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Przyrzeczenie odebrał Ob .. 
(im ię i nazwisko oraz stanowisko 

odbierającego przyrzeczenie) 
W obecności Ob. . 

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby asystuj ącej) 

• .. 
nazwa i adres szkoły, zakładu, urzędu 

PROTOKÓŁ 
dopełnienia aktu ślubowania służbowego 

W dniu. w lokalu. 
(nazwa szkoły, zakładu, urzędu) 

Ob. 
. (imię i nazwisko składającego) 

złożył w związku z ustaleniem ślubowanie w następu

jącym brzmieniu: 

"Ślubuję uroczyście w wykonywaniu swych obo
wiązków służbowych, szczególnie w zakresie wychowa
nia i nauczania młodzieży, przyczyniać się ze wszyst
kich sił do ugruntowania wolności, niepodległośoi i po
tęgi demokratycznego Państwa Polskiego, któremu wier
ności zawsze dochowam, strzec niezłomnie przepisów 
prawa, mając wszystkich obywateli w równym posza-

(podpis odbierającego) 
przyrzeczenie) 

(podpis osoby asystującej) 

(podpis składającego 
przyrzeczenie) 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Mi
nistra Kultury i Sztuki z dnia 13 
grudnia 1951 r. (poz. 1543) .. 

nowaniu; umacniać poszanowanie prawa i wierność dla 
demokratycznego Państwa Polskiego; obowiązki swego 
stanowiska \\rypełniać gorliwie i sumiennie, polecenia 
moich przełożonych wykonywać dokładnie, dochować 

tajemnicy służbowej, a w postępowaniu kierować się 
zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości spo
łecznej". 

Ślubowanie odebrał Ob . 
(imię i nazwisko oraz stanowisko 

odbierającego ślubowanie) 

w obecności Ob. . . • 

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby asystującej) 

(podpis odbierającego) 
ślubowanie) 

(podpis osoby asystującej) 

(podpis składającego 

ślubowanie) 

1544 

ZARZĄDZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GŁÓWNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ 
I WIDOWISK 

z dn ia 20 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 podległych 
(Dz. U. R. P. Nr 32,poz. 241) pozbawiam de
bitu i zakazuję rozpowszechniania pisma "Unser Ober-

schlesien", wychodzącego w języku niemieckim we 
Frankfurcie nad Menem, Niemcy Zachodnie'. 

Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy, 
Publikacyj WiqowisK: p. o. M. Mikołajczyk 
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OKOLNIK Nr 189 PREZESA RADY MINlSTROW 

r z dnia 12 grudnia 1951 r. 

w sprawie urlopów pracowniczych na dokończenie nauk. 

W uzupełnieniu okólnika Nr 24 z dnia 3 listopada 
1949 r. (Monitor Polski Nr A-86, poz. 1063) ustalam 
dodatkowo wymIar urlopów pracowniczych dla przy
gotowania się i przystąpienia do następujących egza
minÓw: 

1) na dyplom lub tytuł zawodowy, gdy egzamin od
. bywa się z przyczyn uzasadnionych nie bezpośred

nio po ukończeniu wymaganych studiów, lecz po 
upływie pewnego czasu, nie wcześniej jednak niż 
po 6 miesiącach od daty ukończenia studiów i nie 
w tym samym roku szkolnym, niezależnie od urlo-

;pów na egzaminy, wykorzystanych w czasie stu
diów - do 21 dni; 

2) na dyplom lub tytuł zawodowy, gdy pracownik 
został dopuszczony do egzaminów na podstawie 
obowiązujących przepisów bez uprzednich stu
diów - do 21 dni; 

3) na tytuł magistra, lekarza lub inżyniera magistra, 
gdy egzamin odbywa się nie bezpośrednio po ukoń
czeniu studiów i w okolicznościach określonych 
w pkt 1, niezależnie od urlopów na egzaminy, wy
korzystanych w czasie studiów - do 28 dni; 


