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Dzjennik Ustaw Nr 17 

§ 2. Podanie o dopuszcze:1ie do egzaminu,przewi
dziane wart. 155 ust. 1 prawa przemysłowego, wnooi 
terminator lub pomocnik do izby rzemieślniczej . 

Do pclClania należy dołączyć świadectwo ukoń_cze
nia nauki lub świadectwo stwierdzające pl'z:?byty czas 
nauki w rzemiośle oraz oświadczenie według wzoru, 
ustalonego przez Pc>.ństwO'.vą Komisję Planow ania Go
spodarczego, stwierdzające, że w miejscowości, w któ
rej term:nator odbywał naukę rzemiosła, nie było 
w okresie odbywania terminu publicznej średniej sz] ~o
ły za,.7oC:owej· (publicznej szkoły doksz talc~jąCf'j za-NO-
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dowej) lub, że t erminator z inDej uznsadni.onej przy
czyny nie mór:;l uczęszczać 00 ta~dej szkoly. 

§ 3. 'iN sklad lwmisji egzamin acyj ne j, oprócz osób, 
przewidzianych VI art. 153 prawa prz~mysłowego, po
wolEje s i ę ponadto osobę wsl:azan:} przez Dyrekcj,ę 
Okrc;gO'vą SLkoh::nia Zavlodowq~o. 

§ 4. Rozporządzenie w chodzi w ż.yeie z dniem ogło
szenia z mocą obowi ązującą od dnia 1 stycznia 1950 r. 
i traci moc obowi'izującą z dniem 31 grudn~a 1951 r. 

Przewodniczący Państwowej I';:omisji Planowania Gos-
podarczego: w z. E. SZyI 
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.i.> :COU'URZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 
\ 

z dni a 31 marca 1950 r. 

w sprawie termInów s!d~rhnia eg:laminów przez ahsvI WEnt ów wydziałów k k"r skich A k~1 f-'mil. l\1cd ~:cznych. 

Na podsta"vre art. 16 i 75 dekretu z dnia 23 paż-
dziernika 1947 r . o organ izacji nauki szkolnictwa _ 
wyższego (Dz. U. R P. Nr 66, poz. 415) zarządza siG 
w porozumieniu z Ministrem Oświaty, co następuj e: 

§ 1. Stu'denci wydziałów lekarskich Akademii ME
dycznych obowiązani są złożyć wszystkie egzaminy, 
przewidziane dla otrzymania dyplomu lekarskiego, 
w następujących terminach.: 

1) do dnia 31 grudnia 1950 r. - jeżeli prawo do abso
lutorium uzyskali przed dniem 1 stycznia 194,9 r., 

2) do dnia 30 czerwca 1951 r . - jeżeli prawo do abso
lutorium uzyskali w ciągu 1949 r. , 

3) do dnia 31 grudnia 1951 r. - jeżeli pr<>_wo do ab~o
lutorium uzyskają w ciągu 1950 r. , 

4) do dnia 30 czerwca 1952 r. - j eżeli prawo do abso
lutorium uzyskają w ciągu 1931 r., 

5) do cbia 31 gr udnia 1952 r. - j eżeli prawo do ab!Jo
lutorium uzyskają VI ciągu 1952 r. 

§ 2. Student, k tóry n ie zlo~~ył w t erminie \.vszyst
b ch egzam inów, t raci pr2. v,ro ich skladania. 

§ 3. W indywidua lnych uzaS<\dp.ionych przypad
kach Minister Zdrowia może u.stalić termin złożenia 
wszystkich egzaminów późniejszy niż określony w § 1. 
W tych pI'2ypadkach Minister Zdrowia może zobowią
zać s tudenta do powtórnego złożenia niektórych egza
minów dotychczas przez niego złożonych. 

§ 4.' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogIo. 
szenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Minister Oświaty: St. SkIzeszewski 

\ 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOLECŻl:EJ 

z dnia 3 kwietnia 1950 r. 

w sprawie uznania uprawnień, nabytych w zagranicznych instytucjuch ubezpIeczenia społecznego. 

Na podstawie att. 5 i 6 dekretu z dnia 28 pażdzier- · 
nika 1947 r. o zmianie i uzupełnieniu ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym i rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 listo
pada 1927 r . o ubezpieczeniu pracowników umysłowych 
(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 413) zarządza się, co nastę
puje: 

§ 1. Osobom, zamieszkałym w Polsce i posiadają
cym obywatelstwo polskie, które nabyły uprawnienia 
w zagranicznych instytucjach ubezpieczenia społecznego, 
przysługują świadczenia z polskiego ubezpiec,,&nia spo
łecznego w z'łkresie i na warunkach, ustalonych VI ni
niejszym rozporządzeniu. 

§ 2. 1. Rozporządzenie stosuje się d ::> uprawnień , na
bytych w zag~'anicznych instytucjach ubezpieczenia spo
łecznego podczas zatrudnienia poza ob{;cnymi g ~'anicami 
P olski 

2. Do świadczeń, przysłtlgujących w myślrozpo

rządzenia, stosuje się przepisy polskie o ubezpieczenil:l 
społecznym. 

3. Udzielanie świadczeń ' ulega zawieszeniu w r azie 
opuszczenia terytorium P olski, jeżeli umowa o ubezpie
czeniu społecznym z państwem nowego zamieszkania 
uprawnionego nie stanowi inaczej. 

§ 3. 1. Osobom, które po powrocie do Polski zo-
stały zatrudnione, ale nie uzyskały jeszcze prawa do ",-...... 
świadczeń na wypadek choroby i macierzyństwa, za-
licza się przy ustalaniu prawa do tych świadczeń okresy 
ich zatrudnienia i ubezpie czenia za granicą· 

2. Osobom, które pozostawały za granicą w stosun
ku pracy i które po powrocie do Polski nie zostały 
jeszcze zatrudnione oraz członkom ich rodzin przyslu
guh świadczenia D'J wypadek choroby i macierzyństwa, 
jeżeli choroba powstała przed upływem 4 tygodni lub 


