
Dziennik Ustaw Nr 22 247 Poz. 193, 194 i 195 

\ 
193 -

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU CIĘ2:KIEGO 

z dnia 14 kwietnia 1950 r. 

w sprawie gospodarowania złomem artykułów ściernych. 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 23 stycznia 
1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytko
wymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105) zarządza się, cO' 
następuje: 

§ 1. Gospodarowanie na terenie całego Państwa 

złomem artykułów ściernych w rozumieniu § l ust. 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 marca 1950 r. 
w sprawie obrotu i gospodarowania złomem artykułów 
ściernych (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 109) powierza się 

na zasadzie wyłączności przedsiębiorstwu państwowe

mu wyorlrębnionemu "Centrala Handlowa Przemysłu 
Metalowego". 

§ 2. Przedsiębiorstwo wymienione w § l nabywa 
złom artykułów ściernych, . zaofiarowany w ilościach 

określonych w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 3 marca 1950 r. (Dz. U. R. P. Nr lO, poz. 
109), po cenach ustalonych w trybie § 5 tego rozporzą
dzenia. 

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

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 
K. Zemaitis 
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ROZPORZĄDZENiE MINISTRA ROLNICTWA ') REFORM ROLNYClI 

z dnia 28 kwietnia 1950 r. 

w sprawie urzędowego badania co do wIdni dzików świń. 

Na podstawie art. 7 i 41 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 1928 ~. o ba
daniu zwierząt rzeżnych i mięsa (Dz. U. R. P. z 1933 r· 
Nr 60, poz. 454 i z 1938 r. Nr 18, poz. 132) zarządza 

się w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicz
nej, co następuje: 

_ § 1. Na obszarze województw: warszawskiego, lu
belskiego, rzeszowskiego, krakowskiego, kieleckiego, 
łódzkiego oraz m . st. Warszawy i .• n. Łodzi wprowadza się 

\ " ; : 

urzędowe badanie co do włośni dzików, a także świń, 

poddawanych ubojowi w celu spożycia we własnym gos
podarstwie domowym. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: w z. St. Tkaczow 

Minister Administracji Publicznej: Wł. Wolski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OSWIATY 

z dnia 28 kwietnia 1950 r. 

w §prawie przyjmowania aLsolwentów szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedliwości n~ v:~ydzjały prawn~ 

szkół wyższych. 

Na podstawie art; 81 i 85 dekretu z dnia 28 paździer
nika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się/co na
f;tępuje: 

§ 1. Ukończenie szkół pra wniczych Mini sterstwa 
Sprawiedliwości począwszy od roku szkolnego 1949/50 
uznaje się za równorzędne ze złożeniem egzammu 
:wst~p~ego na wydziały pr~wn~ ~zkół wyższych, ~od 
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warunkiem złożenia w ciągu pierwszego roku stud.iów 
prawnych w szkole wyższej egzam inu uzupełniaj ącego 

z języka łaci11skiego w zakresie przewidzianym dla 
stopnia licealnego szkoły ogólnokszałcącej. Od egzami
nu uzupełniającego zwoInieni są kandydaci, którzy 
przedłożą świadectwo uk0i1czenia gimnazjum ogólno
kształcącego z oceną z języka łacińskiego. 

----------------------------------,~--------------

§ 2. Egzamin uzupełniający składa się przed ko
misjami egzaminacyjnymi, powołanymi przez kuratorów 
okręgów szkolnych. 

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

Minister Oświaty: w z. E. Krassowska 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW OSWIATY I ZDROWIA 

z dnia 29 kwietnia 1950 r. 

w sprawie trybu postępowania przy przyjmowaniu kandydatów na I rok studiów do szkół wyższych na rok 
szkolny 1950/51. 

Na podstawie art. 83, 85, 86 i 104 dekretu z dnia 

28 październi ka 1947 r. o organizacji nauki i szkolni

ctwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza 

się, co następuje : 

§ 1. Podstawą przyjęcia na pierwsz. rok studiów 
na wszystkich wydziałach (oddziałach, kierunkach 
studiów, studiach specjalnych) \V Szkołach wyższych 
podległych Ministrowi Oświaty oraz Ministrowi Zdro
wia jest egzamin ,,,"stępny z wyj ątkiem przypadków. 
wskazanych w § 7 niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Doboru kandydatów na wydziały (oddziały, ki e
:rw1ki studiów, studia specjalne) dokonuje komisja dla 
doboru kandydatów. 

§ 3. 1. W skład komisji wchodzą: 

1) dziekan wydziału jako przewodniczący - oraz j ako 
członkowie: 

2) delegat właściwego ministra (ministra, któremu 
po.lega szkoła) , 

3) jeden z członków rady wydziałowej, powołany przez 
właściwego ministra po wysłuchaniu opinii dziekana, 

4) przedstawiciel Okręgowej Rady Związków Zawo
dowych, 

5) przedstawiciel zarządu . wojewódzkiego Związku Sa
mopomocy Chłopskiej, 

6) przedstawiciel wojewódzkiego zarządu Związku 

lV!łodzieży Polskiej . 

2. Członków komisji, wymienionych w pkt 4, 5 i 6 
powołuj~ właściwy minister na wniosek wymienio
nych organizacji. 

3. Ponadto właściwy minister może powołać do ko
misji jako członka przedstawiciela innego ministra, któ
ry jest zainteresowany zakresem studiów danego wy-

działu. Powohnie następuje na wniosek zainteresowa
nego m inistra. 

4. Dziekana w komisji zastępuje prodziekan. 
'Właściwy minister powołuje w miarę potrzeby zastęp
ców członków komisji w tym samym trybie jak człon-
kó\v komisji. - ~ 

§ 4. 1. W każdej szkole wyższej właściwy minister 
powołuje pełnomocnika szkoły do spraw rekrutacji, do 
zadań którego należy: 

a) decyzja o dopuszczeniu kandydata do egzaminu 
wstępnego oraz 

b) koordynacja prac k omisyj. 

2. W ośrodku akademickim, w którym znajduje się 
więcej niż j edna szkoła wyższa, Ministr: r Oświaty po
wołuj e ponadto jednego pełnomocnika dla całego ośrod
ka. Dla ośrodka , w którym znajduje s ię akademia me
dyczna, M inis ter Oświaty powołuje t ego pełnomocnika 
w porozumieniu z Ministrem Zdrow ia. 

§ 5. W przypadku, gdy liczba kandydatów na pierw
szy rok studiów danego wydziału (oddziału, kierunku 
studiów, stua·ium) przekracza 300, właściwy minister 
może powołać dodatkow e komisj e. Dziekana j ako prze
wodniczącego komisji zastępuje wówczas członek rady 
wydziałowej, powołany przez właściwego ministra po 
wysłuchaniu opinii dziekana. 

§ 6. 1. Doboru kandydatów dokonuje komisja na 
podstawie oceny egzaminu wstępnego i kwalifikacji 
osobistych kandydata. 

2. Egzamin wstępny obejmuje: 

a) egzamin pisemny - na temat związany z kie
runkiem studiów, 

b) egzamin ustny - z nauki o Polsce i świecie 

współczesnym oraz następujące egzaminy: 
/ 


