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§ 6. 1. Wypowiedzenie umowy o pracę lub stosunku służbowego przez pracownika, podlegającego przepisowi §, 3, nie powoduje rozwiązania umowy o pracę
lub stosunku służbowego, jeżeli okres wypowiedzenia
upływa po dniu wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia.
2. Wypowiedzenie umowy o pracę lub stosunku
służbowego przez pracownika podlegającego przepisowi § 4 nie powoduje rozwiązania umowy lub stosunku
służbowego, jeżeli okres wypowiedzenia
upływa po
dniu doręczenia . nakazu.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej
Komisji Planowania Gospodarczego i wszystkim ministrom.
§ 8.

Rozporządzenie

wchodzi w życie

z

dniem

ogłoszenia.
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Minister

Bezpieczeństwa

Minister Finansów: K.

Publicznego: SI. Radkiewic7

Dąbrowski

Minister

Sprawiedliwości:

Minister

Oświaty:

w z. T. Rek

SI. Skrzeszewsld

Minister Górnictwa: R. Nieszporek
Kierownik Ministerstwa

Przem ysłu Ciężk iego :.

K. Zemajtis

Minister

P rzemysłu

Lekkiego: E.

Minister

Przemysłu

Rolnego i

Stawiński

Spożywczego:

B. Rumi/iski

Minister Handlu

Wewnętrznego:

T. Dietrich

Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J.
Minister Pracy i Opieki

Społec znej:

K. Rusinek

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski

:Wiceprezes Rady Ministr6w i Przewodniczący
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczeg o:
H. Minc

Minister Zeglugi: w z. F. Widy- Wir ski
Minister

Leśnictwa:

Dąb-Kocioł

B. Podedworny

Minister Komunikacji: J. RabanQwski·

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski
Marszałek Polski

Minister Poczt i . Telegrafów: W. Szymanowski

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierblowski

Minister Zdrowia: T. Micheida

Minister Administracji Publicznej: W I. Wolski

I<ierownik

Ministe-rs.Łwa

Budownictwa: R. Piotrowski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA

z dnia 27 marca 1950 r.
w sprawie ochrony niektórych

Na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a), b), c), d) rozpoPrezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckim (Dz. U. R. P. Nr 110,
poz. 934 i z 1932 r. Nr 67, poz. 622 oraz art. 1 pkt 2
i art. 2 dekretu z dnia 5 września 1947 r. o zakresie
działania urzędu Ministra Leśnictwa (Dz. U. R. P.
Nr (lO, poz. 327) zarządza się, co następuje:
§ 1. Czas ochronny, ustalony wart. 49 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia
1927 r. o prawie łowieckim, rozszerza się tak, że obejmuje on: "
l} dla jeleni - byków
w województwach: łódzkim, olsztyńskim, pomorskim, szczecińskim, poznańskim, wrocławskim, śląskim, krakowskim i rzeszowskim - okres od 1 listopada do II} września,
w województwach zaś warszawskim, białostockim
i gdańskim - cały rok;
2) dla danieli - byków
w województwach: pomorskim, poznańskim, śląskim
i wrocławskim - okres od 1 grudnia do 15 paż
dziernika;
3) dla sarn - kozłów
w
województwach:
pomorskim,
poznańskim,
olsztyńskim i wrocławskim okres od 1 listopada
do 31 maja,
w pozostały ch zaś woj.ewództwach - cały rok;
4), dla bol'suków. - Qkres 9d l gJJw~9ia do 31 SieJJpłlia;
rządzen i a

I

zwierząt łownych.

5) dla zajęcy - szaraków - okres od 21 stycznia do
25 pa ź dzierni ka;
6) dla zajęcy - bielaków - cały rok;
7) dla wiewiórek - okres od l lutego do 30 listopada;
8)' dla głuszców - kogutów okres od 16 maja do
15 marca;
9) dla cietrzewi - kogutów okres od 10 maja
do 15 marca;
10) dla jarz ąbków - okres od 21 styczni'a do 3'1 paź
dziernika;
11) dla bażantów - kogutów - okreS' od 21 stycznja do
25 paźd zie rnika;
12) dla kuropatw
w województwach: biało s tockim, lubelskim, rzeszowskim - okres od 16 p aździernika do 15- września,

13)

14)
15)
16)

w pozostałych zaś województvwacn
okres o.d 11
listopada do 31 sierpnia;
dla przepiórek
w wojewooztwach: białostockim, lubelskim i rzeszowskim - okres od przylotu do· 15 września,
w pozostałych zaś województwach okres od
przylotu do 31 sierpnia;
dla słonek - okres od 16 maja do 15 sierpnia;
dla batalionów - okres od 1 czerwca do 15 lipca;
dla dzikich kaczorów
w:
w0jewództ:wach~
gda.ńskill'm".
olsztyńskim
i szczeCiŃSkim -okres 96- 21 maja de!} 1S lipca,

