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USTAWA 

z dnia 26 kwietnia 1950 r. 

o utworzeniu urzędu Ministra Szkół Wyższych i Nauki. 

Art. 1. Tworzy się urząd Ministra Szkół Wyższych 
i Nauki. 

Art. 2. Do zakresu działania Ministra Szkół Wyż
szych i Nauki należą sprawy: 

l) organizacji nauki, popierania badań · naukowych 
oraz upowszechnienia zdobyczy naukowych, 

2) planowania sieci szkół wyższych oraz ich organi
zacji, 

3) programu nauczania' tudzież personelu naukowego 
i nauczającego w szkołach wyższych, 

4) zwierzchniego nadzoru i zarządu wyższymi szkoła

mi i pl;cówkami naukowo-badawczymi, 

5) doboru i przygotowania młodzieży do studiów wyż
szych oraz opieki nad młodzieżą szkół wyższych. 

Art. 3. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia 

określi szczegółowo sprawy, należące do zakresu dzia
łania Ministra Szkół Wyższych i Nauki, oraz rozgrani
czy właściwość Ministra Szkół Wyższych i Nauki oraz 
innych ministrów w sprawach S'Lkolnictwa wyższego 

i nauki. 

Art . .f. Z dniem weJSCla w życie niniejszej ustawy 
przechodzą do zakresu działanIa Ministra Szkół Wyż
szych i Nauki wszystkie sprawy, wymienione wart. 2, 

a należące dotychczas 
Oświaty. 

do właściwości Ministra 

Art. 5. Przepisy niniejszej ustawy n ie naruszają 

postanowień art. 16 dekretu · z , dnia 28 października 

1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. 
U. R. P. Nr 66, poz. 415) odnośnie powierzenia innemu 
ministrowi .bezpośredniego zarządu lub nadzoru nad 
szkołą wyższą lub placówką naukowo-badawcZll. 

Art. 6. Pracownicy, zatrudnieni dbtychczas w dzia
łach służby, przekazanych do właściwości Ministra 
Szkół Wyższych i Nauki, przechodzą do służby w dziale, 
podległym · temu ministrowi. 

Art. 7. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
Szkół Wyższych i Nauki. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Oświaty: Si. Skrzeszewski 

Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski 

Minister Zdrowia: T. Michejda 
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USTAWA 

z dnia 26 kwietnia 1950 r. 

o zgłaszaniu zobowiązań wobec zagranicy oraz znajdującego się w kraju mienia cudzozi.emców. 

Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne, maj ące miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w kraju, są obowiązane 
zgłosić: 

1) zobowiązania wobec cudzoziemców zarówno własne, 
jak i osób przez siebie r eprezentowanych, a ma
jących miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju, 

2) znajdujące się w ich posiadaniu lub zarządzie mie
nie cudzoziemców. 

2. Rodzaj podlegających zgłoszeniu zobowiązań 
i mienia (ust. 1), jak również zasady zgłaszania i tryb 
postępowania określi Minister F inansów w drodze roz
porządzenia . 

Art. 2. Za cudzoziemców uważa się osoby fizycz
ne j prawne, mające mieJsce zamieszkania lub siedzibę 
za granicą, nie wyłączając zagranic;znych oddziałów 

(filii, agentur, przedstawicielstw) przedsiębiorstw 

stytucji krajowych. 
in-

Art. 3. Kto - będąc do tego obowiązany w myśl 
niniejszej ustawy i rozporządzeń, wydanych na jej pod
stawie, n ie zgłosi zobowiązań wobec cudzoziemców 
albo mienia cudzoziemców w kraju - podlega karze 
aresztu do lat trzech lub grzywny. 

Art. .f. 1. Śledztwo w sprawach o przestępstwa, 
przewidziane w niniejszej ustawie, prowadzi prokura
tor bezpośrednio bądź za pośrednictwem OchJ:'ony 
Skarbowej. 

2. Do prowad2enia śledztwa stosuje się przepisy 
postępowania karnego, przy czym Ochronie Skarbowej 
służą uprawnienia Milicji Obywatelskiej. 

3. Milicja Obywatelska działa w zakresie ścigania 


