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Poz: 203, 204 i 205

nie opłaty w terminie powoduje skreślenie kandydata
z 1isty dopuszczonych do egzaminu.

podstawie art. 6 - w ciągu siedmiu dni od daty otrzy.
mania zawiadomienia o terminie egzaminu.

§ 13. 1. Minister Zdrowia może zwolnić kandy'd ata od opłat za egzamin w całości lub w części. Zwolnienie następuje na wniosek kierownika kursu szkoleniowego, j eśli chodzi o kandydatów dopuszczonych do
egzaminu na podstawie art. 2, a na wniosek Komisj i
Kwalifikacyjnej, je śli chodzi o kandydatów dopuszczonych na podstawie art. 6.

4. Kandydatom dopuszczonym do egzaminu powtórnego n :e przysługują zwolnienia od opłat za ten
egzamin.

2. Kandydaci dopuszczeni do egzaminu na podstawie ar t. 2 mogą być zwolnieni od opłat lub uzyskać
ulgi w przypadku, gdy:
1) korzystali ze zwoln:el1 od

opłat

za

ud ział

§ 14. 1. Przewodnicz ą cy komisji egzaminacyjnej
pobiera wynagrodzenie w wysokości 120 zł, a członko
wie komisji i egzaminatorzy (§ 6 ust. 2) - w wysokości 80 zł za ka ż dego przeegzaminowanego kandydata .
2.

Wynagrodzenia, o których mOVła w ust. 1, wyz k wot uzyskanych z opłat za egzamin.

pł a ca się

w kursie

szkoleniowym,

§ 15.

2) w czasie trwania kursu wykazali
i dobrymi postępami w nauce.

się

pilnoś c ią

Rozp orządzeni e

wchodzi w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Min-ister Zdrowia: T. Michejda
3. Kandyda ci dopuszczeni do egzaminu na podstawie ar t. 2 składają podania o zwolnienie od opłat
nie p6źniej niż po upłyvii e s ledmiu dni od ukończenia
kursu szkoleniowego. Kandydaci zaś dopuszczeni na

Minister

Oświaty: St. Skrzeszewski

Minister Finansów: K. Dqbrowski

204
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 maja 1950 r.
zmieniające

rG:l:pol'Ządzenie

w

sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczonych i poniemieckich.

Na podstawie art. 9 i 12 dekretu z dnia 8 marca
1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich
(Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 13, poz. 87 i Nr 72, poz. 395,
z 1947 r. Nr 19, poz. 77 i Nr 66, poz. 402 oraz z 1948 r.
Nr 57, poz. 454) oraz § 1 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia
Rady Ministrów z dn;a 1 kwietnia 1950 r. w sprawie
zakresu działania Ministra Finansów i zmiany zakresu
działania Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz. U. R. P. Nr 22, poz. 138) zarządza się, c~
następuje:

§ L W § 15 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 11 lipca 1946 r. wydanego wporozumieniu z Ministrami Z'em Odzyskanych i Skarbu
w sprawie zbywania niektórych ruchomości opuszczo-

nych i poniemieckich (Dz. U. R. P. Nr 33, -poz. 206,
Nr 43, poz. 254 i Nr 70, poz. 383) dodaje się pkt 3
w brzmieniu:
,,3) oraz w terminie do dnia . 30 września 1950 r.
posiadacze instrumentów muzycznych, którzy nie mogą
wykazać się zezwoleniem właściwych organów Ministerstwa Kultury i Sztuki. Posiadacze tych instrumentów, należący do kategorii osób okre ś lonych w § 11
ust. 3 mogą nabyć je z zastosowaniem mnożnika 24,
pozostali zaś posiadacze - z zastosowaniem mnoż
nika 30."
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn'em ogło
szenia.
Minister Finansów: K. DqbIowski
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ROZPORZĄDZENI:':; MINISTRA FINANSÓW

z dqia 24 maja 1950 r .
w sprawie

zgłaszania

mienia posiadanego za

Na p odstawie art. 10 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 25 kwietn ia 1936 r. w sprawie obrotu
pieniężnego z zagranicą oraz
obrotu zagranicznymi
i
krajowymi środkami, pbtniczymi (Dz. U. R. p.

granicą

oraz

należności

od zagranicy.

z 1938 r. Nr 86, poz. 584 i z 1939 r. Nr 87, poz. 549)
co następuje:
§ 1. 1. Osoby fizyczne i prawne, mające mIeJsce
zamieszkania lub siedzibę w kraju obowiązane są zgłQ-,

zarządza się,

