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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 4 sierpnia 1950 r. 

w sprawie organizacji Morskieg(} i Portowych Urzędów Zdrowia. 

Na podstawie art. 6 dekretu z dnia 25 czerwca 
1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego 
li Portowych Urzędów Zdrowia (Dz. U. R. P. z 1946 r. 
'Nr 32, poz. 202 oraz z 1950 r. Nr 6, poz. 54) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. 1. Na czele Morskiego Urzędu Zdrowia stoi 
dyrektor, który podlega Ministrowi Zdrowia. 

2. Dyrektor jest zwierzchnikiem pracowników 
Morskiego Urzędu ?-drowia, portowych urzędów zdro
wia oraz instytucji podległych Morskiemu Urzędowi 
Zdrowia. . 

·3. Pisma w imieniu Morskiego Urzędu Zdrowia 
podpisuje dyrektor bądź-w sprawach przez niego usta
lonych - podlegli mu pracownicy. 

§ 2. 1. Dyrektora Morskiego Urzędu Zdrowia 
w zakresie ustalonym przez Ministra Zdrowia zastępuje 
wicedyrektor. 

2. Wicedyrektora powołuje Minister Zdrowia. 

§ 3. 1. Biuro Morskiego Urzędu . Zdrowia dzieli 
się ·na wydziały, wydziały zaś - na odd:zJiały. Ponadto 
w skład biura wchodzi bezpośrednio podległy dyrekto
rowi inspektor (starszy inspektor) kontroli. 

" 2. Na czele wydziałów stoją naczelnicy, podlegli 
bezpośrednio dyrektorowi, na czele zaś oddziałów -

lderownicy, bezpośrednio podlegli właściwym naczel
nikom wydziałów. Kierownik oddziału, do którego na. 
leżą sprawy kadr, podlega bezpośrednio dyrektorowi. 

3. Podział biura Morskiego Urzędu Zdrowia na 
wydz:iały i wydziałów na oddziały oraz zakres spraw 
załatwianych w poszczególnych wydziałach i oddzia
łach ustala Minister Zdrowia na wniosek dyrektora 
Morskiego Urzędu Zdrowia. 

§ 4. 1. Na czele portowego urzędu zdrowia stoi 
kierownik tego urzędu. 

2. Pisma w imieniu portowego urzędu zdrowia 
podpisuje kierownik bądź - w . sprawach przez niego 
ustalonych za zgodą dyrektora Morskiego Urzędu 
Zdrowia - ' podlegli mu pracownicy. 

§ 5. Od decyzji portowych urzędów zdrowia służy 
odwołanie do Morskiego Urzędu Zdrowia· na zasadach 
i w terminach, przewidzianych w przepisach o postę

powaniu administracyjnym. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogł05Z€'Ilia .. 

Minister Zdrowia: T. Mlchejda 
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRA WIEDLIWOSCI 

z dnia 16 sierpnia 1950 r. 

,0 ogłoszeniu jednolitego tekstu prawa o ustroju sądów powszechnych. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 lipca 1950r. 
o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 
R. P. Nr 38, poz. 347) ogłaszam w załączeniu do obwiesz
czenia: rumeJszegojednolity tekst prawa o ustroju 
sądów powszechnych ź dnia 6liltego 19281'. (Dz.'U.R,P. 
z 1932 r. Nr 102, poz. 863 i Nr 93, poz. ' 804, z 1937 r~ 

Nr 30, poz, 220, z 1938 r. Nr 24, poz. 213 i Nr 89, 
poz. 609, z 1944 r. Nr 2, poz. 7, Nr 9, poil. 47, Nr 11, 
poz. 56 i poz. 58, Nr 15, poz. 84, z 1945 r. Nr 9, 
poz. 46 i Nr 11, poz. 54, z 1947 r. Nr 65, poz. 386, 
z 1949 r. Nr 32, poz. 237 i z 1950 r. Nr 38, poz. 346 
ipoz. 347) z uwzględnieniem zmian wynikających 
z 'przepisów ogłoszonych przed .dniem wydania jedno
ilitego tekstu l ż zastosowaniem nowej ciągłej numeracji 
działów, rozdziałów, artykułów, paragrafów i punktów. 

Podany w załączniku do obwieszczenia niniejszego 
jednolity tekst prawa o ustroju sądów powszechnych 
nie obejmuje przepisów art . . 2 i art. 3 ustawy z dnia 
20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustroju sądów pow
szechnych (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 347), które stanowią: 

' "Art. 2; Minister Sprawiedliwości wyda w -ciągu 
trzech mies.ięcy rozporządzenia, którymi dostosuje do-

tychczasowe sądy i stanowiska w sądownictwie do no
wych przepisów ustrojowych ustalonych wart. 1; prze
kształci odpowiednio . sądy istniejące, a sądy zbędne 

zniesie. 

Art. 3. Rozporządzenia, wydane na podstawie' pra::: 
wa o ustroju sądów powszechnych w jego dotychczaso
wym brzmieniu, zachowują moc do czasu zastąpienia 
ich nowymi rozporządzeniami, opartymi na przepisach 
tegoż prawa w brzmieniu ustalonym niniejszą · ustawą, 

jeżeli nie są z ndą sprzeczne". 

Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia 
tekst . jednolity obowiązuje od dnia wejścia w życie 

ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie prawa o ustro
ju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 347) 
i nie obejmuje art. 299 prawa o ustroju sądów pow
szechnych w pierwotnym brzmieniu, który stanowi: 

"Art. 299. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem l ' stycznia 1929 r." 

Minister SpraWiedliwości: w z. :T. Rek ' " 


