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§ 8. 1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia na podję
cie dodatkowego zatrudnienia zarobkowego: 

1) wykonywanie funkrji: 
a) stale urzędująrych członków Prezydium Polskiej 

Akademii Nauk i Głównej Komisji Kwal ifikacyjnej, 
b) stale urzędujących członków organizacji spolecz

nych na podstawie wyboru, 
c) członków organów doruckzyrh przy ministrach 

(kierownikach urzędów centralnych), 

2) praca w kolegiach redakcyjnych, 

3) prace wykonane w ramach współpracy szkół wyż

szych z jednostkami gospodarki uspołecznionej. 

2. Nie wymaga zezwolenia ministra, o którym mowa 
w § 4 ust. 2, natomiast wymaga zgody rektora podjęcie 

dodatkowego zatrudnienia zarobkowego polegającego na: 

l) prowadzeniu doradztwa naukowo-technicznego, jeżeli 

wynagrodzenie za to doradztwo nie przekracza 50U( 0 

uposażenia zasadniczego otrzymywanf'go przez nau
czyciela akademickiego w szkole wyższej, 

2) prowadzeniu zaj ęć dydaktycznych na podstawie umo
wy zlecenia. 

§ 9. 1. Nauczyciele akademiccy, którzy podjęli do
datkowe zatrudnienie nie wymagające uzyskania zezwo
lenia, obowiązani są zawiadomić o tym rektora szkoly 
wyższej. 

2. Szkoły wyższe prowa(1zą rejestry wydanych zezwo
leń na prowadzenie oruz rejestry zawiadomień o podjęciu 

przr.z nauczycieli ukademickch dodatkowych zajęć zarob
kowych. 

§ 10. \V zakresie unormowanym niniejszym zarzą

dzeniem trarą moc postanowienia zawarte w piśmi"e okól
nym nr 194 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 w~ze!;nia 

1961 r. w sprawie zasad wykonywania przez pracowników 
nauki szkół wyższych, PO"Iskiej Akademii Nauk i jej pla
cówek naukowych dodalkowych zajęć zarobkowych (1\10-
nitor Polski z 1961 r. Nr 73, poz. 312 i z 19G8 r. Nr 32, 
poz. 219). 

§ II. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia 

Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki: 
J, Korzmorek 

Minister Obrony Narodowej: w z. J. Urbanowicz 

rvIinisler Oświaty i Wychowania: J. Kuberskl 

Minister Spraw Wewnętrznych: W. Ociepka 

M inister Zeglugi: J. Szopa 

Przewodniczący Głównego Komitetu Kultmy Fizycznej 
i Turystyki: W. fleczek 
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ZARZĄDZENIE PREZESA GŁOWNECO URZĘDU KONTROLI PRASY, PUBLIKACJI I WIDOWISK 

z dnia 20 lutego 1973 r. 

zmieniające zarządzenie o pozbawieniu debitu komunikacyjnego. 

Na podstawie § 19 rozporządzenia Prezesa Rady Mini
strów z dnia 21 marca 1970 r. w sprawie zakresu i trybu 
sprawowania nadzoru i kontroli przez organy kontroli 
prasy, publikacji i widowisk (Dz. U. z 1970 r. Nr 6, poz. 50 
i z 1972 r. Nr 41, poz. 268) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Naczelnego Dyrektora Główneno 
Urzędu Kontro!i Prasy, Pubtikacji i Widowisk z dnia 
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23 czerwca 1951 r . o pmbawieniu df'bitu komunikilrvinego 
(Monitor Polski Nr A-59, poz. 784) skreśla się pkt ł I. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezes Głównego Urzędu Kontroli Pril!';Y, Publikarji 
vVidowisk: S. Kosicld 

OBWIESZCZENIE PREZESA NAROCOWrGO BANKU POLSKIEGO 

z dnia 21 lutego 1973 r. 

w' sprawie kursów dewiz i pienlędlY zagranjon yc h. 

Na podstawie art. 17 pkt 5 ustawy dew ilowej z dnia 
28 marca 1952 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 131) OVł ilsza S i ę talle lę 

kursów nr 4/73, stanowi ąrą. zCllącznik do olJwiesn:zenią . , 

Kursy dewiz i pie nip,dzy zuqranicziwch 'lilV'J-ilrte w po
wyższej' tabeli obowiązują od dnia 21 IuteQó 19 73 r. J ed-

noc7cśn ip tra cą moc k '!rsv ty ' h wililIt 7i1Wor! f' w l:ll'plj 
nr , 3/73 (M on ił or Polski Nr 10, PO? fi?) KII!sy p"l , ,~ł,,
ły ch , willut zaW il rłe w ta heli nr :l//] n,l,ldl Ze\( h " wllj ą 

ważność. 
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