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§ 6. 1. Urz~d ski ada siE: z: 
Zespolu Doradcow; 
Inspektoratu Kot!6w i Maszyn; 
Inspektoratu Zbiorn·kow i Wytwornic; 
Inspektoratu Materialowo-Spawalniczego; 
Inspektoratu Laboratoryjno-Pomiarowego; 
Inspektoratu Dzwigowo-Elektrycznego; 
Biblioteki Technicznej; 
Wydzialu Planowania; 
Wydzialu Personalnego; 
Wydzialu Finans6w i Ksi~owosci; 
Wydzialu Administracyjno-Gospodarczego; 
Sekretariatu. 
2. Organami terenowymi UrzE:du s~ Biura Dozoru 

Technicznego. 

IV. Rada Techniczna. 

§ 7. 1. Organem doradczym Dyrektora UrzE:du 
jest Rada Techniczna, zwana dal~j · "Radq". 

2. W sklad Rady wchodzq: przewodniczqcy, jego 
zast~pca oraz co najmniej 8 czIonk6w, powolanych przez 
Ministra przemyslu Ci~zkiego na okres 2 lat sposrod 
wybitnych naukowcow w zakresie zagadnien dozoru 
technicznego oraz specjalistow posiadajqcych szczegolne 
przygotowanie praktyczne w tej dziedzinie. 

3. Dyrektor Urz~du bierze z urz~u udzial w po
siedzen;u Rady, n ;e bierze natomiast udzialu w gloso
waniu 

4. Przewodniczqcy moze zaprosic na posiedzenie 
poszczegolnych rzeczoznawcow, ktorzy nie majq jednak 
praWa glosowania. 

§ 8. Dozakresu dzialania Rady nalezy opiniowa
nie wnioskow, dotyczqcych przep!sow, zarzqdzen i wy-

tycznych w zakresie zagadnien dozoru technicznego, 
wnoszonych przez m \ni::terstwa, jednostki gospodarki 
uspolecznionej, Urzqd Dozoru Technicznego lub poszcze
golnych czlonkow Rady. 

1\ 9. 1. Posiedzenie Rady zwoluje jej przewodni
CZqcy. 

2. Przewodniczqcy obowlqzany jest zwolac posie
dzenie Rady przynajmniej jeden raz w ciqgu roku ka
lendarzowego. 

3. Niezaleznie od obowiqzku przewidzianego w 
ust. 2 Przewodniczqcy obowiqzany jest zwolac posie
dzenie Rady: 

a) na zqdanie Min istra Przemyslu CiE:zkiego; 
b) na wniosek Dyrektora UrzE:du; 
c) na wniosek co najmniej 1/4 liczby czlonk6w. 
§ 10. Do waznosci uchwal Rady konieczna jest 

obecnosc Przewodniczqcego lub jego zast~pcy i co naj
mniej polowy ogolnej liczby czlonkow Rady. W razie 
1"6wnosci glosow rozstrzyga glos Przewodniczqcego. 

§ 11. Wydatki, zwlqzane z dzialalnosciq Rady, po
krywane Sq z kredytu specjalnie przewidzianego na to 
w blldzecie Urz~du. 

§ 12. Udzial w Radzie nie stoi na przeszkodzie 
w wykonywaniu prac specjalnych lub w wyrazaniu 
indyw;dualnych op' n ii na podstawie umowy 0 dzielo 

. zawartej z Urz~dem. 

V. Zasady gospodarki finansowej. 

§ 13. 1. Ogol dochod6w i wydatkow UrzE:du obj~ty 
jest blldzetem Panstwa (budzet centralny) w cz~sci do
tyczqcej Ministerstwa Przemyslu Ci~zkiego. 

2. Biura Dozoru Technicznego dzialajl\ na zasadzie 
wewnE:trznego pelnego rozrachunku gospodarczego. 
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ZARZl\DZENIE MINISTRA HANDLU WEWNF;TRZNEGO 

z dnia 4 sierpnia 1951 r. 

zmieniajl!ce zarz~d7.enie z dnia 18 lipcs 1950 r. w sprawie zwrotu opakowan szklanych. 

W wykonaniu uchwaly Komitetu El;:onomicznego 
Rady M inistrow z dnia 12 maja 1950 r . w sprawie zwrotu 
opakowan (Biuletyn PKPG Nr 10, poz. 128) zarzqdza s"E:, 
co nast~puje: 

w miar~ potrzeby w Monitorze Polskim przez Mi- . 
nistra Handlu Wewn~trznego i po cenach, okre-. 
slonych w tychze wykazach". 

