

Ustęp trze,ci§ 11 okólnika Nr 19 z dnia 22 maja 19i48 r. 
w sprawie używania o.sobowych pojazdów mechanieznych 
(Monitor Polski z 1948 r. Nr A-69, poz. 545 i z 1949 r. Nr 
A-3, POZ. 24) otrzymuje brzmienie następujące: 

,,samochody Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej nie 
podlegają -kontroli wykonywanej przez inspektorów samo
chodowych. Rozci~ają się natomiast na nie postanowie
nia niniejszego okólnika z tym, że Prokuratura Rzeczypo
spolitej Polskiej będzie stosowała kontrolę we własnym 
zakresie". 

·PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewltlll 

1586. 

ZARZ4DZENIE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 27 listopada '1950 r. 

w sprawie częściowej zmiany zarządzenia z dnia 21 lutego 
1949 r. w sprawie ustalenia wysokości zarobku, stanowią
cego naj niższą podstawę wymiaru świadczell i składek 

ubezpieczeniowych. 

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 
1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 51, 
poz. 396) w brzmieniu dekretu z dnia 28 października 
1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 413) oraz art. 14 ust. 1 
pkt. 2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu praCOwników umysło
wych (Dz. U. R. P. Nr 106, poz. 911) w brzmieniu dekretAJ. 
z dnia 8 stycznia 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 4, poz. 29) l z 
dnia 28 października 1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 413) 
zarządza się, -co następuje: 

§ l. W § 1 zarządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecz
nej z dnia 21 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia wysokości 
zarobku stanowiącego najniższą podstawę wymiaru świad
czeń i składek ubezpieczeniowych (Monitor Polski Nr A-l4, 
POZ. 194) dodaje się ustęp drugi o następującym brzmie
niu: 

"Dla pracowników zatrudnionych w zakładach pracy, 
będąCYCh własnością prywatną lub w prywatnym użytko
waniu, ustala się wysokość zarobku, stanowiącego najniż
szą podstawę wymiaru świadczeń i składek ubezpieczenio
wych, na kwotę 54 zł tygodniowo, czyli 225 zł miesięoonie". 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 1951 r. 

MINISTER PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 
K. Rusinek 

1581. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 18 listopada 1950 r. 
o ustaleniu urzędowego spisu leków. 

stosownie do § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 4 października 1950 r . w sprawie urzędowego spisu 
leków (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 433) - podaje się do wia
domości, że urzędowy spis leków ?.ostał ustalony w formie 
broszury pod tytułem: "Urzędowy spis leków w układzie 
alfabetycznym" - wydanej w 1950 r. przez Państwowy 
Zakład Wydawnictw Lekarskich w Warszawie. 

MINISTER ZDROWIA T. MichejcJa 

1588. 

INSTRUKCJA MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 22 listopada 195Q r. 
w sprawie zmiany instrukcji z dnia 13 sierpnia 1948 r. 
o wykonywaniu nadzoru i kontroli nad wyrobem i obro
tem preparatów organoterapelltycznych i witaminowych. 

§ 1. W instrukcji Ministra Z<irowia z dnia 13 sierpnia. 
1948 r. o wykonywaniu nadzoru i kontroli nad wyrobem 
i obrotem preparatów organoterapeutycznych i witami
nowych (Monitor Polski Nr A-70, paz. 6(2) wprowadża się 
następujące zmiany: 

l) w § 9 pkt. 14 dodaje się zdanie: 
"Badania te powinny być dokonywane przynajmniej CO 

3 miesiące z produkcji każdej wytwórni nadsyłającej pró
by do kontrolnej analizy"; 




