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. § 1. Dla statków p0wietrznych, przylatujących do 
Polski, odlatujących z Polski lub przelatujących tran
zytem ponad terytorium Polski, wyznacza się nastę
pujące miejsca przelotu granic Państwa: 

1) Na granicy polsko-radzieckiej odcinek zawarty po
między liniami prostymi, łączącymi miejscowość 

Suwałki po stronie polskiej z lliiejs ·::!owością Prienai 
po stronie Litewskiej. SRR i mleJscowosc Augu
stów po stronie polskiej z miejscowością Daugi 
po stronie Litewskiej SER. 

2) Na granicy polsko-czechosłowackiej: 

odcinki zawarte pomiędzy liniami prostymi, prze
chodzącymi w odległości po 5 km w prawo i w le
wo równolegle do linii prostych, łączących: 

a) miejscowość Muszyna po stronie polskiej z miej
scowością Lubot ina po stronie czechosłowac

kiej; 

b) miejscowość Kudowa-Zdrój po stronie polskiej 
z miejscowością Nachód po stronie czechosło

wackiej; 

c) miejsco\:'łOŚĆ Lubawka po stronie polskiej z miej
scowością Trutnów po stronie czechosłowac

kiej. 

3) Na granicy polsko-niemieckiej: 

odcinek zawarty pomiędzy liniami prostymi, prze
chodzącymi w odległości po 5 km w prawo i w le-

wo równolegle do linii prostej, łączącej stację ko
lejową Rzepin po stronie . polskiej ze stacją kole
jową Rosengarten · po stronie niemieckiej. 

4) Na granicy morskiej: 

a) odcinek wybrzeża, zawarty pomiędzy liniami 
prostymi, przechodzącymi w odległości po ,5 km 
w prawo i w lewo równolegle do linii prostej 
przecinającej miejscowość Trzebiatów i Resko; 

b) odcinek wybrzeża o szerokości 10 km po 5 km 
na wschód i na zachód od latarni morskiej 
u ujścia rzeki Łeby do morza Bałtyckiego. 

§ 2. Z dniem wejścia VI ży.::ie niniejszego rozporzą
dzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Mini
stra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 marca 1936 r. 
o wyznaczeniu miejsc przelotu granic Państwa przez 
statki powietrzne (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 173). 

§ 3·. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Administracji Publicznej: w z. St. Zawadzki 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: SI. Radkiewicz 

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski 
Marszalel< Polsld 

Minister Finansów: K. Dąbrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OSWIATY 

z dnia 21 kwietnia 1950 r. 

w sprawie utworzenia katedry Psychologii II na Uniwersytecie Poznańskim. 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 paździer": 
nika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego 
(Dz. U: R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Poznańskiego tworzy się katedrę Psychologii II wraz 
z połączonym z nią zakładem naukowym: 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnie,. 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
1950 r. 

Minister Oświaty: w z. E. Krassowska 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

I MINISTRA PRACY I OPIEIH SPOŁECZNEJ 

z dnia 5 maja 1950 r. 

o uchyleniu rozporządzenia Ministrów Przemysłu Handlu oraz Opield Społecznej o określeniu rodzajów 

rzemiosła, w których dopuszczony jest wyjątek od zakazu pobiel·.ania opłat za naukę rzemiosła. 

Na podstawie art. 116 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z -dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie 

przemysłowym (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 53, poz. 468, 
z 1928 r. Nr 34, poz. 321, z 1932 r. Nr 29, poz. 293, 