... __ ---.. --------§d. W zarzqdzeniu Ministra Handlu Wewn~trzne.. 
go z dnia 18 lipca 1950 r. w spr:awie zwrotu opakowan 

§ 2 . Do czasu wydania wykazu na podstawie § 1 
ust. 1 zarzqdzen 'a z dnia 18 lipca 1950 r. w brzmieniu 
ustalonym mn'eJszym zarzqdzeniem obowiqzuje wy
kaz, stanowiqcy zalqcznik Nr 1 do zarzqdzen:a Mi
nistra Handlu Wewn~trznego z · dnia 18 lipca 1950 f . 

(Monitor P olski Nr A-93 , poz. 1179). 

szklanych (Monitor Polski Nr A-93 , poz. 1179) w § 1 
ust. 1 otrzymuje brzmienie : 

,,1. Celem zrealizowania zwrotu opakowan szklanych 
zleca si~ dyrekcjom uspolecznionych przedsi~

biorstw handlowych zorganizowanie i prowadzf>
m e skupu opakowan szklanych. Skupowi podlegajq 
opakowania, wyrnienione w wykazach, oglaszanvch 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzl w zycie z dniem oglo
szenia. 

Minister Handlu Wewllf;trznego : T. Dietrich 
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ZARZl\DZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 29 pazdziernika 1951 r . 

w sprawie trybu przekazywania czynoosci i akt sl\d6w dyscyplinarnych zniesionych izb lekar!<kich, lekarsko
dentystycznych i aptekarskich. 

Na podstawie art 30 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
1950 r. 0 odpowiedzialnosci zawodowei fachowych pra
cownik6w sluiby zdrowia (Dz. U. R. . P . Nr 36, poz. 332) 
zarzadza si~, co nast~puje: . 

§ 1. 1. Sl\dy dyscyplinarne b. NacZelnych Izb: 
Lekarskiej, Lekarsk-o-Dentystycznej i Aptekarskiej prze
l!::azuj~ czynnosci i akta spraw nie zakonczonych Odwo-

lawczej Komlsji Kontroli Zawodowej, akta zas spraw 
zakonczonych - Ministerstwu Zdrowia. 

2. S~dy dyscyplinarne b. okr~gowych izb: lekar
skich, lekarsko-dentystycznych i aptekarskich przeka
zujli: 

1) czynnosci - okrE:gowym komisjom kontroli zawo
dowej, wlasciwym ze wzglE:du na siedzib~ Sllduj 
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2) akta spraw nie zakonczonych - okr~gowym komi
sjom kontroli zawodowej, wlasciwym ze wzgl~du 
na okreslone w aktach miejsce zamieszkania obwi
nionych ; 

3) akta spraw zakonczonych - prezydiom (wydzialom 
zdrowia) wojewodzkich rad narodowych (Rad Na
rodowych w m. st. Warszawie, m . Lodzi) - wedlug 
wlasciwosci okreslonej w pkt 2, a w przypadku gdy 
mle]SCe zamieszkania obwiniony'h jest polozone 
poza obszarem Panstwa - prezydiom, wlasciwym 
ze wzgl~du na siedzib~ sqdu. 
3. Przekazania i przej~cia dokonujq w formie 

protokol6w zdawczo-odbiorczy<.:h: 
1) w zakresie czynnosci i akt wymienionych w ust. 1 

- komisje, w ktorych sklad wchodzq: przedstawi
ciel Ministra Zdrowia jako przewodniczqcy oraz 
jako czlonkowie - po jednym przeJstawicielu 
Odwolawczej Komisji Kontroli Zawodowej i sqdu 
dyscypl inarnego Naczelnej Izby, powolanym przez 
prezesow Komisji i sqdu,; 

2) w zakresie czynnosci i akt wymienionych w ust. 2 
. - komisje, w ktorych sklad wchodzq : przedstawi-

ciel prezydium (wydzialu zdrowla) wojewodzkiej 
rady narodowej (Rady Narodowej w m. st. War
szawie, m. Lodzi) jako przewodniczqcy oraz jako 
czlonkowle - po jednym przedstawicielu okr~gowej 
komisji kontrol; zawodowej i sqdu dyscyplinarnego 
okr~gowej izby, powolanym przez prezesow komisji 
i sqdu. 

§ 2. 1. Na zqdanie wlasciwych komisji kontroli 
zawodowcj bqdz wladz sqdy dyscyplinarne obowiqzane 
Sq udzielae im wszelkich wyjasnien, dotyczqcych prze
kazywan ych czynnosci i akt. 

