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września 1948 r. w sprawie zwolnień i ulg w opłacaniu 
czynszu za najem lokali m ieszkalnych oraz zwolnień 

.od wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej (Dz. U. 
R. P. z 1948 r. Nr 49, poz. 374 i z 1949 r. Nr 42, poz. 313) 

·wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 2 ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

,,10) zarejestrowani w Państwowym Przedsiębior
stwie Kolportażowym "Ruch" sprzedawcy (komisanci) 
prasy, których główną podstawę utrzymania stanowi 
sprzedaż w kioskach gazet, czasopism i książek oraz 
innych artykułów dostarczanych przez Państwowe 

Przedsiębiorstwo Kolportażowe "Ruch"; sprzedaż 

w tych kioskach również wyrobów Polskiego Monopolu 
Tytoniowego oraz zapałek nie stoi na przeszkodzie do 
korzystania z t ego przepisu;". 

2) W § 5 pkt 1) dodaje się lit. f) i g) w brzmieniu: 
"f) rzemieślnicy zorganizowani w pomocniczych 

spółdzielniach rzemieślniczych, a pracujący wyłącznie 
na zlecenie przedsiębiorstw uspołeczńionych i zbywa
j ący SWe wyroby wyłącznie za pośrednictwem aparatu 
handlu uspołecznionego; 

g) numerowi kolejowi i tragarze, których stawki 
zarobkowe określone .są umową zbiorową.". 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mi
nistrowi Gospodarki Komunalnej. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
p ierwszym miesiąca następującego po dniu ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyranliiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY IUINISTRÓW 

z dnia 29 lipca 1950 r. 

w sprawie sprawozdawczości statystycznej prywatnych zakładów przemysłowych i rzemieślniczych. 

Na podstawie art. 7 dekretu z dnia 31 lipca 1946 r. 
o organizacji statystyki f państwowej i o Głównym 
Urzędzie Statystycznym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 41, 
poz. 239 i z 1947 r. Nr 65, poz. 393) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Prywatne zakłady przemysłowe i rze
mieślnicze, zwane dalej w skróceniu zakładami, obo
wiązane są składać w Glównym Urzędzie Statystycznym 
sprawozdania dla celów badań statystycznych. 

2. Główny Urzqd Statystyczny w przypadkach 
wątpliwych rozstrzyga, co jest zakładem w rozumieniu 
n' "ejszego rozporządzenia. 

§ 2. 1. Zakłady przemysłowe składają sprawo
zdania zawierające informacje o : 

1) charakterze zakładu i formie prawnej przedsię-
biorstwa;' 

2) liczbie zatrudnionych pracowników 
nym czasie . pracy; 

3) wysokości wypłat z tytułu płac; 

przepT<jc'}wa-

4) wielkości produkcji, obrocie oraz wartości mate
riałów i energii zużytych do produkcji; 

5) wyposażeniu technicznym. 

3. Instrukcja wydana przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego za zgodą ' Pl"'~"vodniczącego 

Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego ustali 
szczegółowo zakres infc rmacyj dla poszczególnych ka
tegorii zakładów oraz dla rodzajów ,sprawozdań prze
widzianych w § 3. 

§ 3. 1. Zakłady przemysłowe składają sprawoz
dania miesięczne, kwartalne i roczne. 

2. Zakłady rzemieślnicze składają sprawozdania 
roczne. 2) wielkości produkcj i; 

3) wartości produkcji; 3. Zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Ko-
4) ilości i wartości zużytych surowców i energii; m isji Planowania Gospodarczego może ustanowić inne 
5) kosztach produkcji i składnikach bilansowych dzia- / rodzaje sprawozdań. 

łalności; 

6) majątku trwałym, wyposażeniu technicznym i zdol-
ności produkcyjnej; 

7) zaopatrzeniu materiałowym; 
8) inwestycjach; 
9) s tanie zatrudnienia i wykorzystaniu czasu pracy; 

10) wydajności. pracy; 
11) wysokoŚci płac, wysokości wypłat z tytułu płac, 

jak również rodzaju i wysokości świadczeń socjal
nych i innych. 

