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§ 7. 
PKO \\prawniona jest. do 'sprawowania nadzoru nad 

ptawidlowym dokonywaniem przez GKS obslugi obwtu 
os.z.cz~dnosciowego PKO, ' upowszechnie~iem ohrotu 
oszcze:dnosciowego PKO, a takze do przepl'owadzania 
instruktazu pIacownik6w GKS w wymienionym zakIeSte. 

§ 8. 
PKO przysluguje prawo powolywania pracownik6w 

GKS, obsluguj'lcych obr6t oszcz~dnosciowy ' PKO, na 
kr6tkie przeszkolenia fachowe, za uprzedni'l zgod'l wlas
ciwego powiatowego oddzialu Banku Roinego. W tym 
pdypadku pracownicy GKS otr:i:ymywac b~d'l od PKO 
diety i zwrot koszt6w podt6Zy. 

§ 9. 
PKO dostarczy GKS szyldyz. napisem "PKO - Po

wszechnq Kasa Oszcz~dnosci - Zast~pstwo", stemple 
dzienne, instrukcje, ksi'lzeczki oszcz~dnosciowe, for
mularze st osowane w obrocie oszcz~dnosciowym oraz 
materialy informacyjno-propagandowe. 

§ 10. 

GKS ponosi wobec PKO odpowiedzialnos-t za straty 
materiaIne, wynik!e na skutek ewentualnych naduzyc 
i niewlasciwego wykonywania przez pracownik6w GKS 
obslugi obrotu oszcz~dnoSciowego PKO. 

§ 11. 

Zasady pokrywania wydatk,6w zwiqz.anycIl z. cz.yn
nosciami obrotu oszcz~dnosciowego PKO b~(:. q ustalone 
przez Ministerstwo Finans6w, 

§ 12. 

GKS zawiadamiac b~dzie PKO bezzwlocznie 0 wszp·!
kich zmianach, jakie ' w czasie lTw ania umowy zajdq 
w sieci punkt6w kasowych GKS. 

§ · 13. 

Od dnia zawarcia niniejszej umowy GKS nie b~dzic 
wydawac wlasnych nowych ksiqzeczek wk!adkm'lych. 

§ 14. 

Umowa mmeJsza obowiqzuje strony od dnia pod
pisania deklaracj i i zawarta jest na czas nicoznaczony. 

Zmiana bqdz uzupelnienie umowy .moze nast <'lpic 
tylko na zarzqdzenie Ministra Finans6w'" 

§ 15, 

Umowa niniejsza wolna jest od podatkll od nabycia 
praw maj 'ltkowych w my sl a rt , 2 dekretu z dni a. 3 hr
tego 1947 r. 0 podatku od nabycia praw maj~tkowych 
(Dz. U. R. P. z 1951 r. Nr 9, poz. 74}. 
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ZABZJ\DZENIE. MINISTRA ZDROWLl 

z dnia 2 lutego 1952' r. 

o :ofali-czeniu Zakla.dJa Lec:zniczego ~e· WleRiu do zalHatl6w spoJeeznyeh slnzby zd"o'>,hl. 

Na poostaw ie art. 1 ust. 3 ustawy z. dnia .2.8 paz
dziernika 1948 r . 0 zakladach spolec.lnych sluzby zd rowia 
i planowej gospodarce w sluZbie zdrJwia (Dz. U . R. P. 
Nr 55, poz 43·1 z p6zniejszymi zmianami) zarzqdzasi~, 
co - nast~puje : 

§ 1 Z dniem 'l stycznia 1952 r. zaIicza s · ~ do za
k!a:d6w spolecznych sluzby zdrowia Zaklad Leczniczy 

we Wleruu; pow. jeleniog6rski, wej .. wroclawskie, sta
nowi¥!y wlasnos~ KongregaC}l Si6stl:' Elzh'ietanek. 

§ 2'. Zarzadzenie wchodzi w Z'ycie z dniem oglo
szenia z mocq od dnia 1 styczn'a I !J52 r. 

Minister Zdrowia : J. Sz/cchels/(i 

130 
\ 

ZARZ1\DZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GLOWNEGO URZJ<;DU KONTROLI PRASY, PBilLIKACYJ 
I WIDOWlSK 

z dnia 8 lutego 1952' r. 

o pozbawieniu debitu komunikacyjneg,o. 

Na podstaw:.e § 2 liSt. 1 lit. b) rozporzqdzenia Pre
zesa Rady M;nist r 6w z dnia 9 maja 1949 r . w sprawie 
organizacji i wlasciwosCl G16wnego Urz~du Kontroli 
Prasy, Publik acy j i Widowisk oraz. urze:d6w podIeglych 
(Dz. U R. P . Nr 32, poz. 241) pozbawiam debitu i za

kazu~ l'02:powszeehnra·n ra naste:pUjqcych czasopism: 

1) "Heimat und Glaube", wychodz<!~ego' w j ~zyku nie
mieckim w Lippstadt (V"lesttal ia ~. Nr.em~y zadlOrinie', 

2) •. ,PetFUS'-Blatt"; wychodzq;cego w j ~zyku n .iemieckim 
w Niemczech zachodnich. 

Naczelny Dyrektor Gl6wnego Urz~du Kontroli Prasy, 
Puhlikacyji Widowisk : p. O. M. Mikolajczyk 
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PISMO ()K()LNE Nr 27 PREZESA RADY MINISTR()W 

.. dnia 1 Iutego 1952 r. 

wyja~niaiq('e 5pnsol'l obnczanfa r6-WDowartoki wyliagr odzenia Zil prac-: wykonaB'f 
praktycme-j Ilauki zawodu. ' 

przez uczni6w podczas 

Woh-ec nasnw-aJqcych si!} wqrtpliwosd przy oblicza.; 
niu r6wnowartosci wynagrodzenia za prac~ wyko-

' nanq priet. uczni6w ZdS'adnkzych szk61 ' zawodowych 
p:od~zas p:raktycznej nauki zawodu. ·stanowiqcej podsta-

'. 


