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§ 2. 1. W zakres praktyki wakacyjnej wchodzi 
wykony~ie przez s-tud"nta czynności z zakl'esu przed
miotów, z których nabył wiadomości w czasie swych 

- studiów. 
2. StllrJ enci wydziałów . farma:::eutycznych odby

wają praktykę w/aptekach, a studenci w ydzialów le!,ar
skich i oddziałów ' stomato~ogicznych ~ w zakładach 
leczn iczych. 

3. Miejsca i terminy od bywania praktyk wakacyj
nych przez poszczególnych studentów określają wła
ściwi dziekani w ramach rozdzielników ustalonych 
przez MInistra Zdrowia. 

. 4. Praktyki wakacyjne s:,\ płatne z budżetu Mini
sterstwa Zdrowia. 

§ 3. 1. Zaliczenie praktyki wabcyjne j s ta nowi 
warunekbliczenia roku studiów. 

2. O zaliczeniu praktyki decyduje dziekan po roz-

--~----~----------~------

patrzeniu sprawozdania z przebiegu praktyki złożonęgq ~" 
przez studenta oraz zaświadczenia wydanego przez . za
kład, w którym student odbył praktykę. 

3. Dziekan może zaliczyć na poczet praktyki wa
kacyjnej prac~ zarobkową"""' studenta wykOnywaną 
w danym roku studióvv w zakładzie określonym w § 2 
ust. 2. 

§ 4. 1. R03porządzenie wchodz i w życie z dniem 
ogłoszenia . 

2. Rozporządzenie w części dotyczącej studentów 
III roku studiów na wyązialach lekar."k ich traci moc 
obowiązującą z końcem roku szkolneg0 1950:'51, w części 
zaś dotyczącej studentów IV roku studiów na wydzia
łach Jekuskich - z końcem roku szk olnego 1951/52. 

Minister Zrlrowia: T. f\1kllejon 

Minister Szkól Wyższych i Nauki: w z. E. KrassawsIw 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPItA WIEDUWOSCI 

z dnia 31 maja 1950 r. 

o zmianie granic okręgów Sądów Grodzkich w Myślenieach i Wieliczce. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dn;a 27 kwietnia 
1949 r. o zmianie prawa o ustroju sąoówpowszech
nych (Dz. U. R. P. Nr ~2, poz. 237) zarządza się, co na
stępuje: 

§ l. Wyłącza stę z okręgu Sądu Grodzkiego w Wie
liczce gromady: Siepraw, Bienkowice, Byszyce, Cze
chówka, Gorzków, Łyczanka, Stojowice i Zakrczyn 

• gminy wiejskiej Siepraw powiatu myślenickiego 

l gromady te włącza się do okręgu Sądu Grodzkiego 
.., Myślenicach. 

§ 2. Rozporządzenie wchoazi w życie z dniem 
l lipca 1950r . . 

Minister Sprawiedliwośc,i: w 1.. T. Rek 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 26 'kwietrilai950 r. 

o sprostowaniu błędu w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 20 września 1949 r. w sprawie określe· 
nią granic terenu Pomnika Męczeństwa na Majdanku. 

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 4 dekretu Pre~ydenta 

Rzeczypospolitej z' dnia 6 wrzesnia 1935 r. o wyda

waniu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. R. P. z 1935 r . Nr 68, poz. 423 i z 1945 r. 
Nr 55, poz. 305) prostuje się następujący błąd: 

w rozporządzeniu Ministra Kultury i Sztuki z dnia 
20 września 1949 r. w sprawie określenia granic terenu 
Pomnika Męczeństwa na Majdanku (Dz. U. R. P . Nr 54, 
poz. 422) w § 1 zamiast liczby -,,9:W powinna być 
liczba .. 96". 
Minister Kultmy Sztuki: w z. W/. Sokorski 

Prenumerata kwartalna normalna wynosi 800 zł, ulgowa -100 zł. Z prenumeraty ulgowej korzystają władze, urzędy, 
zakłady i instytucje państwowe . z wyjątkiem banków, monopoli i przedsiębiorstw państwowych. 

Prl"numeratę należy wlJłacat' z góry na piętnaście dni przed rozpoczęciem kwartału kalendarzowego na konto Admini· 
strac.ii Dziennika Ustaw R. p ; w P, K. O. w Warszawie Nr I-}!l99. 

Zgtosz2nia na prenumerDtę przyjmują ponadto Biu'ra Sprzedaży Dziennika Ustaw R. p , w Warszawie, ul. Leszno 53/55 
i uJ.....Nowowiejska 6 oraz w Łodzi, Gmach Sądów, Plac Dąbrowskiego 5. 

Poiedyncze numery ~ą do nabycia w biurach sprzedaży i kasach wszystkich sądów okręgowych. 
P.ek l ~ m 9c .ii? z powodu 'lieotrzymania poszczególnych num~l'ów wnosić należy do właściwych urzędów pocztowych nie
zwłocz nie po otrzynrmiu następnego kolejnego numeru. Reklamacyj spóźnionych lub wniesionych niewłaściwie 

nie uwzględnia się. 
Adres Rl"dakcji i Administracji: Warsz:l',va, ul. Leszno 53/55. 

Ttoczor. o z poleceni" Min istra SprawiedliWOŚCi w Drukarni Ministerstwa Sprawiedl. w Warszawie, ul. Nowowiejska 6. 

40 ~U(; 49J Cena 48 zł. 