2. Zakłady rzemieślnicze składają sprawozdania 
zawierające informacje o: 

1) rodzaju uprawianego rzemiosła i formie prawnej 
przcdsi~bi.orst wa rzemieślniczego; 

§ 4. Sprawozdania przesyła się do Głównego Urzę
du Stjtystycznego na formularzach i według instrukcji 
wydanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycz
n ego za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji. 
Planowania Gospodarczego. Instrukcja ta może przewi
dzieć przesyłanie sprawozdań za pośrednictwem orga
n izacji, do których zakłady należą, oraz sporządzanie 
i przesyłanie przez te organitacje sprawozdań zbior
czych. 

§ 5. 1. Główny Urząd Statystyczny dostarcza 
formularzy i instrukcji. 

2. Koszty sporządzenia i wysyłki formularzy oraz 
instrukcyj ponosi Główny Urząd Statystyczny. 

.' 
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§ 6. Obowiązek składania sprawozd~ń CląZy na 
właścicielu i na osobie kierującej zakładem, a w przy
padkach przewidzianych w ' § 4 zdanie drugie rÓWnież 

na osoble kierują~ej b iurem organizacji, do której za
kład należy. 

§ 7. Główny Urząd Statystyczny i jego organy są 
uprawnione do przeprowadzania na miejscu w zakła

dach oraz biurach organizacji, do których one należą, 
kontroli prawidłowości sporządzania sprawozdań, jak 
również prawdziwości zawartych w nich informacyj. 
W tym celu przysługuje Głównemu Urzędowi Staty
stycznemu i jego organom prawo wglądu do materia
łów, na podstawie których &prawozdania zostały spo
rządzone. 

§ 3. Z dl1iem wejścia w życie rozporządzenia tracą 
moc obowiązującą: 
,) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 

1922 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia 
w przemyśle (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr 12, poz. 108 
i Nr 48, poz. 427 oraz z 1923 r. Nr 92, poz. 730) ; 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 ma rca 
1923 r. w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia 
w przemyśle w górnośląskiej części województwa 
śląskiego (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 235); 

3) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 czerwca· 
1927 r. o statystyce przemysłowej (Dz. U. R. P. 
Nr 63, poz. 558); 

4) rozporządzenie Rady Minis trów z dnia 28 lutego 
1928 r. o statystyce zarobków (Dz. U. R. P . Nr 29, 
poz. 275); 

5) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 
1939 r . o statystyce przemyslu gospodniego (Dz. U. 
R. P. Nr 56, poz. 359). 

§ 9. Wykonanie rozporządzenia por~cza się P rze
wodniczącemu Państwowej Komisji Planownnia Gos
podarczego. 

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

Prezes Rady Minist!ów: J . Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SZKÓŁ Wy2;SZYCH I NAUIU 

z dnia 9 czerwca 1950 r. 

w sprawie zmian organizacyjnych na Poli.technikach Warszawskiej Łódzkiej. 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 

1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższeg~ 

(Dz. U. R. P . Nr 66,' poz. 415) zarządza się, co następuje', 

§ 1. Tworzy się ńa Politechnice Warszawskiej 
i Politechnice Łódzkiej katedry Ekonomiki i Organizacji 
Pracy wraz z połączonymi z nimi zakładami naukowymi. 

§ 2. Katedry wymienione w § 1 są katedrami 
zespołowymi. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
1949 r. 

Minister Szkół Wyższych Nauki : w z. E. Krassowska 
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ROZPORZĄDZENIE MJ.NISTRA SZKÓŁ Wy2;SZ,YCH I NAUKI 

z dnia 16 czerwca 1950 r. 

w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich. ' 

Na podstawie art. 20 d ekretu z dnia 28 pażdziernika 
1947 r . o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego 

(Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 415) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Tworzy się na Uniwersytecie Warszawskim 
na Wydziale Humanistycznym Katedrę Historii Gm:p<' 
rlarczej Epoki Kapitalizmu wraz z połączonym z nią 

zakładem n aukowym. 

§ 2. Zwija się na Uniwersytecie Pozna11skim na 
Wydziale Humanistycznym Katedrę Historii Żeglugi 

i Polityki Morskiej wraz z połączonym z nią zakładem 
n aukowym. 

§ 3. Rozpcrządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogloszenia. 

Minister SzkUi \Vyższych i N auki : A. Rapacki 


