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Monitor Po!sld Nr u3 ..... · 528 -

trybie' przewidziany m w § t. Wynikające z: tego przekroC"',l,e
,n ia nie korygowilnego funduszu plac b()dą przez bankI lega
lizowane na ana logicznych zasadach, jak to ok.re .ślo no w ,§ 23 
ust. l pkt 2 \Khwały nr 106 Rady Min istrów z dnia 27 mar
ca 1962 r. w sprawie zasad i tryb u kontroli funduszu plac 

pn:edsięb io r stw uspolennionych wyk.o ny wane j przez ba ti.ki... ,-' 
(i\lonit or Po lsk i Nr 2~, poz. 123) . 

§ 5. Uchwala wchod zi w życi e z dn ie m ogłoszenia.. 

Prezes Rady Minis lrów: w z. P. Ja roszewicz 
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ZARZĄDZENIE Nr 83 PREZESA RADY MINISTRÓW 

z ·dnia , 11 s ierpnia 1962 r. 

w sprawie 'p<JILrywania koszlów używania pojilulów samoc:h.odowyt:h ,uspołecznionych zakładów .,pr.cy dla celów 
wypoclyn,ku świątecznego pracowników tych zakłaIłów_ 

W celu umożąwienia dalszego rozwoju p.racowniczych 
wczasów niedzie ln ych i świąteczn ych, na wniosek Centra l
nej Rady Zwi;:jZków Za wodowych żanądza się, co nas l~p uj e : 

~' 

nadto d '7.ies,i-ęć procent t.ych kwot 'nd poluycie 'oieklóryeh :i(ł~ ' I" 

nych kos ztó w eksploatacji pojazdu. 

§ t. 1. Za używanie zakładowych autobusów i samo
chodów ciqżarowych pr'zys tosowan ych do prze wozu o~ób 
przez radę zakładową' w ra zie organizowan ia wycieczek wy
poczynkowo-turystycznych dla członków załogi i ich radLin
rada zakład owa. obowiązana jest z w rócić kos zty fakt ycznych 
wyda tków na p lace kiecowców i l!liIterlaly pędne oraz po-

2. Przepis HSt. · I n ie na rU$1. d pcistarlowiell o'bo wiązuJ,ą- , <\ 
c't"ch zh ioro wveh ukł adów prac y . 

§ 2. ZćlFądlenie wchodzi w życie z d niem oglosze'nia . ' 

Pre7.es Ra c.iy Min :,lcow: J . Cyrunkiewicz 

, " 

Re kl <lOlilc.le z powodu niedoręc'zcnia poszC'legó ln ych numerów wnosi,~ na leży do Administ.racjl W ydawnictw Urzędu Rady Mini
strt>w (\Varszawa, ul. Krakow skie Przedmi eście 50) w terminie 10 do 15 dni po ot.rzylllDn iu następnego kolejnego n umetu . . 

Opłata za prenumeratę Monitora Polskiego wynosi : rocznie 75.- zł, półro'CZrue 45.·- zł. 

Prenumeratę można zgłaszać tylko nil okres roczny (od U) lub na okres pół roczny (od U i od. I .VI/) . Oplata powinna być ' uisz
czoni! co naj mn'iej na mie siąc przed okresem prenumeraty, a więc za okres roclny lub za l półrocze - do dnia :lo. listopada, ' za 
II półrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opła cą prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów do
konana zosta nie z opóźnieniem. Jednostki na rozrachunku gospodarczym i inni aoonenci powinni dokonać wpłat za prenumerat~ 

' na konto Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Miejski, Warszawa, nr 1523-91-903, cz. 3, dz_ 1, rozdz. 3. Rachunków za 
prenllmeratę nie wystawia s ię. Na odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę instytu cji (bez skrótów). nazw ę i numer doręcza
j ącego urzędu pocztowego (jak:' Warszawa lO, Poznań 3 !!p.), powiat; ulicę, 'nr domu, nr skry tki pocztowej oraz ilość zamaw lanvch 

, egzemplarzy MoIiitOFa Polskieqo. , ' 

Pojedyncze egzemplarze ' Morutora Polskiego nabywać można w Administracji 'vVydJwnicl w Urzędu Rady Minis t rów, ' WaTsz"wa. 
Krakowskie Przedmieście 50" w punktach sprzedaży w Wa'rszawie : "Dom Książki", Księgnnia PrClwno-Ekonomicl,na, ul. Nowy Swiat l, ' 
kiosk '"Domu Książki" w gmachu sądów al. Gen. $wierezewsk'iego 127, w "kasach Sądów Wojewódzkich w: Bidlyms~oku, Katowicach, ' 
Kielr.ach, Kosza lin,ie, Łodzi, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej Górze Oraz w kasa ch Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, ' By- . 
tamiu, Cieszynie, Częstnchowle. Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Gnieźni e, Jel eniej Górze, Ka liszu, Krakowie, Lublinie, N<lwy.m , Sączu. 

Olsztvnie, Ostrowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, Toruniu i Z<lmośclu. 

Redakcja : Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Waiszawa, al. Ujazdowskie 1/3. , 
Administracja : Adm,inistracja Wydawnictw Urzędu . Rady , Ministrów, Warszawa, ul. Krakowskie Przemieście 50. 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zakłada ch Graficmych "Tamka", Warslawa. ul. Tamk.a 3. ' 

Ztł01. 11)63 Cenal~60zł 
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