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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) zarządza si.~ , 

co następuje: 

§ 1. Uchyla się rozporządzenie Ministrów Prze
mysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej z dnia 9 czerw
ca 1938 r. o określeniu rodzajó \v rzerniosla, w których 

dopuszczony jest wyjątek od zakazu pobierania opłat 
za lJaukę rzemiosła (Dz. U. R. P . Nr 52, poz. 407). 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi' w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Pmistwowej T<omisji Planowania Gos
podarczego: VI z. E. Szyr 

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 Z.wiązku Socjalistycznych Republik Radzieckich. 

Na podstawie art. 25 dekretu z dnia 23 paździer

nika 1947 r . o orglmizacji nauki i szkolnictwa wyższe

go (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. Ukończenie wyższej szkoły w Związku Socja
listycznych Republik Radzieckich począwszy od dnia 
1 pażdziernika 1917 r. j est równoważne z ukończeniem 
odpowiedniej szkoły wyższej w Polsce dyplom 
stwierdzający ukończenie takiej szkoły nie wymaga 
nostryfikacji. 

§ 2. 1. Minister Oświaty, ,po wT;]uchaniu opinii 

zawodowe w Polsce przysługują osobom, które UkOl'i
czyły wyż.szą szkołę w Związku Socjalistycznych Re
publik Radzieckich. 

2. Stopnie naukowe bądź zawodowe osób, które 
ukończyły studia lekarskie, stomatologiczne bądź fa r
maceutyczne ustala Minister Oświaty w porozumieniu 
z Ministrem Zdrowia. 

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

Minister Oświaty: w z. E. Krassowska 

Rady Głównej, ustala, jakie stopnie naukowe bądź 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) zarządza się, co następuje: 

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

§ 2. Ro~porząd:zenie wchodzi w życie z dniem ogło
§ l . Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 1950 r. 

Uniwersytetu Marii · Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
przemianowuje się katedrę Logiki Matematycznej i Pod- . Minister Oświaty: w z. E. Krossowska 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEIU SPOŁECZNEJ 

z dnia 19 maja 1950 r . 

zmie:niaj~ce rozporządzenie o war unkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzjnnych. 

Na podstaw:e art. 4 m,t. 1 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. 

R. P. Nr 66, poz. 4]4 i z 1950 r. Nr 20, poz. 170) 
zarządza się, co następuje: 
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§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki 
S'Jołecznej z dnia 16 stycznia 1948 r. o warunkach na
blw~nia ufl~·awmen do zasiłków ndzinnych (Dz. 
U . . R. P. I'or 4, poz. 30) wprowadza s>~ następujące 

znliany: 

1) § 3 otrzymuj e brzmienie: 

,,§ 3. 1. Pru 50wnicy mają prawo do zasiłku ro
dzinnego, z zastrz~żeniem § 2 ·ust. 1, 2, 3 · i 6, poczy
nając od rozpoczęc·a pracy aż do rozwiązania stosunku 
pracy lub stosunku5łużbow;ego, za każdy miesiąc ka
lendarzowy. Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli 
liczba dni przepraco'",anych w miesiącu kalendarzowym 
wynosi mniej niż 20. 

2. Do dni pracy wlicza się wszystkie okresy, za 
które pracownik otrzymał wynagrodzenie, oraz . okresy 
przerw w pracy z przyczyn niezależnych od pracow
n ika lub z innych ważnych powodów, choćby za czas 
takiej przerwy nie przysługiwało wynagrodzenie. 
VI szczególności do dni pracy wlicza się okresy zwol
n :enia od zajęć z powodu choroby, macierzyństwa lub 
izolacji, zarządzonej przez władze sanitarne dla zapo
bieżenia rozwleczeniu choroby zakaźnej, bądź też z po
wodu urlopu wypoczynkowego, okresy powołania na 
ćwiczenia lub przeszkolenie wojskowe, sprawowa.nia 

mandatu poselskiego lub pełnienia innych czyhnosci 
obywatelskich lub społecznych, okresy w których pra
cownik skierowany był na szkolenie lub uzyskał od 
pracodawcy zwolnienie od zajęć w celu załatwienia 
spraw osobistych lub rodzinnych. 

3. Byli pracownicy mają prawo do zasiłku rodzin
nego, z zastrzeżeniem § 2 ust. 4 i 6 od rozwiązania 
stosunku pracy lub . stosunku służbowego aż do ustania 
uprawnień do zasiłku pieniężnego z ubezpiecJ:enia na 
wypadek choroby i macierzyństwa za każdy miesiąc 
kalendarzowy, w którym pobierali zasiłek chorobowy. 

4. Emeryci i renciści mają prawo do zasiłku ro
dzinnego, z zastrzeżeniem § 2 . ust. 5 i 6, przez czas 
trwania uprawnień do pobierania zaopatrzenia lub 
renty. 

5. Sieroty mają prawo do zasiłku rodzinnego przeż 
czas trwania uprawnień do pobierania zaopatrzenia 
(zasiłku) sierocego lub renty sierocej". 

2) w § . 4 skreśla się ust. 2. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 5 maja 1950 r. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 
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ROZJłORZĄDZENIE IUlNISTnA ZDROWIA 

z dnia 31 maja 1950 r. 

zmieniające rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej o uznaniu niektórych . substancji 
rzającyeh za wywołujące szkodliwe skutki dla zdrowia. 

przetworów odu~ 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 
1923 r. w przedmiocie substancji i przetworów odu
rzających (Dz. U. R. P. Nr 72, poz. 559) zarządza się 
w porDzumieniu z Ministrami Przemysłu Ciężkiego 

oraz Handlu Wewnętrznego, co następuje: 

§ 1. . VI rozporządżeniu Ministra Opieki Społecznej 

z dnia l!} czerwca 1937 r. o uznaniu niektórych sub
stancji i przetworów odurzających za wywołujące 

szkodliwe skutki dla zdrowia (Dz. U. R. P. z 1937 r. 
Nr 49, poz. 379 i z 1948 r. Nr 9, poz. 62) wprowadza 
się następuj ące zmiany : 

w § 1 dodaje się pkt o) w :brzmieniu: 
"o) metylodwuhydromorfinon i jego sole (l\1:etopon 

i j egD sole)". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 
K. Zemaj lis 

Minister Handlu Wev.rnętrznego: T. Dietrich 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WIEDLH'VO.śCI 

z dnia 5 czerwca 1950 r. 

o zmianie rozpon:ąd:l:enia z dnia 4 listopada 1947 r. o wyznaczeniu sądów grothldch do prowadzenia i za
kł:nlania ksiąg wlecZ·ystych i zbiorów. dolmmcatów. 

. Na podstawie art. 9 prawa o ustroju sądów pow
szechnych oraz art. XXIII i L VII przepisów wprowa-

dzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wie
czystych zarządza się, co następuje:.' 

? 




