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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 

300 

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 


