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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. 



'" : " ;', i· · · .. ! 

' Dziennik Ustaw Nr'2ł . "_ 26:1 _ .. " . "PoE,216;2ł7 " i 2111 
... 

§ 3" Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie nadaje 
się oScibo~ość prawną.' 

, , §4: S'tudenci Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiej
skiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa 

,' Wiejskie6!o w Łodzi ' stają się studenta:m:iWyższej Szko
, łyRolIiiczej. w Olsżtynie. 

' >, (t 

< , • •• " " . : ; ; ~ ~ 

§ 6. Wykonanię rozpoąąd2;enia , porucu ,~ię " ~i
nistrow:i ~zkól Wy~zych i NaukI." 

, " ,; ' ; 

§ .7. Rozporządzenie wchodzi w . życie z dniem, og~o~ 
szenia. '" ,, ' 

§ 5. Termin zakończenia działalności szkół, wymie
. ,nionych. yv§ 1, ustali lI(1ią.istcr Szkól Wyższych i Nauki. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

• 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OSWIA1'Y 

z dnia 21 kwietnia 1950 r. 

zmieniahce rozporządzenie w sprawie org~nizacji Studium Dzi~nnikarskiego w Akademii Nauk Polit:v('~mych. 

Na podstawie art. 20 i 75 dekretu z dnia .2,8 paź
dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W rozporzącizer.'u Ministra Oświaty z dnia 25 
września 1948 r. \V sprmvie organiz~cjiStudium Dzien_ 
nikarskiegow Akademii Ncł.Ul< Politycznych (Dz. U. R. P. 
Nr 47, poz. 354) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 otrzymuje hrzmier.:e: 
,,§ 3, 1. Na Studium pr.?YJ mowani są studenc~ 

i absolwenci szkół wyższych akademickich i zawodo
wych. 

2. Warunkiem przejśda na drugi rok Studium jest 
ukończenie I roku Stud'um i I roku szkoły wyższej 

oraz odbycie trzymier;:ięcznej praktyki w redakcji. 
3. Warunkiem przejścia n~ trzeci rok Studium 

jest ukończenie II-go roku Studium oraz II-go roku 
szkoły wyższej, 

4. Dyplom ukończen'a Studium może otrzymać 
jedynie student posiaqający dyplom szkoły ,'.ryższej.;' 

2) W § 4 wprowadza się ust. 3 i <1: w brzmieniu: 
,,3. Studenci Studium, którzy nie są studentami 

lub absolwentami Akademii · Nauk Politycznych, obo-

wiązani są w t~ szkole dodatkowo wysłuchać wykła
dów i złożyć egzaminy z następuj ących przedmi.otów: 

Rok I 

Materializm historyczny i dialektyczny 
Historia doktryn i ruchów społecznych' 

Rok II 

Ekonomia kapitalizmu 

Rok III 

Ekonom'a socjalizmu i demokracji ludowej . 

4. Od wymagań przesłuchania wykładów ' lub zło
żenia egzaminów z niektórych lub wszystkich przed
miotów wymienionych VI § 4 ust. 3 niniejszego rozpo
rządzenia mogą być zwolnieni. studenci, którzy wy
każą s' ę egzaminami z tych przedmiotów, złożonymi 
w innych szkołach wyższych" . 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie .z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia l września 
1949 r. 

Minister O~wiaty; w z. E. Krassowslw 
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ROZPORZ1\DZENIE MINISTRA LEśNICTWA 
j 

/ 
Z dnia 26 maja I!J50 1'. 

w sprawie uposażenia pracowników przedsiębiorstw law\V państwowych. 

Na podstawie art. 27 u stawy z dnia 20 grudn 'a 
1949 r. o państwowym gospodarstwie l eśnym (Dz. U. 
R. P. Nr 63, poz, 494) zarządza się w porozumieniu 
z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego oraz lVIinistrem Finansów, co następuje : 

§ 1. Rozporządzen :e niniejsze normuje uposażenie 
pracowników, których stosunek służbowy ma charakter 
publiczno-prawny, w przedsiębiorstwach lasów pań

stwowych, utworzonych na podstawie art. 6 ust. 2 lit. a) 
ustawy z dnia 20 grudnia 19-1 9 r, o państwowym gospo
darstwie leśnym rDz, U. R P. Nr 63 , poz. 494). t 

Grupa uposażenia 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
l) 

10 
11 
12 

miesięcznie zł. 
35.700 
('?~.~ti\) 

27.300 
22.575 
19.530 
16.485 
14.385 
U.SlO 
11.55G 
10.500 

9.765 
!ł .240 § 2. 1. Pracownicy przedsiębiorstw lasów pań 

stwowych otrzymują uposażenie zasadn : cze według na
stępującej tabeli: 

:f. Uposatenie dyrektora naczelnego Graz dyrf'k
torów w Centralnym Zarządzie Lasów -Państwowycb 




