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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;
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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.

'

