
Dziennik Ustaw Nr 30 340 Poz. 276, 277 278 

(Dz. U. R. P. Nr 56, poz. 443) wprowadza się następu
jącą zmianę: 

§ 5 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 5. Surowice i szczepionki, określone VI §§ 1 i 2, 
2: wyjątkiem szczepionki przeciw wśdekliźnie, nie 
s :lfJ:·:xlane przez apteki publiczne na 30 dni przed upły
wem terminu ich ważności, będą przez Państwowy Za-

kład Higieny w ymieniane aptekom na inne. Niesprze
dane szczePtonki przeciw w';ciekliźnie będą zamieniane 
na iime w ciągu 10 dni od upływu terminu ich waż
ności". 

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

Minister Zdrowia: T. /Vlichejda 

.. 

277 

ROZPORZĄDZENIE MIN!STRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 14 lipca 1950 r. 

w 5prawie utworzenia katedr w Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w Warszawie. 

Na podstawie art. 15 i 20 dekretu z dnia 20 paź
dziernika 1947 r. o organizacji n auki i szkolnict"va 
wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, 

co następuj e: 

§ 1. W Wyższej Szkole Prawniczej im. Tebdora 
Duracza w Warszaw ie tworzy się następuj ące katec:ry 
w raz z polączonymi z nimi zakładami naukowymi: 

1. Materializmu dialektycznego i historycznego, 
2. E konomii politycznej, 
;). T eorii Państwa i Prawa, 
" Prawa Pa6stwowego, 
5. P rawa Administracyjnego, 
6. Pra wa Cywilnego (katedra zespołowa), ! 

7. Postępowania cywilnego, 
8. Prawa karnego, 
9. Postępowania karnego (k.atedra zespołowa), 

10. Kryminalistyki, 
11. Międzynarodowego prawa publicznego i sto.

sunków międzynarodowych, 
12. Pow szechnej historii Państwa i Prawa, 
13. Historii Państwa i Prawa Polskiego. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowskl 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z, dnia 18 lipca 1950 r. 
; 

w sprawie Studium Zaocznego w \Vyższej Szkole Prawniczej im. Teodora Duracza w \Varszawie. 

Na podstawie art. 16, 20 i 75 dekretu z dnia 28 paź
d ziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P~ Nr 65, poz. 415) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. W Wyższej Szkole Prawniczej im. Teodora 
Duracza w \Varszawie tworzy się Studium Zaoczne. 

§ 2. Nauka na Studium Zaocznym trwa cztery 
lata . Ukończenie Studium Zaocznego daje u9rawn~e

n ia przewidziane dla absolwen tów stud iów prawn iczych 
pierwszego stopnia. 

sze studia prawnicze. Pierwszeństwo przyjęcia mają 

absolwenci szkół prawniczych Ministerstwa Sprawiedli
wości zatrudnieni na stanowiskach sędziowskich i pro
kuratorskich. 

§ 4. Kierovvnika Studium Zaocznego mianuje Mi
nister Sprawie.dliwości. 

§ 5. Rozporządzenie w chodzi w życie z .dniem 
ogłoszenia. 

§ 3. Na S tudium Zaoczn~ mogą być przyjęci kan- Minister Sprawiedliwości: ·· H. Swiqt1wwski 
dydaci <ldpowiadający warunkom przyjęcia na wyz-


