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ZARZADZENIF PREZESA CENTRALNEGO URZ~DU GEOLOGII 

z dnia 15 lipca 1952 r. 

W ~Pl awie okresienia zadiln panstwowej sluzby geolo gicznej w zakresie terenowym, wykonywanych przez 
prezydia wojew6dzkich rad narodowych. 

Na podstawie art. 4 ust. 2 dekretu z dnia 8 pazdzier
nika 1951 r. c pal1stwowej sluzbie geologicznej (Dz. V. 
1-lr 52, poz. 369j zdfzqdza si~, co nast~puje: 

~ 1. Do zadall patlstwowej sl1Jzby geologicznej w 
,akresle tereii0wym, wykonywanych przez referaty geo

"1ogiczne prezydio'w wojewodzkich rad narodowych, na
lezy: 

1) rcjcstrucja iewidencjonowanie zglaszanych przez 
ludnosc odkryc wyst~powait i zloz kopalin; 

2) gromadzenie materialow geologicznych celem usta
lenia terenowej bazy surowcowej; 

3) pro'Nadzenie ewidencji zasobow poszczegolnych 
zloz, uie obj«:;:tych obszaratni g6rniczymi, ewidencji 
i rwalego 1ub okreso~ego eksploatowania tyc)) z!oz 
oraz ustalania ubytku zasobow powstalych wskutek 
eksploatacji; 

4) rej estracja starych robot gorniczych i odpadowyeh 
zwalow gorniczych; 

5) zbieranie i systematyzowanie materialow geotech
nicznych w terenie i na robotach inwestycyjnyeh 
nie obstugiwanyeh przez inne jednostki paitstwowej 
sluzby geologicznej; 

6} zbieranie i systematyzowanie materialow hydro
geologicznych w terenie i na robotach nie obslugi
wanych przez inne jednostki paitstwowej stuzby 
geologicznej; 

7) udzielanie faehowej pomoey przy eksploatowaniu, 
uzytkowaniu i przero bce miejscowych kopalin oraz 
przy zaopatrywalllU w wodE;:, a taki,e przy rOZWlq
zywalliu zagadnieiJ geotechnicznych; 

8) gromadzenie i zestawianie wszelkiego typu map 
geologicznych woj ewodztwa; 

9) opracowywanie materialow geologicznych. hydro
geologi cznych. geotechnicznych. zebranych z terenu 
wojew6dztwa. i przekazywanie ich Centralnemu 
Urz~dowi Geologii; _ 

10) udost~pnian i e urz~dom. przedsi ~biors two!I1 i insty
tucjom panstwow ym i spoJdzielczym na ich zqda
nle ma teria!aw geologicznych niezbednych do zabez
piecze nia ieh potrze b gospodarczych; 

11) wspoldzialanie w z.3.kresie oehrony przyrody nieozy
wionej. regionalnego muzealnictwa geologicznego 
oraz ?opularyzacji nauk geologieznych; 

12) zorgalllzowanie i prowadzenie zbioru prabek miej
scow~Teh kopalin nie obj«:;:tych obszarami gorniczymi; 

· 13) przedkladanie sprawozdait Centralnemu UrzE;:dowi 
Geologii oraz wykonywanie poJeeeit i prac zleconych ~ 
prz~z Centralny Vrzqd Geologii. 
§ 2. Zarzqdze:lie wchodzi w zycie z dniem oghszenia. 

Prezes Centralnego Urz«:;:du Geologii: 
w Z. A Dutkowski 
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ZARZJ\DZENIE NACZELNEGO DYREKTORA GtOWNEGO URZI;DU KONTROLI PRASY, PUBLIKACYJ 
I WIDOWISK 

z dnia 14 Jipca 1952 r. 

o pozbawieniu debitu . komunikacyjnego. 

Na podstawie § 2 ust. 1 lit. b) rozporzqdzenia Pre
;:esa Rady Ministrow z dnia 9 maja 1949 r. w spra wie or
ganizacji i wlasciwosci Glownego Vrz~du Kontroli Prasy, 
Publikacyj i Widowisk oraz urz~d6w podleglyeh 'Dz . V. 
Nr 32. poz. 241) pozbawiam debitu i zakazuj«:;: rozpow
szechniania nast«:;:pu jqcych pismo 

1) "Slowo Polskie", wychodzqeego w jezyku pol
skim w Paryzu, Francj a, 

21 , Glo') Pracy", wychodzuego '1: jezyku polskim 
w Paryzu Francia. 

31 . Franre Dimilprhe". wychodzqcego w jE;:zyku fran
eu sk:m w Parvill F·rane ja, 

41 ,.Die ne"r Zeitllng ··. wy('ho .~Zq,-EgO w j ~zyku nie
mieckim w Rpr li nie Niemcy zacb0dnie 

Nacze!ny DYl ekto[ Gl6wnego Urzedu KontroJi Prasy. 
Publikacyj i Widowisk; p o. M. MikolaJczyk 
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INSTRUKCJA PREZESA PA:>J5TWOWEJ I({H1ISJI ETATO\'J 

z (1.'1;a 14 Jipca 19,';2 r 

w sprawie trybu us lalanl.a i przenoszeo l3. etat6w samcchooowlTa 
mochodow'ych . 

NCI podstawie § 5 IlSt. 3 i § 7 ust. 5 uehwaly Nr 104 
. .'rezydium RZ'ldu z dnia i ma rca 1952 r. VI sprawie tr ybu 
:()zdzielnietwa pojazd6w samoehodowyeh (Monitor Pol
c1d Nr A -23. poz. 297) ust:, la si <,: , co nast~pute: 

§ 1. Us tala si«:;: nast~puj 'lce rodzaje etatow samocho
~ .)wych: 

1) -.'I parku samochocbwym administracji pa:i. stwowe j 
i w parku sarrlOeho(L,w ym organizaeji spoleczn yen: 

al e t a! samochodu ooc. bo wego 
b) eti'll samochodu p6!Ci ezarowego Id o 1 tonyl, 
cl elill sam,)c hodu c ieia ro'Nego (powyzej 1 tony). 
dl ~tnt saniti'lrk i. 
el etat ~a mo('hodu pozarnkzego, 
f) etat. samochod u specja! ncgo (inne niz wymien io- ' 

T'e poc' lit dl i el. 
g) etal samochodu szkoleniowego. 




