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§ 8. 1. Komisja powinna odbyć posieclzenie nie 
później niz w ciągu d~óch tygodni od dnia zawiado
m ienia o jej powołaniu. 

2. O terminie posiedzenia przewodniczący zawia
damia prezydium wojewódzkiej rady narodowej (wy
dział zdrowia), które wzywa na to posiedzenie lekarza, 
co do którego zachodzi podejrzenie, że jest niezdolny do 
wykonywania zawodu. 

§ 9. 1. W razie niemożności stawienia się lekarza 
przed komisją na skutek - chol1oby stwierdzonej urzę-

· <iowyrn- świadectwem lekarskim, komisja może go zba
dać w miejscu jego zamieszkania. 

2. W przypadku nieusprawiedliwionego niesta
wiennictwa lekarza prezydium wojewódzkiej rady na
rodovvej (wydział zdrowia) stosuje przepisy o przymu~ 
sOwym postępowaniu w administracji. 

§ 10. 1. W uzasadnionych przypadka.ch konrisja 
może skierować lekarza na abserwa~ję w celu pr.lepro-

· wadzenia badań pomocniczych do właściwego zakładu 
leczniczego zawiadamiając o tym prezydium. wojew6dz.,. 
klej rady narodowej. 

2. Lekarz, skierowany na obserwację bądź na ba .. 
danie pomocnicze, nie ponosi opłat za związane z tym 
świadczenia zakładu leczniczego. 

§ 11. Komisja może żądać wyjaśnień od instytucji 
zatrudniaj ących lekarza, powoływać rzeczOznawców 
oraz zwracać się do prezydium wojewódzkiej rady na
rodowej (wyd7Jiał zdrowia) o przeprowadzenie dodatko
.wych dowodów. 

§ 12. 1. Z posiedzenia komisH spisuje Się protokół, 
który powini.en zawierać: 

1) oznaczenie miejsca i czasu posiedzenia, 
2) imiona i nazwiska członków komisji, 

• 3) imię i nazwisko badanego lekarza oraa: sposób 
: stwierdzenia jego tożsamości, 
4) określenie okoliczności, które spowodowały badanie 

lekarza, 
. ~) orzeczenie komisji wraz 2: uzasadnieniem, VI przy .. 
. padku zaś skierowania lekarza na badanie - uza

sadnioną decyzję w tej sprawie. 

2. W przypadku stwierdzenia w swym orzeczeni" 
potrzeby czasowego pozbawienia lekarza prawa wykony .. 
wania zawodu komisja powinna równoczeŚ1lii.e wypowi~ 
dzieć się co do okoliczności, w jakich lekarz b;;dzi. 
mógł być ponownie dopuszczony do wykonywania za .. 
wodu. 

3. Do protokołu komisja dołącza wszystkie dodat.. 
kawe dane, uzyskane w związku z badaniem lekarza, 
a w razie skierowania lekarza na obserwację do zakładl1 
leczniczego - również wyniki tej obserwacji. 

4. Protokół posiedzenia sporządza członek kom.isJł 
wyznaczony przez przewodniczącego, a podpisują wszy .. 
scy członkowie komisji. 

5. Członek komisji, który nie zgadza się ze zdanieua 
pozostałych członków, nie podpisuje protokołu. skła .. 
da natomiast na piśmie swoje stanowisko w danej Ipr ... 
wie wraz z uzasadnieniem. 

§ 13. Protokół posiedzenia wraz z aktami spraW)! 
korr.dsja przedstawi-a Ministrowi Zdrowia za pośredni~ 
twem prezydium wojewódzkiej rady narodowej (wy .. 
Wał zdrowia). 

§ 14. 1. Minister Zdrowia może ~dzić pono~ 
ne zbadanie lekarza przez komisj, w innym składzi. 

2. W razie ponownego badania lekarza stosuje &i, 
odpowiednio postanowienia §§ 7-13. 

§ 15. 1. Decyzję Ministra Zdrowia o pozbawienhl 
lekarza prawa wykonywania 2lawodu bądź o zawieszeniu: 
go w tym prawie (§ 6 ugt. 2) prezydium wojewódzkiej 
rady narodowej (wydział zdrovlia) podaje ni~WłOCZIli. 

. do wiadomości zakładom pracy, w których lekarz jest 
zatrudniony. 

2. O pozbawieniu lekarza prawa wykonywania za~ 
wadu na stałe ogłasza .się w Monitorze Polskim. 

§ 16. Zasady i tryb postępowania w sprawach, do.
tyczących pozbawienia prawa wykonywania zawodu 
lekarzy, będących tołn1erzam4. w czynnej służbie woj .. 
skowej bądź poZ06tających w służbie bezpieczeństwa 
publiCżliego, określajl\ odrębne przepi.;y. 

§ 17. Zarządzende wchodzi w życie z dniem ogł()~ 
szenia. 
Minister Zdrowia: J. Sztachelskl 
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ZARZĄDZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GŁ(}WNEGO URZĘDU KONTROLI PRASY, 
PUBLIKACYJ I WIDOWISK 

z dn1a 7 kw:ie1:nllla. 1951 r. 
o po.bawleniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawdte § 2 ust. 1 lit. b) lWlpOII'Zącbenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 9 maja 1949 r. w spraw:iJe órga .. 
nizacji i właściwości Głównego Urżędu Kontroli Prasy, 

; Publikacyj i Wildow1sk oraz urzędów podległych (Dz. U. 
· R. P. Nr 32, paz. 241) pozbawilam deMtu i zakazuję raz .. 
! powszechniania następujących pimn: 
" 1) "Weltbild" - czasopismo,wydawane W" Języku nie-
, \ mileckim w MonacMum, Niemcy, 

2) "Szlach" - pismo, wychodzące w języku ukraińskim 

w W1nn'1peg, Kanada, 
3) "Swoboda" - pismo, wychodzące w języku ukraiń .. 

skimw New Yorku, Stany Zjedn. A. P., 
4) "Tygodnik Il~y" - czasopismo, wycllodząoe 

w języku polskim VI Londynie, W. B~, 
Ił) "Narodna Wola" - p!mnó, wychodzące w języku 

ukraińskim w Scranton, Stanr Zjedn. A. P. 
Naczelny Dyrektor Głównego Urzędu Kontroli Prasy. 

PubU~ji 1 W3dow1sk: w z. M. Mikołajczyk 
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OKÓLNIK MINISTRA FlNANSOW 

% ctnl.a 10 kwietnda 1951 r. 

~ spxawie ustalenia wzorow arkusza .biorczego llmlennero wykazu potrąceó składek OIZćzędno§ołowycll 
oraz sposobu dokonywania wpisów w arkuszu zbiorczym. 

w związku II: § 42 razpol'%iłdzenl1a Min1etra Skarbu 
• dnia 12 marca 1948 r. W spra~ ~onanła, ~taW1J 

• dnia 30 stycmta 1948 r. o obowiązku społeczn~o 
~czędzania (Oz. U. R. P. N~ H, paz. 106 1 z 1951 , • 


