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§ 7. Istniejące przedsiębiorstwa wydawnicze za
przestają swej działalności i podlegają likwidacji: 

a) Po upływie terminu przewidzianego w § 5 w ra
z,e niewniesienia w tym terminie podania 
o udzielenie koncesji, 

b) w ciągu miesl.ąca od dnia doręczenia decyzji 
Ministra Handlu Wewnętrznego zawierającej 
odmowę lub cofnięcie koncesji. 

'§ 8. W , razie prowadzenia przedsiębiorstwa wydaw
niczego bez koncesji stosuje się odpowiednio art. 140 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoliotej z dnia 7 
czerwca 19-27 r. O prawie przemysłowym (Dz. U. R. P. 
z 1927 r. Nr 53, poz. 468, z 1928 r. Nr 34, poz. 321, 
z 1932 r. Nr 29, poz. 293, z 1933 r. Nr 25, poz. 209, 
z 1934 r. Nr 40, poz. 350 i Nr 110, poz. 976, z 1936 r. 
Nr 3, poz. 16, z 1938 r. Nr 60, poz. 463, z 1948 r. Nr; 18, 
poz. 130). 

------------------- ------

§ 9. 1. Rada Ministrów może zwolnić poszczególne 
przedsiębiorstwa wydawnicze jak również ich kategorie 
od obowiązku posiadania koncesji. 

2. Osobna uchwała Rady Ministrów określi tryb 
postępowania w przedmiocie unormowanym w niniej
szym rozporządzeniu co do przedsiębiorstw państwo

wych i pozostających pod zarządem państwowym. 

§ 10. Wykonanie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Ministrów i Ministrowi Handlu Wewnętrz
nego. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 21 września 1949 r. 

w sprawie nadania Towarzystwu Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych nowego statutu. 

Na podstawie art. 47 prawa o stowarzyszeniach 
z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 94, 
poz. 808) zarządza ' się, co następuje: 

§ 1. Stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Towa
rzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych" nadaje 
się w miejsce statutu nadanego rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 5 września 1946 r. (Dz. U. R. P. Nr 47, 
poz. 270) statut, który bedzie ogłoszony w Monitorze 
Polskim. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Administracji Publicznej w porozumieniu z za
interesowanymi ministrami. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Prezes Rady Mini strów: J. Cyrankiewicz 

Minister Administracji Publicznej; WI. Wolski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTROW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ I ZDROWIA , 

z dnia 12 maja 1949 r . 

w sprawie ulgowych opłat szpitalnych ,za leczenie niektórych kategorii rzemieślników rybaków morskich. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących zakładami 
społecznymi służby zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 174) 
w porozumieniu z Ministrami : Skarbu, Handlu Wewnę
trznego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spo
żywczego, Przemysłu Ciężkiego oraz Żeglugi i za zgodą 
Rady Państwa - zarządza się, co następuje: 

§ 1. Artykuły powołane w niniejs .. ~ 'm rozporządze

niu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy 

z dnia 7 kwietnia 1949 r. o pokrywaniu opłat w szpita
lach, będących zakładami społecznymi służby zdrowia 
(Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 174). 

§ 2. 1. Wymienieni w niniejszym paragrafie rze
mieślnicy i ' rybacy morscy, którzy nie posiadają innych 
źródeł dochodu lub ·zajęć , podlegających opodatkowaniu, 
ani też nie posiadają majątku podlegającego podatkowi 
gruntowemu lub od nieruchomości, ponoszą ulgowe 
opłaty za leczenie w szpitalach, będących zakładami 

społecznymi służby zdrowia w następującej wysokości: 


