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3. N,i:leżn0ści okr€Ś.Jone w ust. 1 pkt 1, 2, 4 g 6 -eraz w 
.11St. .2, .a także należności określone w .ust. . l ,.pkt .5, jeżeli .po
,trzeba deleg.owaniawynikała bezpośredni.o . z l programu prak
. tyki, .. pokryw:a . się .. z . funduszów . wlaś.ciw.ej"ak.wemii . medycz
.1lej. 

4. Należności określone w ust. 1 pkt 5, jeżeli potrzeba de
legowania nie wynikała bezpośrednio z programu praktyki. 
pokrywają ze swoich funduszów zakłady, w których studenci 
odbywają praktykę. 

5. W razie niemOŻllOś.d dostarczenia ,przez iz·aldad :bez
płatnego mieszkania (ust. .l pkt 3) w pomieszczeniach -wła

snych lub innych placówek -służby zdrowia, co -zostanie .po
twierdzone .przez wydział zdrowia prezydium powiatowej 
(miejskiej) rady narodowej, akademia medyczna wypłaca stu
dentowi ekwiwalent ''W . wyse.kościusta1onej na ten cd .w jej 
budżecie. 

6. W razie odbywania praktyki poza siedzibą akademii 
wszelkich wypłat dokonuje się za pośrednictwem zakładu, w 
którym student odbywa praktykę. 

,.§ 5. Przepisy dótyczące uprawnień pracowników w związ
ku z chorobą i macierzyl'lstwem (przerwy w pracy, zachowa-

nie prawa do wyrragro'dzenia} stosuje się odpowiednio do stu
IłentówodbY·W3}qcych .praktykę dyplomo,wą. 

§ 6 . . Ubezpi:eczenie od wypadków' studentów 'ódbywaJą
cyeh praktykę dyplomową regul.uje zarządzenie 'Ministra' Pra
cy iOpiek,i ' Społecznej z dnia 24 listopada 1952 r. w sprawie ' 
ubezpi€czen&a . praktykantów odbywających - pfaktykiz<ł;wou6-
we, wakacyjne i dyplomowe. . 

§ 7. Minister Zdrowia ok reśli szczegółowo zasadyodby
wania praktyki dyplomowej, obowiązki studentów odhywają- . 
cych praktykę or.az zadania :akademii medycznych i zakładów 
;społecznych sluż!}yzdrowia w 3akres-i€ ' organizacji i kontroli 
praktyk . . 

,§ 8. - Sprawę praktyk dyplomowych studentów Fakultetu 
W.ojskow{)"Medycznego ureguluje :odr'ębne zarządzenie. 

§9. WyJ(Onanie ,ruiniejszego .zarz·ądzelllia . porucza się Mi
nistrowi :Zdrowia oraz Ministrowi Finansów. 

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

963 . 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 12 września 1956 r. 

zmieniające zarządzenie z dnia 14 lutego 1951 r. w sprawie ustalenia wzoru i odcinków bartknotów oraz wzoru, noml. 
nalnej wartości, stopu i .wagi .monet (bHonu). 

Na podstawie art. ·3 ust. 1 ustawy z dnia 28 pażdz.iernika 
1950 r. o zmianie systemu pieniężnego (Dz. U. Nr 50, poz. 
<459) zarządza się, co następuje: 

gę monet (bilonu) wartości nominalnej 5, 10, 20, SOgr i Lzł, 
stanowiącym ·załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Monety (bilon) określone w załączniku do niniejsze
go za.rządzenia mają obieg prawny od dnia 26 września 
1956r. 

§ 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia .14 lutego 
1951 r. w sprawie ustalenia wzoru i .odcinków bankno tów 
oraz wzoru, nominalnej wartości, stopu i wagi monet (bilonu) 

, (Monitor Polski Nr A-14, poz. 196) załącznik w części "B. Mo
nety" uzupełnia się wykazem określającym wzory, stop i wa-

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Cechy 

Wartość 
stron" przednia 

5 ,,5" "GR OSZY" 
groszy z lelUego bolm wiązanka !iś ci lauro-

lIJuch 

. 
10 ,, 10" "G nOSZY" 

groszy u spodu lIJi'lzanka !i ś ci Iauro\Uych 

20 ,,20" " GROSZY" 
grosz)} u 'spodu wlązauka liści laurowych 

50 , ,, 50" " GROSZY" 
groszy u spodu wi'lzanka liści laurolUych 

l ,,1""t "Zl.." 
złoty lUokół lIJieniec z liści laurolUych, 

przy brzegu linia pó!perelek 

Minister Finansów: w z. J. Kole 

B. M o n e t y 

graficzn e 

I stron" odwrotna 

godło PaństlUa - orze!, lUokól 
"Rzeczpospolita Polska 1949" 

godło PaństllJa - or~eł, lUokó! 
"Rzeczpospolita Polska 1949" 

godło Pat'tstwa - orzeł , wokół 
"Rzeczpospolita Polska 1949" 

godło Państ·wa - orze!, lIJokół 
"Rzeczpospolita Polska 1949" 

godło , ł1ańs.nua - orzeł, lUok6ł 
"Rzeq:pospolita Polska 1949", 

przy ' brzegu linia półperelek 
! 

Brzeg 
(otok) 

-
karbolUan)} 

-
gładki 

-
gładki 

-
karbowany 

-
karbolUllnY . 

! 

Załącznik do zarządzenia Ministra 
Finansów z dnia 12 września 1956 'f. 

(poz. 963). 

Waga Średnica S top 
lU lU mili- metalu 

gramacb metrach 

, 
1,0 20 alllpolon 

0,7 17,6 alupolem 

1,0 20 alupolnn 

1,6 23 alupolon 

2,2 ! 25 alu polon 

l 

! 


