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Dziennik ustaw Nr :M)
o Funduszu Zakładowym, powinny objąć w szczególności wyposażenie zakładowych świetlic, czytelni, klubów techniki, wyposażeni,e i rozbudowę urządzeń słu
zących opiece nad zdrowiem pracownika, matki i dzieck a oraz pielęgnowani u sportu i wychowania fizycznego,
or~ródków działkowych, stołówek itp., a także urządzeń
zapewniających bezpieczeństwo i higi~nę pracy.
(j 10.
1. W roku 1950 planowe obniżenie kosztów
włrrs~ych ust.alone zosLanie w wysokości rozl1lcy pOm.jędzy k osztami własnymi produkcji poi'ównywalnej,
obliczonymi n a podstawie danych rzeczywistych z roku
19'19, a kosztami vvłasnymi tej produkcji wynikającymi
z plcm u na r. 1950. '
2. W przypadku, gdy stan--księgowości uniemożli
\vi w niektórych przedsiębiorstwach porównanie po mię-
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dzy rzeczywistymi kosztami produkcji z r. 1949 a planowanymi kosztami produkcji jpOrównywa.I.iJ.ej r. 1950,
odpisy na Fundusz Zakładowy r. 1950 z tytułu obniże
nia kosztów własnych dokonane zostaną tylko od ponadplanowego obniżenia kosztów własnych (§ 3 ust. 3
zdanie ostatnie).

.;
§ 11. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Finansów oraz
właściwym ministrom.
Rozporządzenie

§ 12.

życie

wchodzi w

z dniem

ogł osz enia.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
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RO..z~ORZ.ĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 5 lipca 1950 r.
tv

sprawi.e przekształcenia Studiów Wychowania Fizycznego przy Akademiach lUedycznycb w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie w Wy:łsze Szkoły Wychowania Fizycznego.

Na podstawie art. 16 i 19 ust. 3 dekretu z dnia
28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz.. U. R. P. Nr 66, poz. 415) oraz
art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 30 grudnia 1949 r . o organizacji spraw kultury fizycznej i sportu (Dz. U. R. P.
Nr 65, poz. 526) zarządza się, co następuje:
§ 1. Studia Wychowania Fizycznego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie
przekształca się w Wy:;sze Szkoły Wycho'Nania Fizycznego. Szkoły te są szkołami akademickimi i stosuje się
do nich przepisy dekretu o organizacji nauki i /szk01nictwa wyższego.
§ 2.

1.

Wyższe

§ 3. Studenci byłych Studiów Wychowania Fizycz. n ego przy Akademiach Medycznych w Poznaniu, Wrocl.awiu i Krakowie stają się studentami 'Wyższych Szkół
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, V{rocławiu i Krakowie.
§ 4. Wykonanie rozponqdzenia porucza
zesowi Rady Ministrów.

Szkoły

Wychowania Fizycznego
i K ri:\lwwie przekazuje się
Głównemu Komitetowi Kultury F izycznej przy Prezesie
Rady :Ministrów.

w Poznaniu,

2. Zwi e rzchnią władzą w sprawach zarządu i nadzoru nad Wyższymi Szkołami Wychowania Fizycznego
w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, wykonywanych przez
Giówny Komitet Kultury Fizycznej, jest Prezes Rady
Ministrów.

Wrocławiu

§ 5.
ogłosz enia

Rozporządzenie

z

się

Pre-

wchodzi VI życie z dniem
od dnia 1 lipca 1950 r.

mocą obowi 4 zującą

Prezes Rady MilllstIÓW: J. CyrankIeWICZ
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nOZPORZĄDZENIE l\UNISTRA FINANSÓW

z dnia 14 lipca 1950 r.
o postawieniu

Państwowego

Banku Rolnego w stan likwidacji.

Na podstawie art. 28 dekretu z dnia 25 październi
ka 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. R. P. Nr 52,
poz. 412) zarządza się, co następuje :

§ 1. Z dniem 1 sierpnia lY50 r. Państwowy Bank
Rolny przechodzi w s tan likwidacji, która ob~mie ra'chunki "stare" i "okupacyjne" w rozumieniu rozporządzenia Kierownika Resortu Gospodarki Narodowej
i Finansów z dnia 5 października 1944 r. o czynnościach

bankowych na obszarach wyzwolonych spod okupacji
(Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 38), zmienionego rozporządze
niem Ministra Skarbu z dnia 6 styczrria 1945 r. (Dz. U.
R. P. Nr 1, poz. 4).

§ 2.

Rozporządzenie

wchodzi

w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Minister Finansów: w z. E.

Drożniak

Tłoczono z pOlecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Ministerstwa Sprawiedl. w Warszawie, ul. Nowowiejska 6

40.000 66$

Ceoa 16 zL

