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ZARZ4DZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z dnia 1 lipca 1950 r. 
o wprowadzeniu nowych paszportów dyplomatycznych i 
służbowych, wydawanych przez Ministerstwo Spraw Za
granicznych, oraz o utracie ważności dotychczasowych. 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 14 
lipca 1936 r. o paszportach (Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 404 
i z 1949 r. Nr 23, poz. 153) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 1950 r. wprowadza się nQwy typ 
paszportów dyplomatycznych i służbowych, wydawanych 
przez Min.isterstwo Spraw Zagranicznych. 

§ 2. W czasie od 1 sierpnia 1950 r. do 1 października 
1950 r. za ważne będą uważane zarówno dotychczasowe, 
j ak i nowe paszporty dyplomatyczne i służbowe. . 

§ 3. P~porty dyplomatyczne i służbowe M. S. Z., wy
dane przed dniem 1 sierpnia 1950 r. tracą ważność z 
uniem 1 października 1950 r. 

§ 4. Posiadacze paszportów dyplomatycznych i służbo
wych M. S. Z., wydanych prned dniem 1 Upca 19150 r., 
prnebywający w kraju, otrzymają paszporty nowego ty
uu w Biurze Personalnym. Ministerstwa Spraw Zagranicz
nych. Osoby przebywające za granicą powinny złożyć we 
właściwym Urzędzie Zagranicznym R. P. paszporty sta
rego typu do wymiany nte później niż do dnia 1 września 
1950 r. 

§ 5. Zarz!łdzenie ruDleJsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia w Monitorze Polskim. 
. MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH 

w/z S. Wierblowski 

920 
ZARZ4DZENIE 

NACZELNEGO DYREKTORA GŁÓWNEGO URZ~DU 
KONTROLI PRASY, · PUBLIKACYJ I WIDOWISK 

z dnia 3 llipca. 1950 r. 
o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie I 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie organi
zacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Pu
bliką.cjl l Widowisk orarz urzędów podległych (Dz. U. R. 
P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitl.\ i zakazuję rozpo
wszechniania czasopisma "Kultura", wychod?:ącego w ję
zyku polskim w Paryżu. 

NACZELNY DYREKTOR GŁóWNEGO URZĘDU 
KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ I WIDOWISK 

w/z 1\1. Maneli 

DZIAŁ II 
SPRA WY GOSPODARKI NARODOWEJ 

921 
UCHWAŁA RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 czerwca 1950 r. 
w sprawie skrócenia czasu pracy w zakładach podległych 

. Ministrowi Przemysłu Ciężkiego. 
Na pOdstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. 

o skróCO!Ilym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wyko
nywanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. R. P. Nr 20, 

..poz. 174) Rada Mi.rtistrów na wniosek Ministra Pfzemysłu 
' Ciężkiego działającego w porozumieniu z Ministrem Pra
cy i Opieki Społecznej orarz Ministrem Zdrowia, po zasięg
nięciu opinii Centralnej Rady Zwi!j!Zków Zawodowych, po
stanawia, co następuje: 

§ 1. Przepisy ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 20, poz. 174) stosuje się według zasad niniej
szej uchwały do osób, zatrudrnionych w rz;akładach i na 
stanowiskach rOboczych, wymienionych w osobnym wy
kazie. 

§ 2. 1. Ogranicza się czas pracy osób, określonych w 
§ 1, do 6-ciu godzin na dobę i 36 godzln tygodniowo. 

2. 1) W zakładach pracy o ruchu ciągłym kierownictwo 
zakładu może przedłużyć czas pracy ponad 36 go
dzin do 42 godzin tygodniowo, z tym, że praca 
ponad 36 godzin tygodniowo opłacana będzie w/g 

zasad, przewidzianych dla wynagrodzenia pracy 
w godzinach nadliczbowych. 

2) Na przedłużenie godzin pracy, przewidzianych w 
p-kcie 1, nie jest wymagane UlPrzednie ze7lW'Ole
nie Inspektora Pracy. 