-
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pozostałych zaś wOjewództwach' okres ou
1 stycznia do 28 lutego oraz od 21 maja do 15 lip-

w

ca,
17) dla dzikich kaczek (samice i młode) - okres od
1 stycznia do 15 lipca;
18) dla dzikich gęsi
w województwach: gdańskim, olsztyńskim, wrocławskim i szczecińskim okres od przylotu do
31 lipca,
w pozostałych zaś woj ewództwach
okres od 16
n1<lja do 31 l ipca;
19) dla czapli siwych, dubeltów, kszyków, bekasików,
kulonów, kulików, derkaczy, siewek, i innego
ptactwa wodnego oraz błotnego nie objętego ochroną gatunkową, z wyjątkiem łysek okres od
przylotu do 15 lipca;
20) dla łysek - okres od 1 maja do 15 lipca;
21) dla dzikich gołębi - okres od przylotu do 31 lipca;
22) dla kwiczołów i paszkotów - okres od 1 lutego
do' 15 sierpnia;
23) dla błotników zbożowych i stawowych - okres od
16 maja do 15 lipca;
24) dla gawronów, kawek i ptaków drapieżnych nie
objętych ochroną gatunkową okres od 1 marca
do 15 sierpnia.
'
§ 2. Wprowadza się czas ochronny:
1) dla dzików - okres od 1 marca do 31 maja;
2) dl~ kun l~śnych (tumaków) - okres od 1 marca
do 31 października;

Poz. 154

-

155

3) dla wydr -

okres od 1 marCa do 31 lipca;
okres od ' 1 marca do 31 lipca
(w bażantarniach i zagrodach wiejskich oraz w bezpośrednim ich sąsiedztwie aż do stu metrów odległości wolno polować przez cały rok);
dla niedź\vi edz i - przez cary rok;
dla rysi - przez cały rok;
dla żbików - przez c'iły rok;
dla muflonów - przez cały rok;
dla orłów z wyjątkiem orła rybołowa - przez cały
rok;
dla norek - przez cały rok.

4) dla lisów -

5)
6)
7)
8)
9)
10)

§ 3. Zabrania się c a łkowicie polowania n a :
1) łosie - byki,
2) jelenie - byki
w województwach: kieleckim i lubelskim;
3) daniele - b y ki
w województwach: warszawskim, łódzkim, kieleckim, lubelskim, białostockim, olsztyńskim, gdań
skim, szczecińskim, krakowskim i rzeszowskim;
4) cietrzewie - kury;
5) dropie i dropie kamionki (strepety);
6) drozdy z wyjątkiem kwiczoła i paszkota;
7) puchacze i. wszelkie sowy;
8) dzikie łabędzie.
§ 4. Rozporząd z enie wchodzi w życie z dniem 1
czerwca 1950 r . i obowiązuje do dnia 31 maja 1951 r.
Minister

Leśnictwa :

B. Podedworny
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OŚWIATY

z dnia 7 kwietnia 1950 r.
w sprawie zmian organizacyjnych w Szkole Głównej Plan3wania i Statystyki w Warszawie.
Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz.
U . R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
§ 1. W Szkole Głównej Planowania i Statystyki
'W Warszawie tworzy się następujące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1. Materializmu dialektycznego i historycznego
2. Teorii statystyki I
3. Teorii statystyki II
4. Ekonomii politycznej III
5. Ekonomii polityczn ej IV
6. Ekonomii politycznej V
7. Ekonomiki handlu
8. Ekonomiki przemysłu
9. Historii ruchu robotniczego
10. Planowania gospodarki narodowej
11. Historii gospodarczej II
12. Statystyki ekonomicznej
13. Geografii gospodarczej
oraz dla Wydziału Handlu Wewnętrznego w Łodzi:

Tłoczono

40000403

z polecenia Ministra

Sprawiedliwości

1.
2.
3.
4.
5.
§ 2.

Historii gospodarczej
Ekonomii politycznej
Encyklopedii prawa
Ekonomiki transportu
Technologii.
Przemianowuje się następujące katedry wra~
z połączonymi z nimi zakładami naukowymi:
1. katedrę teorii skarbowości na katedrę finansów
i kredytu;
2. kate drę prawa handlowego na katedrę encyklopedii prawa;
3. katedrę rozwoju gospodarczego na katedrę materializmu dial ektycznego i historycznego II.
§ 3. Zwija
z

połączonym

§ 4.
szenia z
Minister

się kat e drę

z

pedagogiki gospodarczej wraz
naukowym.

nią zakładem

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 września 1949 r.

mocą obow ią zuj ą cą
Oświaty':

w z. E. Krassowsha

w Drukarni Min, SprawiedI. w Warszawie, ul. Nowowiejska 6

Cena 16

zł.

'

