
Dziennik Ustaw Nr 36 -. 419 Poz. 337, 338 339 

do rozpatrzenia tych spraw w trybie nadzoru przy za
stosowaniu dotychczas obowiązujących przepisów o pu
blicznej kontroli najmu. 

Art. 6. Upoważnia się Ministra Gospodarki Komu
nalnej do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospo
litej Polskiej jednolitego tekstu dekretu z dnia 21 grud
nia 1945 r. o publicznej gospodarce lokalami i kontroli 
najmu (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 4, poz. 27) z uwzglC;d
nieniem zmian, wprowadzonych . niniejszą ustawą i in
nymi przepisami prawnymi, wydanymi przed dniem 
ogłoszenia tekstu jednolitego z zastosowaniem ciągłej 
numeracji rozdziałów, artykułów i ustępów. 

Art. 7. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów oraz Ministrom: Gospodarki Komunal
nej, Budownictwa i Sprawiedliwości. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Prezes Rady Mlllistrów: J. Cyrankiewicz 
Minister Gospodarki Komunalnej: K. Mijaj 
Minister Sprawiedliwości' w z. T. Rek 
Kierownik Ministerstwa Budownictwa: R. PIOtrowski 
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ROZPORZĄDZENIE M.lNISTRA ZDROWIA 

z dnia 25 lipca 1950 r. 

w sprawie prowadzenia rejestru i przesyłania doniesień dotyczących chorób wenerycznych. 

Na podstawie art. 10 ust. 3 dekretu z dnia 16 
kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorób wenerycznych 
(Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 51, poz. 394) zarządza się, 

co następuje: 
§ 1. Określenie "rejestr" oznacza rejestr chorych 

na choroby weneryczne, określenie "doniesienie"ozna
cza zawiadomienie władzy o zgłoszeniu się chorego 
na chorobę weneryczną. 

§ 2. 1. Lekarz obowiązany jest przy pierwszym 
zgł~szeniu się chorego na chorobę weneryczną: 

1) wpisać chorego do rejes-tru, 
2) wypełnić formularz doniesienia. 

2. Do rejestru wpisuje się chorych na choroby 
weneryczne, objęte wykazem ustalonym przez Ministra 
Zdrowia. Poszczególne choroby weneryczne umieszczo
ne w wykazie oznacza się cyframi. Wykaz chorób we
nerycznych przeznaczony jest wyłącznie do użytku 

organów służby zdrowia, lekarzy i bezpośrednio z nimi 
współpracujących innych fachowych pracowników 
służby zdrowia. 

3. Lekarz obowiązany jest również wpisać cho
rego do rejestru, wypełnić i przesłać doniesienie w przy
padku stwierdzenia choroby wenerycznej u osoby bę
dącej pod 1ego opieką z powodu innego schorzenia. 

§ 3. Do rej2stm powinny być wpisarie następujące 
dane: nazwisko i imię chorego, rozpoznanie (oznaczone 
cyirą), numer karty choroby oraz data wysłania do
n iesienia. 

§ 4. Doniesienie powinno zawierać: a) nazwisko 
i imię chorego, b) wiek, c) datę zgłoszenia się, d) za
wód, e) miejsce zatrudnienia i zamieszkania, f) stan 
rodzinny, g) rozpozndnie i stadium choroby, h) inne 
dane mogące mieć znaczenie dla ustalenia dróg szerze- . 
nia się chorób wenerycznych, w szczególności podane 
przez chorego nazwisko i imię oso~d której przy
puszczalnie zaraził się, oraz nazw~i imiona osób, 

które .chory mógł zarazić w okresie wylęgania się lub 
trwama choroby. 

§ 5. 1. Lekarz obowiązany jest W terminie me 
później niż siedem dni od daty zgłoszenia się chorego 
przesłać doniesienie: 

1) do poradni skórno-wenerologicznej wskazanej przez 
lekarza powiatowego (miejskiego), 

2) w przypadku zgłoszenia się chorego na chorobę 
weneryczną: 

a) odbywającego czynną służbę wojskową - le
karzowi garnizonowemu lub lekarzowi najbliż
szej jednostki wojskowej, 

b) będącego funkcjonariuszem lub żołnierzem służ
by bezpieczeństwa publicznego - lekarzowi 
najbliższego urzędu bezpieczeństwa publicznego, 

c) powołanego do Powszechnej Organizacji "Służba 
Polsce" - lekarzowi powiatowej komenrly 
"Służba Polsce". 

2. Lekarz obowiązany jest przechowywać rejestr 
przez dwa lata, a w razie zmiany lekarza przez chore
go, przesyłać dane z rejestru lekarzowi, do którego zgło
sił się chory. 

§ 6. 1. Poradnie skórno-wenerologiczne wskazane 
przez lekarza powiatowego (miejskiego) prowadzą na 
podstawie otrzymywanych doniesień rejestr chorych na 
choroby weneryczne, zamieszkałych na obszarze ich 
działalności. 

2. Rejestr chorych na choroby weneryczne ni:: 
obejmuje osób wymienionych w § 5 ust. 1 pkt 2. 

§ 7. Lekarz powiatowy (miejski) bądź wskazana 
przez niego poradnia skórno-wenerologiczna przesyła 
bezpłatnie lekarzom formularze doniesień. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 7 sierpnia 1950 r. 
w sprawie zmian organizacyjnych w akademiach medycznych. 

