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ł 11. Departament Przedsiębiorstw Urządzeń Komu-
:talnych II składa się z: 

Wydziału Ekonomicznego II, 
Wydziału Gospodarki Wodnej, 
Wydziału Oczyszczania Osiedli, 
Wydziału Przemysłu Pomocniczego, 
Wydziału Różnych Urządzeń Komunalnych. 

§ 12. W skład biur i departam entów, oprócz wymienio
nych w §§ 2, 4 i 5, wchodzą sekretariaty, które obejmują 
następujące sprawy: 

a) sporządzanie planów prac i sprawozdań ogólnych z 
działalności departam entu (biura), 

b) sprawy osobowe departament u (biura), 
c) sprawy budżetowo-gospodarcze depart amentu (biu

ra), 
d) ewidencjonowanie zarządzeń normatywnych zbiór 

wydawnictw urzędowych, , 
e) sprawy kancelaryjne departamentu. 

985 
ZARZ~DZENIE MINISTRA , ZDROWIA 

z dnia 30 czerwca 1950 r. 
v zaliczeniu Zakładu Leczniczego (0.0. Bonifratrów) dla 
MłOdocianych Epileptyków w Namysłowie do za,kładów 

społecznych służby zdrowia. 
Na podstawie art. 1 ust. S ustawy z dnia 25 październi

ka 1948 r . o zakładach społecznych służby zdrowia 1 pla
nowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 55, 
poz. 434) zarządza-się, co następuje: 

§ 1. Zakład Leczniczy (0.0. Bonifratrów) dla Młodocia
n ych' Epileptyków w Namysłowie, pow. namysłowski, woj . 
wrocławskie, stanowiący własność Konwentu 0.0. Boni
fra trów we Wrocławiu, zalicza się do zakładów społecz
nych służby zdrowia. 

ł 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
MINISTER ZDROWIA T. Michejda 
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ZilUZĄ.DZENIE NACZELNEGO DYREKTORA 
GŁÓWNEGO URZt:DU KONTROLI PRASY, 

PU8J;.IKACYJ I WIDOWISK 
z dnia 20 lipca 1950 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 
Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Prez·esa 

, ' illn Lg ::r0w z dn ia 9 maja 1949 r. w sprawie orga
," lzacji i właściwosci Głównego Urzędu Kontroll Prasy, 

l, '.i~acyj i Widowis'k oraz uMędów podległych (Dz .• : . 
P. Nr 32, poz. 241> pozbawiam debitu i zakazuję roz-

,.l ivszechniania czasopism: "Strażnica" w języku polSkim 
0::a ?; "The Watchtower" w języku "ngielskim, wydawanych 
w Brooklynie N. Y. (st. Zjedn. A. P.) przez Watch Tower 
BibIe & Trackt Society. 

NACZELNY DYREKTOR GŁÓWNEGO URZĘDU 
KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ l WIDOWISK 

w/z J. Leźyóski 

DZIAł. II 
SPRA WY GOSPODARKI NARODOWEJ 

I 
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UCBW AŁA RADY MINISTRÓW 
z dnia 12 lipca 1950 r. 

" sprawie wprowadzenia skróconego czasu pracy dla nie
których kategorii robotników, zatrudnionych przy wypa

' laniu łupku w Prażalni Łupku przy kopalni "Nowa Ruda" 
, w Nowej Rudzie. 

Na Podstawie art. 1.1 3 ust. 1 ustawy z dnia 19 kwiet
nia 1950 r. o skrócnnym czasie pracy szczególnie uciążli
'wej lub wykonywanej. w szkodliwych warunkach (Dz. tJ. 
.R. P. Nr 20, poz. 174) Rada Ministrów u c h wal a, co 
następuj e: , 

I 1. W Prażalni Łupku przy kopalni "Nowa Ruda" w 
Nowej Rudzie koło Wałbrzycha wprowadza się skrócony 
czas pracy dla pra('.own1k6w, zatrudnionych przy wypa-

, laniu łupku ha następujących stanowiskach roboczych: 
a) zasypywacze, 
b) ładowacze, 
c) wyciągacze. 
§ 2'. Czas pracy na stanowiskach, wskazanych w § 1, 

ustala sIę na 6 godzin dziennie, czyli 36 g<>c:b1n tygodnJoowo. 

§ 3. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Pracy 
i Opieki Społecznej Graz Ministrowi Górnictwa. 

