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DZIAł.. L SPRAWY OGOLNB 
Uchwały Rad .... Ministrów: 
Poz. 171. w sprawie przejęcia na własność Państwa nie

którYch . sanato=iów dla chorych na gruźlicę. 
Poz. 1'72. . w sprawie przyznania . niektórym kategoriom 

prace ·vników państl>owych dodatków uzasad
nionych specjalnymi warunkami służby. 

Poz. 173. w sprawie wynagradzania pracowników Głów
neJ Komisji Arbitrażowej za prac@ w &'901-
Dach nadliczbowych. • 

·Poll.174. w sprawie powołania 'Kolegiów w naczelnych 
. władzach· państwo':'"vch. . 

POL 175. w· sprawie wprow!" tzenia systemu wvnatl'O
dzeń akordowych dla pracowników zatmdil' J-
nych 'przy ·przebudowie ustroju rolnego. " 

Poz. 1'78. Okólnil( Nr 3 Prezesa Rat!v Ministrów w spra
wie przewoz()w pracowników do pracy własnym tabo.em 
zakładu praey na terenie całego kraju z wyjątkieM m. " ... 
Warszawy. 

Poz. 1'7'7. Okólnik Nr 4 Prezesa Rady Ministrów o sa
mochodach funkcyjnych. o służboWlnt i pDzasłużbowym 
u7ywanlu pojazdów mechanicznych, o garażowaniu oraz 

' ",prowadzaniu kontroli . społecznej w gospodarce samo
.,hodo"'ei. 

DZIAł. li. SPRAWY GOSPODARKI NARODOWEJ 
Uchwały Rad,. Ministrów: 
Poz. 178. w sprawie wyodrębnienia środków finanso

wych na Fundusz Socjalny. 
j 

DZJ~ł. I 
SPR4WY OGOLNE 

171. 

UCHWAŁA RADY MINISTRóW 
z dnia 22 grudnia 1949 r. 

.'" sprawie przejęcia na własność Państwa niektórych sa-
natoriów dla chorych · na gruźlicę. . 

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt. 1> i 3) oraz art. 31 ust. l 
ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach spo
łecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służ

. bie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 55. poz. 434) Rada Mini-
-łltrów za zgodą, Rady Państwa uchwala: . 

§ 1. . Przejmuje się nieodpłatnie na własność Państwa 
następujące sanatoria dla chorych na grUŹlicę: 

l) Sanatorium Ligi Szkolnej Przeciwgruźliczej pod na
zwą .. Ostrówek", p_~ożone w O~wocku przy ul. Bol!!sława 
Prusa Nr 9, oraz ~anatorium Ligi Szkolnej Przec1wgru
źliczej, położone w świdrze przy ul. Marszałka Jozeut ~iJ-
8udskiego Nr 36, woj. warszawskie; stanowiące własność 
stowarzyszenia "Liga Szkolna PrzeCiwgruźlicza w War
szawie'''; 

2) ą.anatorium dla gruźliczo-chorych .. Brius", położo
ne w Otwocku przy ul. Reymonta Nr 55, Sanatorium dla 

, dzieci gruźUczych Towarzystwa Ochrony Zdrowia, poło
żone w śródborowie przy ul. Cieszyńskiej Nr 2, woj. war
szawskie, oraz Sanatorium dla płucno· chorych, położone 
w Sokołowsku, powiat Wałbrzych, woj . wrocławskie, sta
nowiące własność stowarzyszenia .. Towarzystwo Ochrony 

: Zdrowia Ludno~ci żydowskiej w Polsce"; 
3) Sanatorium Przeciwgruźlicze Polskiego Czerwonego 

Krzyża, położone w Otwr-cku przy ul. Bolesława Prusa 
Nr 12, woj. warszawskie, oraz Sanatorium Polskiego Czer
wonego Krzyża. położone w Zakopanem, stanowiące wła
snoŚĆ stowarzyszenia "Polski Czerwony Krzyż"; 

4) Sanatorium ,.Dom Zdrowia" Warszawskiego Towa
rzystwa Przechvgruźl!czego, położone w świdrze przy ul. 
Majowej Nr 12. woj. warszawskie, stanowiące własność 
.stowarzyszenia "Warszawskie Towarzystwo Przeciwgru-
tlIcze w Warszawie"; . 

, 5, Sanatorium Akademickie Towarzystwa PrzyjaCiół 
Młodzieży Szkół Wyższych, położone w Zakopanem. wOj. 

