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Dzienn ik Ustaw Nr 25

z 1933 r. Nr 25, poz. 209, z 1934 r. Nr 40, poz. 350
i Nr 110, poz. 976, z 1936 r. Nr 3, poz. 16, z 1938 r.

Nr 60, poz. 463 i z 1948 r . Nr 18, poz. 130)
co następuje:

zar z ądza si.~ ,

-

Poz. 226, 227, 223 i 229

dopuszczony jest wyjątek od zakazu p obierania opłat
za lJaukę rzemiosła (Dz. U. R. P . Nr 52, poz. 407).
§ 2. Rozporządzenie wchodzi' w ży cie z dniem
ogło szenia.

§ 1. Uchyla się ro zp orz ądzeni e Ministrów Przei Handlu oraz Opieki Społeczne j z dnia 9 czerwca 1938 r. o okreś l eniu rodzajó \v rzerniosla, w których

Prz ewo dni czący

p odarczego:

m ysłu

Pmistwowej T<omisji Planowania Gosz. E. Szyr

VI

Minister Pracy i Opi eki

Społecznej:

K Rllsineli
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRÓW OŚWIATY I ZDROWIA

z dnia 10 maja 1950 r.
w sprawie uznawania studiów wyższych odbywanych w

Na podstawie art. 25 dekretu z dnia 23 paździer
nika 1947 r . o orglmizacji nauki i szkolnictwa wyż sze
go (Dz. U . R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co nas tępuje:

§ 1. Ukończeni e wyż szej szkoły w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich począwszy od dnia
1 pażdziernika 1917 r. j est równow ażne z ukończeniem
odpowiedniej szkoły wyższej w Polsce
dyplom
stwierdzający ukończenie takiej szkoły nie wymaga
nostryfikacji.

Z.wiązku

Republik

zawodowe w Polsce

przysługują

czyły

w

wyż. szą

szkołę

Zwią zku

Radzieckich.

osobom, które UkOl'iSocjalistycznych Re-

publik R adzieckich.
2. Stopnie naukowe bądź zawodowe osób, które
ukończyły studia lekarskie, stomatologiczne bądź fa rmaceutyczne ustala Minister O świa ty w porozumieniu
z Ministrem Zdrowia.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w żyCie z dniem ogło
szenia.
Minister

§ 2. 1. Minister Oświaty, ,po wT;]uchaniu opinii
Rady Głównej, ustala, jakie stopnie naukowe bądź

Socjalistycznych

Oświaty:

w z. E. Krassowska

Minister Zdrowia: T. f\1ichejda
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OSWIATY

z dnia 10 maja 1950 r.
w

sprawie zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowslóej w Lublinie.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 paździer
nika1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego
(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarząd z a się, co następuje:

staw Matematyki wraz z połączonym z ni,!
naukowym na katedrę Matem atyki III.

§ 2.
§ l . Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym szenia z
Uniwersytetu Marii · Curi e-Skłodowskiej w Lublinie
przemianowuje się katedrę Logiki Matematycznej i Pod- . Minister

Ro~porząd:zenie

zakładem

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 marca 1950 r.

mocą obowiązującą
Oświaty:

w z. E. Krossowska
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I OPIEIU SPOŁECZNEJ
z dnia 19 maja 1950 r .

zmie:niaj~ce

r oz porzą dzenie

o war unkach nabywania

Na podstaw:e art. 4 m,t. 1 d ekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. o ubezpieczeniu rodzi nnym (Dz. U.

uprawnień

R. P. Nr 66,
zarządza się,

do

zasiłk ów

rodzjnnych.

poz. 4]4 i z 1950 r.
co następuje:

Nr 20, poz. 170)

