
-' 

-
Dzier.:d!t Ustaw Nr 2ł 2fll Poz. 212,213 i 214 

§ 2. Nadzór nad Instytutem porucza się Min'strowi 
Rolnictwa i Reform Rolnych, który wykonuje go w po
rozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji 
Planowania GO~~Gdarczego i M inh,trem Szkół Wyższych 
i Nauk:. 

§ 3. Instytut może za zgodą władzy nadzorczej po
siadać oddziały oraz placówki pomocnicze. 

§ 4. l. Instytut sprawuje nadzór nad działalnością 
nankową w zakresie uprawy; 'nawożenia roślin i glebo
znawstwa, prowadzoną przez inne placówki naukowo
badawcze, podległe .Min·strowi Ro!nictwa i Reform Rol
nych.. 

2. W zakresie zleconym przez lVIinistra Szkół Wyż
szych i Nauki Instytut nadzoruje i koordynuje prace 
naukowo-badawcze zakładów i instytu tów s?kół wyż

szych w dziedzinie uprawy i nawożenia roślin i glebo
znawstwa, przedstawia wnioski w sprawie zatwierdza
nia planów tych prac o,:,az czuwa nad ich wykonaniem. 

§ 5. Instytut pos'ada osobowość prawną. Może on 
za zgodą IHinistra Rolnictwa i Reform Rolnych naby
wać, pozbywać i obciążać swój majątek nieruchomy. 

§ 6. ' 1. Instytut przejmuje część majątku stanowią- . 
cego własność lub będącego w użytkowaniu Państwo
wego Instytutu Naukowego Gospodarstwa vViejskieJo, 
określoną przez Ministra ' Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrem Finansów. , 

~. Instytutowi może być również prz~kazany ma
jątek Skarbu Państwa, oznaczony przez Ministra Rol
nictwa i Ref(}r;ro Rolnych w poroznm eniu z Ministrem 
Finansów. 

§ 7. Ogół dochodów i wydatków Instytutu objęty 
jest budżetem Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rol

.nych. 

§ 8. Wykonanie rozporządzenia porucźa się Mini
strowi Roln 'ctwa i Reform Rolnych w porozumieniu 
z Mi~istrem Szkół Wyższych i Nauki. 

§ 9. Rozporządzp.nie wchodzi w życie z dniem ogło
szeni"a z mocą ohowiązującą od dnia 1 kwietnia 1950 .l". 

Prezes Rady Minlsłlów: J. Cytanluew/l:z 

211 

&OZPOCZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 maja 195{} r. 

w sprawie wyn!łgrodzema nłonków zespołów orzekających okrę~owych komisJi al'bił".".; .... """ch. 

Na podstawie art. 12 ust. 3 dekretu z dnia;) s 'erp
nia 1949 r. o pa6stwowym arbi trażu gospodarczym 
(Dz. U. R P. Nr 46, poz. 340) zarządza się, co następuje: 

§ 1. PrzEwodniczący i członkowie zespołóworze

kających okręgowych komisji arbitrażowych otrzymują· 

za przewodniczenie w zespole orzekającym, za udział 

w pos :edzen:u zespoh .. orzekającego lub za I referowanie 
sprawy wynagrodzenie według zasad ustalonych za te 
czynności w rozporządzeniu Rady l\iinisŁrów z dnia 
3 lute-go 1950 r. w sprawie wynagrodzenia członków 

zespołów orzekających Głównej K omisji Arbitr::l żo.v2j 

(.Dz .. U. R. P. Nr 5, poz. 40, z tym, że ustalone w tym 
rozpor~(lzeniu kwoty wynosić będą: . 

w § 1 ust. 1 . zł 750.-
w § 2. ust. 1 i 2 zł 300.-
w § 2 list. 3 zł 1.050.-

§ 2. Wykonanie rozporząslzęnia porucza się Prze
wodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gos
podarczego i ' Ministrowi l!'inans~w. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życ 'e z d.niem 
ogłoszenia z m oc=! obowiązującą od dnia 1 maja 1950 r . 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZ1\DZENIE RADY JUINISTRÓW 

z cl:,ia 31 m a ja 1950 r. 

w spraw. e ooo,mą7.kłł zuofiarowania do zh~ód;:i zużytych tub mełał1.lwycn . 

Na podstawie art. 2 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycz
nia 1947 r.' o obrocie i gospodarowaniu odpadka mi 
użytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105) zarządza 
się, co następuje: 

§ 1. 1. Tuby meta lowe, pozostałe po wydobyciu 
artykułów w nie opakowanych , stanow : ą odpadki użyt
kowe w rozumieniu art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycz
nia 1947 r. o obrocie i gospodarowaniu odpadkami 
użytkowymi (Dz. U . R. P . Nr 27, poz. 105). 

2. Ilekroć w dalszej tr~ci rozporządzenia mowa 
jest o tubach bez bliższego określen:a, należy przez 
to rozumieć tuby metalowe ~tanowiącE: stosownie do 
ust. 1 odpadki użytkowe. 

§ 2. 1. Osoby fizyczne i prawne obowiązane są 
przy nabywaniu artykułów opakowanych w tuby me
talowe zaofi~rować tuby do zb iórki i dostarczyć. je do 
punktów sprzedaży t ych artykułów. -

2. Tuby pow'nny być zaofiarowane w ilości od
powiadaj ącej ilości sztuk nabywanych artykułów opa
kowanych w tuby metalowe. 

3. Obowiązek zaofiarowani.a uważa się za wyko
nany również. przy zaofiarowan iu tub pozostałych po 
artykułach innych niż nabywdne. 