3) Pracownicy, zatrudnieni w niedzielę, muszą otrzy
mać w zamian wolny drueń w tygodnLu B tym, że 

co 4 tygOdnie dzień odpoczynku winien wypadać 
w niedzielę. 

§ 3. Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu z 
Ministrami: Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia, po 
zasięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodo
wych, przywróci normalny czas pracy osób, zatrudnio
nych w zakładach pracy i na stanowiskch rOboczych, 
okreslonych w § 1, po zastosowaniu takich urządzeń 
ochronnych lub po wprowadzeniu takich zmian w wa
runkach produkcyjnych, które usuną szczególną szkodli
wość ·dla zdrowia lub szczególną uciążliwość warunków
pracy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Monitorpe Polskim. 

PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewicz 
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_ ZARZ4DZENIE 
PREZESA RADY MINISTRÓW 

z dnia l lipca 1950 r. 
w sprawie ustanowienia przymusoweg'o zarządu państwo
wego nad pl'ze(lsiębiorstwami: 1) Wytwórnia Nart Fr. Bu
jak w Zakopanem, 2) Wytwórnia Nart J. Brach i I. Łusz-

czel, w Zakopanem. 
Na podstawie art. l ust. 3 i art. 2 dekretu z dnia 16 gru

dnia 1913 r . w przedmiocie przymusowego zarządu pall
stwowego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) w brzmieniu roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 maja. 
1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 437) oraz art. 14 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 
1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976) i art. l dekretu Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia l września 1939 r. (Dz. U. 
R. P. Nr 87, poz. 545) - zarządza się, co następuje: 

§ 1. Usta.nawia się z dniem l lipca 1950 r. przymusowy 
zarząd państwowy nad przedsiębiorstwami: 

a) ~ytwórnia Nart Fr. Bujak, Zakopane, Jaszczu
rowka, 

b) Wytwórnia Nart J. Brach i I. Łuszczek, Zakopane, 
ul. Kasprusie 47. . 

§ 2. Przymusowy zarząd państwowy nad wymieniony
mi w § 1 przedsiębiorstwami powierza się Zjednoczonym 
Wytwórniom Sprzętu Sportowego i Szkutniczego, Przed
siębiorstwu Państwowemu Wyodrębnionemu. 

§ 3. Przymusowy zarząd państwowy sprawowany bę
dzie zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 16 gru
dnia, 1918 r. w przedmiocie przymusowego zarządu ' pań
stwdwego (Dz. Pr. P. P. Nr 21, poz. 67) wraz z późniejszy
mi zmianami. 

§ 4. Zarządzenie niniejsze jest natychmiast wykonalne. 
PREZES .ADY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz 
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ZAR:t:;lDZENIE PRZEWODNICZ4CEGO 
PA.ŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
z dnia 30 czerwca 1950 r. 

zmieniające .zarządzenie .w sprawie upoważnienia Polskiego 
Komitetu Normalizacyjnego do udzielania zamówień oso
bom, nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót 1 
usług na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektó-

rych kategorii osób prawnych. 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 

1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu 
Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób praw
nych (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 494) oraz § 12 rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie 
dostaw, robót i usług na rzecz Skarbu Państwa, samorzą
du oraz niektórych kategorii osób prawnych (Dz. U. R. P . 
Nr 12, poz. 73 i Nr 58, poz. 448) zarządza się, ·co następuje: 

§ 1. Określony w § 1 zarządzenia Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 27 
stycznia 1950 r. w sprawie upoważnienia Polskiego Komi
tetu Normalizacyjnego do udzielania zamówień osobom, 
nie wymienionym w § 8 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług 
na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych ka
tegorii osób prawnych (Monitor Polski Nr A-18, poz. 191) 
termin przedłuża się do dnia 31 grudnia 1950 r. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
w Monitorze Polskim z mocą obowiązującą od dnia 1 lip
ca 1950 r. 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO wiz E. Sąr 