,~ 

Na podstawie art. 16 i 20 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa 
wyższego (Dz. U. R.P. Nr 60, poz. 415) zarządza się, 
(;0 następuje; . -----..., 

§ 1. W Akademii Medycznej w Poznaniu na Wy
dziale Lekarskim tworzy się katedrę chorób wew
nętrznych III wraz z kliniką. 

§ 2. W Akademii Medycznej we Wroclawiu ~ 

.. 



Dziennik Ustaw Nr 36 

/ 
M'ydziale Lekarskim tworzy się katedrę chirurgii III 
wraz z kliniką. 

§ 3. W Akademii Medycznej w Białymstoku na 
M'ydziale Lekarśkim tworzy się katedrę anatomii pra
widłowej wraz z zakładem, katedrę histologii i emhóo
logii wraz z zakhldem oraz katedrę chemii ogólnej 
wraz z zakładem. 

§ 4. W Akademii lVIedycznej w Krakowie na Wy
d2liale Lekarskim: 

420 Poz. 339, 340, 341 i 342 

1) tworzy się katedrę urologii wraz z kliniką, katedrę 
neurologii wraz z kliniką, katedrę n eurochirm-gii 
wraz z klin lkq, katedrę psychiatrii wraz z kl ~n ~l·:ą ; 

2) przemianowuje się katedrę bakteriologii szcze,:';fl
lowej na kafedrę mikrobiologii lekarskiej wraz z za
kładem. 

§ 5. Rozporządzenie vvchodzi w · życie z dniem 
ogłoszenia. 

łllIini"ter Zdrowia: w z. B. J(ożusUlik 
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ROZPORZĄDZENIE l\UNISTRA ZDROWIA 

z dnia 7 sierpnia 1950 r. 

w sprawie terminów składania egzaminów dyplomowych na wydziałach farmaceutycznych akademii medycznych. 

Na podstawie art. 16 i 75 dekH~tu z dn.ia 28 paź
dziernika 1947 r. <> organizacji nauki . i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. Osob~, które w szkołach akademickich na 
wyciziałach farmeceutycznych (oddziałach farmeceu tycz
nych) przed dniem 1 stycznia 1950 r.: 
l) wysłuchały oj}owiązkowych wykładów, 
2) uzyskały zaliczenie praco'Nni i ćwiczeń. 

3) odbyły praktyki w akacyjne, 
4) złożyły egzaminy roczne 
obowiązane są dop21nić' wszystkich warunków dla uzy
skania dyplomu do dnia 31 grudnia 1950 r . 

9 2. . Osoby, które uczynią zadość wymaganiom 
pkreślonym w § 1 pkt 1 - 4 do dnia 30 czerwca 

1951 r., obowiązane są dopełnić wszystkich waru;-l'~JW 

dla uzyskania dyplomu do dnia 31 grudnia 1951 r . 
§ 3. Osoby wymienicme w §§ 1 i 2, które n ie do

pełnią warunków wymienionych w niniejszym rqzpo
rządzeniu w odpowiednich t erminach, tracą prawo do 
uzyskania dyplomu. 

§ 4. Minister Zch'owia może w indywidualnych 
uzasadnionych przypadkach ustalić późniejszy termin 
niż określony w n iniejszym rozporządzeniu; w przy
padkach tych Minister Zdrowia może zobowiązać za
interesowanego do powtórnego złożenia niektórych 
egzaminów dotychczas już złożonych. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia . 

Minister Zdrowia: VI z. B. Kożusznik 
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ROZPORZĄDZENIE MINlSTRAZDROW'lA 

z dnia 7 sierpnia 1950 r. 

\ v sprawie utw(J;rzenia katedry mikrobiologii i higieny na Wydziale Farmaccutyc::.mym Akademii Medycznej 
w \Varszawie. 

Na podstawie 
dziernika 1947 r. 
wyższego (Dz. U. 
co następuje: 

art. 16 i 20 dekretu z dnia 23 paź
o organizacji nauki i szkolnictwa 

R. P . Nr 66, poz. 415) zarządza się, 

§ 1. W Akademii Medycznej w Warszawie tW{)<Tzy 
si~ na Wydziale Farmacei.ltycznym katedrę mikrobio-

logii i higieny v"raz z poiączonym z nią " zakładem 

naukowym. 
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: w z. B. ](·ożu3znik 
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OBv;mSZCZENIE MIN!STRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z dnLa 18 lipca 19'50r. 
~. 

o sprostGwaaiu błędu w tekśeie Oświadczenia Rządowego z dnia 9 maja 1950 r. w sprawie przystąpienia P aii.!i:'\va 
Izrael do Iml1wencji berneńsldej o ochronie dzieł literackich i · art yst y::z:;.ych z dnia 9 września 1886 r., 

zmienionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1()23 r. 

Na pod:;bwie art. 5 us t. 1 pkt 4 d~kretu Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 6 wrześn.ia 1935 r. o wydawa
n iu Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
R. P. z 1935 r. Nr 63, poz. ·123 i z 1945 r. Nr 55 poz. 305) 
p rostuje się błąd w tekś~~e Ośvliadczenia Rządowego 
z dnia g maja Lł50 r. w spraw ;e przystąpienia Państwa 
,Izrael do k Jl1N.::n -:; jl b2_·11 :.: :i s~;: icj o ochronie dzieł lite-

r ackich i artystycznych z dnia 9 wrzesma 1886 r., zmie
nionej w Rzymie dnia 2 czerwca 1928 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 23, poz. 203), a mianowicie w ostatnim wierszu za
miast .. 15 maja 19 ł3 r." powinno być .. 24 marca 1950 r." 

Minister Spraw Zilgramcwych: w L. S. Wlerblowski 