Poz. 179. w sprawie skreślenia przedsiębioJ,'Stwa ,,0. 
Bartwig-Spedytorzy" ~półka Akcyjna w War
szawit- ze spisu uspołecznionych przetlsll". 
biorstw działających w dziedzinie ha'ldlu we4 
wnętrznego i umieszczenia go W spisie przed
biorstw clziałających w dzieozinie lianUlU za4 
granicznego. / 

Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego: 
POL 180. w Jiiprawie zmiany .zarządzenia .z dnia 9 gru4 

dnia 1948 r. o · utworzeniu "Centralnego Za-
rządu Przemysłu Elektrotechniczn~go". . 

Poz. 181. o utworzeniu "Południowyeh Zakładów Wy
twórczych Silników Elektrycznych". 

Poz. 182. Zarządzenie Ministra Przemysłu Lekkiego 
· '" sprawie ustanowienia przymusowego zarządu pańsiw~ 
· \\ego nad przedsiębiorstwem: Wytwórnia Chcmiezna 
,Steinhoff" wł. T. Wycisło i S-ka w Katowicach. . 

Poz. 183. Orzeczenie Nr 9 Ministra Handlu Wewnętrz
t.ego wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Pań-

· stwowej Komisji Planowania Gospodarczego o przejęciu 
przedsiębiorstw n.-.. własnóść Państwa. 

-Zarządzenia Ministra Górnictwa i Energetyki: 
Poz. 184. w sprawie zmiany zarządzenia Ministra I'rze

:.oysłu i Handlu o utworzeniu przedsiębiorstwa 
państwowejro pod nazwą: ,;Biuro Budowlane 
Przemysłu Węglowego". 

Poz. 185. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa pań
stwowego pod nazwą: "Dyrekcja Budowy Za
kładow Soli PotasoWych". 

. 
krakowskie,stano"Viące własność stowarzyszenia ,;rowa-

· rzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych w Warsza-
wie"; . 

6) Sanatorium ZWiązku Zawodowego Pracowników 
Pocztowych i Telekomunikacjl, położone w Zakopanem, 

· woj. krakowskie; stanowiące własność Związku ZawCJdo
wego Pracowników Pocztowych i Telekomunikacj1 VI 

, Warszawie; . 
7) Sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego, po

łożone w Zakopanem, woj. krakowlikie, stanowiące wbi
sność Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszaw:e; , 

8) Sanatorium Przeciwgruźlicze Związku Inw!1lidów 
Wojennych R. P., położone w Sokołowsku. powiat Wał
brzych, woj. wrocŁawskie, stanowiące własność stowarzy
szenia "Związek Inwalidów Wojennych R. P. w Warsza-
wie"; , .. 

9) Sanatorium Przeciwgruźlicze dla dzieci! młodzieży, 
· położone w Jaworzl' k ·Bielska, woj. ślaskie, stanawiące 
· własność c;towarzyszenia "Towarzystwo Domów i · Preweri
toriów Dziecięcych w Jaworzu k /Bielska, woj. śląskie"; 

10) Sanatorium dla chorych piersiowych, położone w 
Rudce, woj. warszawskie, stanowiące własność fundacH 
pod nazwą .. Fundacja 1mier.i8 Doktora . Dunina Teodora 
w Warszawie". 

§ 2. Wraz z sanatoriami przejmuje się na własność 
Państwa majątek ruchomy użytkowany dla ich potrzeb, 
a stanowiący własność stowarzyszeń, związków i funda
Cji, wymienionych w § l. 

§ 3. Nieruchomości użytkowar.e dotychczas dla potrzeb 
przejętych sanatoriów, a stanowiące własność stowarzy
szeń, związków i fundacji, wymier.ionych w § l, przejmu
jt> Państwo w bezpłatne użytkowanie. 

§ 4. Skarb Państwa przejmuje uprawnienia i zobowią
zania stowP_~zyszeń, związków i fundacji , po\"':'stałe W 
związku z utrzymaniem sanatoriów, wymienionych w ł t. 

§ 5. Koszty związane z przejęciem i użytkowaniemra
natoriów pokrywa Skarb Państwa z budżetu Minister-
stwa Zdrowia. . 

§ 6. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Zdro
wia w Dorozumieniu z Ministrami: Skarbu i Administra
cji Publicznej . 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Monitorze Polskim. 

PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyranktewlcl 
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