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wie o palls twowe j służbie cywilnej, oraz pracowników 
samorządowych (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 92) i § 18 
rozporządzenia Rady Ministrów z dni'! 19 lutego 1949 r. 
w sprawie dodatków' funkcyjnych i służbowych dla pra
cowników państwowych i samorządowych oraz prze
wodniczących organów wykonawczych gmin miejskich 
i wie jskich (Dz. U. R. P. Nr 14, pOL.. 94 i Nr 53, poz. 406) 
zarzadza si ę. co następuje: 

Zezwala si ę na utworzenie w dziale Prezvd.ium 
Rady Min istrów - w Głównym Urzędzie Kontroli Prasy, 

Publikacyj i Widowisk nowych stanowisk, wymienio
nych w załączniku Nr 1, do czasu uwzględnien;a ich 
w ogólne j tabeli stanowisk. 

2. Pracownikom, wymienionym w załączniku Nr 2, 
. przyznaje się dodatki służbowe według s tawek w nim 
określonych . 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dn iem 1 stycz
nia 1952 r . 

Prezes Rady Min~trów. J. Cy/Gnklewicz 

Załącznik Nr 1 do zarzadzenia 
Nr 195 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 15 grudnia 1951 r. (poz. 
1553) . 

TABELA STANOWISK W PREZYDIUM R.A:DY MINISTRÓW 

Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk 

Kolej
nOŚĆ 

Stanowisko służbowe 
(tytuł) 

Grupa uposażenia Kolej- Stanowisko służbowe 
(tytuł) 

Grupa uposażenia 
mies ; ęcznego miesięcznego ność 

1. Zarząd Centralny 

l· Inspektor drukarń 
2. Starszy 'bibliotekarz 

VI - V 
VII - VI 

2. Władze i urzędy bezpośrednio podległe 

1. Kon troler drukarni VIII - VI 

Załącznik Nr' 2 do zarzadzenia 
Nr 195 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 15 grudnia 1951 r. (po:<! . 
1553) . 

DODATKI SŁUŻBOWE W PREZYDIUM RADY MINISTRÓW 

Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacyj i Widowisk 

Starszy cenzor 
Cenzor 

Zarząd Centralny Władze urzędy bezpośrednio podlegle 

stawka a 

" 
b 

Starszy cenzor 
Cenzor 

1554 

stawka a 

" 
b 

ZARZĄDZENIE Nr 200 PREZESA RADYM.NT~TRÓW 

z dnia 20 grudnia 1951 r. 

w sprawie pl'ZekaZ3nia organom zastępstwa prawnego uprawnień w zakresie umarzania prywatno-prawnych 
wierzytelności państwowych. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 1938 r. 
o umarzaniu prywatno-prawnych wierzytelności pań

stwowych (Dz. U. R. P . z 1938 r. Nr 26, poz. 228 
i z 1949 r. Nr 9, poz. 49) zarządza si-;: , co następuj e: 

§ 1. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów do 
składania w trybie art. ·3 ustawy z dnia 9 kwie tnia 
1938 r. (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 26, poz. 228 i z 1949 r. 
Nr 9, poz. 49) wniosków o umorzenie prywatno-prawnych 
wierzytelności państwowych z tytułu zasądzonych 

koszl ów obrończych przek czuje się Urzędowi Zast~p

stwa Prawnego oraz wydziałom prawnym prezydiów 
wojewódzkich rad n arodowych (Rad Narodowych m. st. 
Warszawy i m. Łodzi). 

§ 2. Przewidziane w § l wnioski składają: 

l) Urząd Zastępstwa Prawnego - Ministerstwu Finan
sów, 

2) wydziały prawn e prezydiów wojewódzkich rad na
rodowych (Rad Narodowych m. st. Warszawy 
i m. Łodzi) - wydziałom fin ansowym tych pre
zydiów. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia . . 

Prezes Rady Ministrów: J. CyraILkIewicz 

• 

• 


