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§ t3. Jeżeli, stosownie do § 19 przepisów o wy- . 
nagradzaniu wynalazczości pracowniczej, członkowi ' 
brygady racjonalizatorskiej nie przysługuje wynagro
dzenie przewidziane w tych przepisach, wypłaca mu się 
wynagrodzenie przewidziane w § 3 ust. '1 przepisów 
o wynagradzaniu za pomoc techniczną. 

§ 14. Uspołecznione zakłady pracy przeprowadzą 
akcję propagującą tworzenie brygad racjonalizatorskich 

wyjaśniającą ich rolę i znaczenie oraz otoczą opieką 
utworzone brygady. 

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Przew0Ó!liczący Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego: w z. E. SZyI 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOLEI 

z dnia 20 września 1951 r. 

w sprawie jednolitego cennika hotelowego dla przedsiębiorstwa państwowego 
Polskie Biuro Podróży "Orbis". 

Na podstawie art. 2 dekretu z 'dnia 24 września 

194"7 r. o ustalaniu cen w przedsiębiorstwach prowa
dzonych przez Państwo lub samorząd (Dz. U. R. P. 
Nr 61, poz. 337) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W podległych przedsiębiorstwu państwowe

mu Polskie B iuro Podróży "Orbis" hotelach ustala 
s ię 3 kategorie cen, w zależności od ich wyposażenia 
w odpowiednie urządzenia . 

"Francuski" w Krakowie. 
2. Do kategorii II cen zalieza się hotele : 

"Orbis" w Gdańsku, 
"Monopol" we Wrocławiu, 
"Orbis" w Szczecinie, 
"Pod Orłem" w Bydgoszczy. 

3. Do kategorii III cen zalicza się hotele: 
"Orbis" w Elblągu, 
"Orbis" w Szklarskiej Porębie. § 2. Do poszczególnych kategorii cen zalicza się 

następujące hotele: 
1. Do kategorii I cen zalicza się hotele: 

"Bristol" w Warszawie, 
"Grand" w Sopocie, 
"Grand" w Łodzi, 
"Bazar" w Poznaniu, 

§ 3. W miarę wyposażenia hoteli niższej kate
gorii cen w odpowiednie urządzenia mogą być one 
zarządzeniem Ministra Kolei przenoszone do wyższej 
kategorii cen. 

§ 4. Ustala się jednolite dzienne stawki opłat za 
korzystanie z usług hoteli następująco: 

Lp. , Rodzaj pokoju I I kategoria cen I II ka tf'goria cen I III kategoria cen 

l l-osobowy pokój bez łazienki ·'35 zł 32 zł . 22 zł 

2 l-osobowy pokój z łazienką .3 zł 39 zł -
3 2-osobowy pokój bez łazienki 59 zł 53 zł 30 zł 

4 2-osobowy pokój z łazienką 70 zł 63 zł -
5 Apartament l-osobowy 70 zł 63 zł -

6 Apartament 2-osobowy 1I7 d 105 zł -

7 Łóżko w pokoju zbiorowym 20 zł 15 zł II zł 

I 8 Dodatkowa pościel 20 zł 15 zł 11 zł I 
l 9 Kąpiel w łazience wspólnej 7 zł 4,50 zł 4,50 zł I 

§ 5. Ustalone w § 4 stawki dzienne obejmują 

opłaty zasadnicze i nie zawierają opłat za świadczenia 

dodatkowe jak: opłaty za rozmowy telefoniczne poza
miejscowe, pranie b :~lizny i inne, wykonywane przez 

hotele na specjalne życzenie klienta. 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dnia 1 września 1951 r . 

Minister Kolei : w z. J. Popie/as 
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ZARZĄDZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, 
PUBLIKACYJ I WIDOWISK 

z dnia 8 grudnia 1951 r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie § 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w sprawie 
organizacji i właściwości Głównego Urzędu Kontroli 
Prasy, Publikacyj i Widowisk oraz urzędów podJeg
łych (Dz. U. R. P. Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu 

i zakazuję rozpowszechniania pisma "DAS HEIMAT
WERK", wychodzącego w Menden, Niemcy Za~hodnie. 

Naczelny Dyrektor Głównego urzędu KontrolIi Prasy, 
Publikacyj i Widowisk: p. o. M. Miko/ajczyk 


