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I PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

313 - z dnia 27 lipca 1950 r. w sprawie nadania Państwowemu Przedsiębiorstwu Kolportażu "Ruch" 
prawa wyłączności na prenumeratę oraz kolportaż dzienników i czasopism • 

ROZPORZĄDZENIA: 

314 - Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych 
na Politechnice Gdańskiej . • • . • • • • . . 

315 - Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych 
w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. . ) . ...• 

316 - Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych 
VI niektórych szkołach wyższych. • . • . • . . 

317 - Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 12 lipca 1950 r. w sprawie zmian organizacyjnych 
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nOZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW I PRZEWODNICZĄCEGO PANSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 
z dnia 27 lipca 1950 r. 

'W sprawie nadania PańStwowemu Przedsiębiorstwu Kolportażu "Ruch" prawa wyłącznoś<Ci na prenumeratQ 
oraz kolportaż dzienników i czasopism. 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 
1949 r. o prenumeracie i kolportażu czasopism i wy
dawnictw (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 497) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Nadaje się przedsiębiorstwu państwowemu pod 
nazwą: Państwowe Przedsiębiorstwo Kolportażu "Ruch" 
przedsiębiorstwo państwowe wyodrębnione, zwanemu 
.w dalszym ciągu "Ruch", prawo wyłączności: 

l) przyjmowania zamówień na dostawy (prenumera
ty) dzienników, czasopism oraz innych wydawnictw 
periodycznych, krajowych i zagranicznych, 

2) rozpowszechniania (kolportażu) określonych w pkt 1 
pism. 
§ 2. p}~ wyłączności, określone w § 1, "Ruch" 

może wykonywać za pośrednictwem innych , przedsię
biorstw, kiosków lub osób. 

§ 3. Przedsiębiorstwo "Ruch" przystąpi do przyjmo- . 
wania zamówień na dostawy (prenumeraty) dzienników, 
czasopism i wydawnictw oraz do ich rozpowszechniania 
(kolportażu) . na prawie wyłączności, a wykonywanych 
dotychczas przez istniejące przedsiębi.orstwa i instytu-

cje, w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie . 
niniejszego rozporządzenia. 

§ 4. Przedsiębiorstwa i instytucje, wymienione 
W § 3, zaprzestaną swojej działalności prenumeraty 
i kolportażu z dniem rozpoczęcia tej działalności przez 
"Ruch". 

§ 5. PrzepisQm niniejszego rozporządzenia nie pod
legają: 

1) prenumerata i kolportaż Dziennika Ustaw Rzeczy
pospolitej Polskiej, Monitora Polskiego oraz 
wszystkich dzienników urzędowych, . 

2) prenumerata i kolportaż czasopism i innych wy
dawnictw w wojsku oraz instytucje wojskowe, któ
re te czynności w wojsku wykonują. 
§ 6. Rozporządzenie wchodzi VI życie z dniem ogło

szenia: 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Przewodniczący Państwowej Komisji Planow.ania C:ospo

darczego : H. Minc 
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ROZPORZĄll.Z,ENlIE l'1HNISTRA SZKÓL WY2SZYCH I NAUKi 
z dnia 12 lipca 1950 r. 

w sprawiezmłan organizacyjnych na P olitedmice Gdańskiej~ 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 paźdz iernika 
1947 r . o organizacji n a uki i szkolnictwa wyższt!go 

(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje : 
§ 1. 1. Na Politechn ice Gdańskiej tworzy się 

.wydzlał ' Agrotechniczny, 

2. Na Wydziale Agrotechnicznym tworzy się na
stępujące katedry wraz z połączonymi z ni.mi zakłada
mi naukowymi: 
1) Chemii ogólnej, 2) Gleboznawstwa, 3) Uprawy roślin, 
4) Elektryfikacji gospodarki rolnej, 5) Mas-zyn J:()lni-



,f)ziennik' ustaw Nr 35 .......... 388 ..... , Poz. 314, 315, 316 i 317 

c:zych, 6) Budowy maszyn do przeróbki płodów rolnych, 
~) Technologii produktów spożywczych rolniczych i 8) 
~echnolog.ii produktów spo'Lywczych zwierzęcych. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

, 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia l wrzEŚnia 
1948 r. 

Minister Szkół :Wyższych 1 Nauki: A. Rapacki 
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ROZPORZĄD.zENIE MINISTRA SZKÓŁ WY2sZYCH I NAUKI 

z dnia 12 lipca 1950 r. 

w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Gómiczo-Hutniczej w Krakowie. 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 październik3 
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższebo 
(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje~ 

§ l. 1. W Akademii Górniczo-Hutniczej w Kra
kowie tworzy się Wydział Mineralny. 