§ 3. 1. W przypadku n iedostarczenia tub przed 
wydan 'em artykułów opakowanych w tuby metalowe 
naby wca tych artykułów obowiązany jest złożyć 
u sprzedawcy za pokwitowaniem, na zabezpieczenie 

• 

... . 



, 

r 

-
Dziennik Ustaw Nr 24 262 

wykon::.nia obowiązku okn::lonego w,. § 2, kaucję w wy
sokości 50 zł za każdą nie dostarczoną tubę.. Kaucja 
podlega zwrot'}wi z chwilą dost<l~'c;:en;a tuby przy jea
noczesnym zwrocie pol:witowan'a 

~. WprzYPc.dku niedostarczenia tuby przed upły
wem mie!;iąca od dnia złożenia kaucJi, kaucja ulega prze'
pl'ldkowi na rzecz osoby uprawnionej do gospodarowania 
naprawach wyłączności złomem metali i stopów nie
żelaznych. Jednocześnie z przepadkiem kaucji wygasa 
obowiązek zaofiarowania i dostnrcZC',lia tuby. 

3. Ministrowie Przemysłu Cit:":'kiego o~:az Handlu 
Wewnętrznego w drodze zarządzenia, wydanego' w po
rozumieniu z lVIinistrem Finansów l ogłoszonego w Mo
nitorze Polskim, określą formę wydawanych na kaucję 

Poz. 214, 215. i2H 

pokwitował'i, Ę"posób ewidencjonowan;a , pobranych. kau
cji oraz sposób przekazywania tub i przepadłych kaucji 
osobie, o której mowa w ust. 2. 

§4. Rozporządzenie nie narusza przepisów o obro
cie i gospodarowaniu złomem meta1i jsŁopów nieże
laznych. 

§ 5 . . , Wykon~nie . rozporządzenia porucza się Mi
nistrom Przemysłu Ciężkiego orazH.andluW.ewnętrz
nego. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi \V życie po upływie 
miesiąca od dnia ogfoszf.'nia.. 

Prezes Rady !\·1inistr.ów: J. CyrankiewIcz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 maja 1950 r. 

'W sprawie rozciągnięcia przepisów o weryfikacji praw emerytalnych. 

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 
1!H9 r. o zmianie niektórych przepisów' o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszów państwowych i zawo
dowych wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 304) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. .Powołane w rozporządzeniu artykuły bez bliż
szego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia l 
lipca 1949 r. o zmianie niektórych przepisów ~ zao-

• patrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów państwowych 
i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. Nr 42, 
poz. 304). 

§ 2. 1. Rozciąga' się moc obowiązuj~cą przepisów 
art. 13-17, 19 ust. 1 i 3 oraz art. 20-22 na osoby po
siadające prawo do zaopatrzenia emerytalnego (uposa
żenia emeryta, pensji wdowiej, pensji sierocej) z fun
duszów państwowych na podstawie innych przepisów 
niż wymienione wart. 1. 

2. Przepis ust. 1 dotyczy również osób posiadają

cych prawo do śv·:iadczell rentowych z' tytułu ubezpie
czeń społecznych, do zaopatrzell emerytalnych z b. lo
kalnych funduszów samorządowych lub z budżetów 

b. związków samorządowych oraz do wszelkich innych 
rent i zaopatrzeń wynikających ze stosunku pracy, 
a przypadających z odrębnych funduszów emerytal
nych lub z funduszów własnych instytucji i zakładów. 

§ 3. Uprawnienia Ministra Skarbu określone wart. 
'i 

22 przysługują odpowiednio wła~ciwemu m inistrowi 
w zakresie podległego mu zakładu lob funduszu , eme
rytalnego. 

~. § 4.1. Przepisy rozporządzenia Rady Min istrów 
z dnia 20 lipca 1949 r. w sprawie weryfikacji praw eme
rytalnych (Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 316) stosuje się od
powiednio w sprawach objętych niniejszym rozporzą

dzeniem z tym, że we wszystkich pN:ypadkach powo
łanie Państwowego Zakładu Emerytalnego oznacza po
wołanie właściwego zakładu lub funduszu emerytal
nego. 

2. W sprawach dctyczących osób, posiadających 
prawo do świadczeń rentowych z tytułu ubezpieczeń 

społecznych , (§ 2 ust. 2), przec:stawicielem naczelnej 
władzy, o której mowa wart. 2"0 ust. 2 pkt 3, jest de
legat' Ministra Pracy i Opieki Społecznej. 

§ 5. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie do
tyczą osób pOJiadających prawo do zaopatrzenia eme
rytalnego z funduszów przedsiębiorstwa "Polskie Ko
leje Państwowe". 

§ 6. Vlykonan;e rozporządzenia porucza się Preze- -
sowi Rady Ministrów i zainteresowanym ministrom. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnie;m ogło
szenia. 

Plezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 31 maja 1950 r. 

'fV spr;Jvlie zwmJęda Wyższej Szkoły GospodaJ"s.twa Wiejskiego w Cieszynie i Wy<~sz~j Sz~;;oły Gospodarstwu 
W iejskiego w Łodd oraz założenia Wyższej Szlwły Rolniczej w Olsztynie. 

Na pod::hwie ,,:rt. 19 mt. 3 i art. .57 ust. 1 dekre

tu z dnia 28 paździeri1ika 1947 r. o organizacji nauki 

i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 415) 

:zarządza się, co na.stępuje: 

Wf · 

§ 1. Zwija się: Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiej. 
skiego w Cie:;zynie i Wyższą Szkołę Gospodarstw. 
Wiejskiego w Łodzi. - . 

§ 2. Tworzy się Wyższą Szkołę Rolniczą w Olszty;. 
nie. jako paJ1stwową wyżSZq szkołę a1mdemicką. 