2. Przekazywane akta powinny bye ulozone w po
r Zqdku chronologicznym i zawierae kolejnq numeracj~ 
stron. 

§ 3. Przekazanie czynnosci i akt sqdow dyscypli
narnych powinno bye zakonczone w ciqgu clwoch mie
si~cy od dnia wejscia w zycie zarzq,dzenia. 

§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie, z dniem oglo
szenia. 

Minister Zdrowia : J . Szlachelski 
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ZARZl\DZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GLOWNEGO URZ.F;DU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ 
I WIDOWISK 

z dnia 10 listopada 1951 r. 

o pozbawieniu ' debitu komullikacyjnego. 

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporzqdzenia Pre
zesa Hs.dy Minish'ow z dnia 9 maja 1949 r . w sprawie 
organi zacji i wfasciwosci Glownego Urz~du Kontroli 
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urz~dow podleglych 
(Dz. U. R. p . Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i zaka
zuj~ rozpowszechniania nast~pujqcych czasopism: 

1) "Oggi", wychodzqcego W j~zyku wloskim w Medio
lanie, Wlochy, 

2) "Tempo", wychodzq'2cgo w j~zyku wloskim w Me
diolanie, Wlochy, 

3) "Scttimo Giorno", w ychodzqcego w j~zyku wloskim 
w Mediolanie, Wlochy, 

4) " Our Sunday Visitor" , wychodzqcego w j~zyku an
gielskim w Huntington, stan Indiana, Stany Zjedn. 
A. P. 

Naczelny Dyrektor Glownego Urz~du Kontroli Prasy, 
Publikacyj i Widowisk: p. o. M. Mlkolajczyk 
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INSTRUKCJA MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

Z dnia 5 wrzesnia 1951 r . .-... -...---. -<-~ 

o dostosowaniu przeplsow zarz!ldzenia Przewodniczl! cego Panstwowej Kornisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 7 lipca 1951 r. w sprawie okreslenia organow wlasciwych do przyjrnowania i oceniania pracowniczych 
wynalazkow, udoskonalen technicznych i usprawnien i do rozstrzygallia sporow 0 wysokosc wynagro

. dzenia za te wynalazki, udoskonalenia techniczne i usprawnienia, jak rowniez trybu post~powania tych 
organow do organizacji jednostek podleglych Ministrowi Gospodarki Komunalnej. 

Na podstawie art. 16 ust. 2 dekretu z dnia 12 paz
dziernika 1950 r. 0 wynalazczosci pracowniczej (Dz. U. 
R. p, Nr 47, poz. 428) w zwi~zku z § 8 pkt 1, § 18 
pkt 1 i § 67 zarza,dzenia Przewodniczqcego Panstwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 7 l ipca 1951 r. 
w sprawie okreslenia organ6w wlasciwych do przyjmo
wania i oceniania pracowniczych wynalazk6w, udosko
n alen technicznych i usprawnien i do rozstrzygania spo
r6w 6 wysokose wynagrodzenia za te wynalazki , udo
skonalenia techniczne i usprawnienia jak r6wmez 
trybu post~powania tych organow (Monitor Polski 
Nr A -66, poz. 869) ustalam - za zgodq Przewodniczqce
go Panstwowej Komisji Planowania Gospodarczego -
co nast~puje: 

§ 1. Powolanie kom6rek i komisji wynalazczosci 

pracowniczej w Ministerstwie Gospodarki Komunalnej 
oraz w zakladach i przedsi~biorstwach komunalnych 
nast~puje zgodnie z zasadami ustalonymi w zarzqdzeniu 
Przewodniczqcego P anstwowej Komisji Plan ow ani a 
Gospodarczego z dnia 7 lipca 1951 r. (Monitor Polski" 
Nr A-56, pOZ. 869) przy zastosowaniu postanowien. niniej
szej instrukcj i. 

§ 2. Dyrektorzy centralnych zarzqdow \v Minister
stwic Gospodarki Komunalnej p owolajq sposrod grona 
swoich pracownik6w t echn lk6w branzowych do spraw 
wynal9.zczosci praco'Nniczej i wyznaczq odpowiedzialne
go kierownika komorki wynalazczosci pracownicze j. 

§ 3. W Samodzielnym Wydziale Techniki w Min i
st.erstwie Gospodarki K omunalnej tworzy si~ Heferat 
Wynalazczosci Pracowniczej . Referat fen jest bezpb-
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