2. Na Wydziale Mineralnym tworzy się następu

jące katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami 

naukowymi: l) Surowców mineralnych, 2) Chemii mi-

neralnej, I) Budowlanych materiałów wiążących, 4) 
Maszyn przemysłu mineralnego, 5) Eksploatacji złóż 

6kalnych, 6) Ceramiki I, 7) Ceramdki II i 8) TechnDlogii 
szkła. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w żyde z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 wrześma 
1949 r. 

Minister Szkół Wyższych i Nauki: A. Rapacki 
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ROZPORZĄDIlENIE MINISTRA SZKÓŁ WYZSZYCH I NAUKI 

z dnia 12 lipca 1950 r. 

w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższt:go 

(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje; 
§ 1. Tworzy się następujące zakłady naukowe: 

1) w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Zakład 
.Analizy Technicznej Metali i 2) na Uniwersytecie 

Wrocławskim na Wydziale Nauk Przyrooniczych Za
kład Ogród Botaniczny. 

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

Minister Szkół Wyższych i Nauki A. Rapacki 

317 

ROZPORZĄDtZ.ENIE MINISTRA SZKÓŁ WyZSZYCH I NAUKI 

z dnia 12 lipca 1950 r. 

w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach wyższych. 

Na podsta.wie art. 20 dekretu z dnia 28 października 
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego 
(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje: 

§ l. 1. Na Politechnice Śląskriej w Gliwicach 
tworzy się Wydział Górniczy. 

2. Na Wydziale Górniczym tworzy się następujące 
katedry wraz z połączonymi z nimi zakładami nauko
wymi: 1) Matematyki, 2) Fizyki, 3) Chemii Górniczej, 
4) Mineralogii i Petrografii, 5) Geologii Złóż Węgla, 

6) Górnictwa Ogólnego, 7) Górnictwa I, 8) Górnictwa 
II, 9) Górnictwa III, 10) Miernictwa Górniczego, 11) Ma
!Szyn Górniczych, 12) Mechanizacji Kopalń, 13) Elektry
tikach Kopalń i 14) Przeróbki Mechanicznej Węgla. 

§ 2. W Szkole Inżynierskiej w Częstochowie two
rzy się następuj ące wydziały: 1) Wydział Włókienni

czy i 2) Wydział Metalurgiczny. 

§ 3. Tworzy się następujące katedry wraz z połą

czonymi z nimi zakładami naukowymi: 
1. na' Politechnice Gdańskiej na Wydziale Che

micznym katedrę Technologii Tłuszczów; 
2, na P olitechnice Łódzkiej na Wydziale Włóki. en

niczym katedrę Tkactwa; 
3. na Politechnice Wrocławskiej: 

l) na Wydziale Lotniczym katedrę Osprzętu Lotnicze
go. 

2) na Wydziale Elektrycznym katedrę Techniki Prze
noszenia Przewodowego, 

3) na Wydziale Mechanicznym katedrę Silników Wod
. nych i Pomp; 
4. w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na 

Wydziale Hutniczym katedry: 1) Mechaniki Technicznej 
II i 2) Gazownictwa i Koksownictwa. 

§ 4. Przemianowuje się na Politechnice Gdańskiej 
na Wydziale Mechanicznym katedrę Budowy Parowo- 
zów i Maszyn Parowych wraz z p~nym z nią 
zakładem naukowym na katedrę Budowy Maszyn Pa-
rowych. , 

§ 5, Zwija się następujące katedry wraz z połą
czonymi z nimi zakładami naukowymi ; 

1. na Politechnice Gda11skiej na Wydziale Mecha
nicznym katedry: 1) Aerodynamiki, 2) Konstrukcji Bu ... 
dowy Płatowców, 3) Budowy Maszyn Rolniczych 
i 4) Budowy maszyn do Przerobu Płodów Rolnych; 

2. na Politechnice Łódzkiej na Wydziale Mechanicz
nym katedrę Budowy Płatowców; . 

3. w Akademij Górniczo-Hutniczej w Krakowie 
na Wydziale Komunikacji katedry: 1) Budowy .p'łatow- . 
ców i 2) Budowy Lotnisk i Eksploatacji Lotniczej. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
l września 1950 r. 

Minister Szkół Wyższych i Nauki: A. Rapacki 