§ 4. Uchwała w~'hodzi w życie z dniem ogłoszenia w 
Monitorze Polskim z mocą Obowiązującą od dnia 1 lipca 

I 1950 r. do dnia 31 grudnia 1951 r. 
PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz 

988 , 
UCHWAŁA PREZYDIUM RZĄ.DU 

z dnia ()28 czerwca 1950 r . 
w sprawie zniesienia 2% -wego Funduszu Nagród i Prac 
Zleconych w pańs!wowych przedsiębi.orstwach przemysło

wych. 
Po zasięgnięciu opinii qentralnej Rady Związków Zawo

dowych stanowi się, co następuje: 

l. 
Uchwała niniejsza dotyczy państwowych przedSiębiorstw 

przemysłowych, obj ętych działaniem ustawy z dnia 4 lu
tego 1950 r. o Funduszu Zakładowym (Dz. U. R. P. Nr 6, 
poz. 53). . 

n. 
1. Z dniem 1 Wl"~eśnia 1950 r.I znosi się w przedsiębior

stwach, Objętych uchwałą, 20/o-wy Fundusz Nagród i Prac 
Zlecanych. 

2. Wydatki, ponoszone przez poszczególne przedsię
biorstwa w ciężar tego funduszu w okresie do 31 sierpnia 
1950 r, nie mogą w części, pi'Ze'Mlaczonej na ' Fundusz 
Współzawodnictwa Pracy przekroczyć 8/12, a w części, 
przypadającej na inne cele, dotYChczas z tego funduszu 
zaspakajane - 7/12 sum wprowadZonych do planów fi
nansowych roku 1950 Jako ~/o-wy Fundusz Nagród i Prac 
Zleconych. 

m. 
1. Sumy, przemaczone w okresie od l września 1950 r. 

do 31 grudnia 1950 r. do dyspozycji Centralnej Rady 
Związków Zawodowych oraz Głównych Komitetów Współ
zawodnictwa Pracy na zasadzie § 3 lit, a) l b) uchwały 

, Prezydium Komi~etu Ekonomicznego Rady Ministrów 
z dnia 17 lutego 1950 r. vi sprawie tymczasowego ustale
nia i podziału Funduszu Współzawodnictwa Pracy na rok 
1950 (Monitor Polski Nr A-42, poz. 484), a wynoszące -
4/12 kwot stanowiących 0,2010 zatwierdzonego na rok 1950 
funduszu płac, zostaną wypłacone z sum obrótDwych Mi
nisterstwa Finansów 

2. Sumy, przeznaczone w tymże okresie dla Zakłado
wych Komitetów Współ-zawodnictwa Pracy na zasadzie 
,§ 3 lit. c) powołanej wyżej uchwały, a wynoszące 4/12 kwot 
stanOwiących 0.6°jo zatwierdzonego funduszu płac - wy
płacane będą z odpisów na Fundusz Zakładowy, akumu
lowanych przez poszczególne przedsiębiorstwa. 

3. Wydatki na cele, wymienione w ust. 1 1 2, powinny 
być dokonywane zgodnie z zasadami, ustalonymi w cyto
wanej uchwale Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady 
Ministrów oraz w instrukcjach Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego 1 Centralnej Rady Związków Za
wodowych. 

IV. 
środki finansowe, potrzebne w okresie od 1 wrreśnia 

1950 r. do 31 grudnia 1950 r. na wypłatę premii racjonaliza 
torom oraz na popIeranie ruchu raCjonaliza torskiego, 
zgodnie z zasadami 1 warunkami, określonymi: 1) w ok61-
,niku Ministra Przemysłu i Handlu Nr 14 z dnia 21.X. 
1948 r ,; 2) w uchwale Komitetu Ekonomicznego Rady Mi
nistrów z dnia 21.Vl. 1949 r . w sprawie wypłat premU .a 
usprawnienia i wYnalazki pracoW'1icze w przemyśle pań
stwowym; 3) w z,'lIeceniu PrzeWOdniczącego Państwo',Vej 
Komisji Planowania Gospodarczego ' dnia 15.xI. 1949 r. 
w sprawie rozwoju wynalazczości pracowniczej - wpro
wadzi się do planów , finansowych przedsiębiorstw, Obję
tych uchwałą, jako , odrębne pozycje wydatkowe. 

V. 
środki finansowe, potrzebne w okresie od 1 września 

• 1950 roku do 31 grudnia 1950 r. na prace zlecone 1 v:y
nagrodzenia za udział w komisjach, wprowadzi się do pla
nów finansowych przedsiębiorstw, obj ętych uchwałą , jako 
odrębne pozycje ~'datkowe, równe 4 /12 kwoty ~tanowią
ooj 0,30J0 funduszu płac zatwierdzonego n ,' r. :9liC. 

VI. 
1. Nagrody indywidualne, przyznawane dotychczas 

pracownikom przez dyrektorów zakładów pracy z kw t 
stanowiących część 2% -wego Funduszu - :T:,~ród I Pra ; 
;2aeeonych, wypłaca.ne będą. poczynając od dnia 1 ..vrześnit 




