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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-

~ 


