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do punktu, pOłożo;1e~o na wschód od narożnika
parceli nr kat. 20/2 gromady J asiell;
3) na odcinku gromady J asień:
od · punktu położonego w lb :i prostej n<! wschód od
n?.rożnika parceli nr knt. :;:0 /2 na granicy gromad
Okocim i Jasień, w kierunku północno-zachodn i m
południowymi grc'.l1icami parcel nr nr kat. 20/2, 22 ,
19, 29 il (budowl.), 18 i przecin::>j'lc VI linii prostej
w kierunku p0łnocn o -zachodnim drogę o;:;naczoną
m' kat. 27/2 skręca na północ i biegnie zachodnią
gra nicą te j drogi do punktu zetknięcia się z szosą
Kraków-Tarnó\v oznaczona nr nr kat. 389 i 563; od
tego punktu gra~ica skręc~ w kierunku zachodn:m
i biegnie południową granicą tej szosy do punktu
położonego na linii przedłużenia granicy drogi oznaczonej nr kat. 561; po przecięciu szosy w kierunku
!pólnocnym granica biegnie na północ zachodnią
granicą drogi nr kat. 561 00 j ej zetknięcia się z drogą oenaczoną nr kat. 560, od tego punktu granica
skręca na zachód i biegnie północną granicą parceli nr kat. 552, następnie w kierunku północnym jej
·wschodnią granicą do południowo-zachodniego narożnika pHrceli nr kat. 247/4; stąd nowa granica
skręca na wschód i biegnie linią łamaną północny
mi granicami parcel oznaczonych nr nr kat. 202/3,
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20~!2, 202/1, 202 /5, 202/ 6, 200/3, 187/2, 187/3, 185/2,

185/1, 185/3, 163 /3, 163/2, 163/1, 163/4, 160/7, 160/3,
160/8, 160/14, 160/15, 160/10, 150, 147/2, 147/4, 147/3 ,
129 i 111 (budowl.); od północno-wschodniego narożnika parceli nr kat. 111 (budowl.) granica skrę
ca na północ i b iegnie zachodnią gran i cą drogi ,
oznaczonej nr k at. 556, do punktu zetlmięcia się
z granicą gromad Jasi eń i Słotvlina- Brzezowiec.
§ 3. W powiecie zawierc i.::ńsl:im województwie
katowickim wyłącza . się:
l) z gminy Żarki - gromadę Pałem ia Myszkowska
oraz część gromady Ja\v0r:nik stanowiącą kolonię
PollUl:mka,
2) z gminy ',Vlodowice c:ęść gromady Włodowice
stanowiącą pustkowia
Gruchla i PohuJanka oraz
grunta pod I1HZWą Włodowice VIII i w 14cza się je do miasta Myszkowa w tymże powiecie
i wo jewództwie.
§ 4. Nazwę gminy Chotel w powiecie pińczow
skim, województwie kieleckim, zmienia się na "Wiślica".
§ 5. Rozporządzenie wchodzi
l stycznia 1951 r.

w

życie

z

dniem

Prezes Rady Ministrów: w z. H. Cllelclwwski
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ROZPORZĄDZENIE

M.II.NISTRA SZKÓŁ Wy1;SZYCH I NAUKI
z dnia 21 sierpnia 1950 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich.

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 paździer
nika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego
(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje:
§ 1. Przemianowuje się następujące katedry wraz
z połączonymi z nirn..i zakładami naukGwymi na wydzialach prawa:
A. na Uniwersytecie Warszawskim:
1) katedrę
teorii prawa na katedrę teorii państvva i prawa; 2)
/ katedrę historii prawa na zachodzie Europy na katedrę
\ :z.espołową powszechnej hist orii państwa i prawa; 3) katedrę h istor ii ustroju Polski i dawnego prawa sC'.dowego
na katedrę zesp ołową historii · państwa i prawa polskie.go; 4) katedrę ekonomii politycznej II na k c::edrę zespołową ekonomii politycznej; 5) katedrę nauki admi:r:istl'acji i prawa administracyjnego na k2tec:rę zespołową prawa administracyjnego; 6) katedrę prawa skarbowego na katedrę prawa finansowego I; 7) k atedr ę
prawa handlowego i wekslowego na katedrę prawa
cywilnego III; 8) katedrę postępowania sądowo-cywil
n ego na katedrę postępowania cywilnego; 9) kat edrę
p rawa i p ostępowania karnego na katedrę prawa karn ego; Hl) katedrę nauki skarbowości i prawa skluboweg o na katedrę prawa f inansowego II;
B. na Uniwersytecie .Jagiellollskim: l) katedrę teorii
i filozofii prawa na katedrę teorii pallstwa i prawa;
2) katedrę historii prawa na zachodzie Europy na katedrę powszechnej historii państwa i prawa; 3) katedrę
h istorii ustrojel Polski i prawa polskiego na katedrę
h istorii państwa i prawa polskiego; 4) katedrę ekonomii
. p olitycznej II na katedrę zespołową ekonomii politycznej; 5) katedrę prawa politycznego na katedr ę prawa
pań stwowego; 6) katedrę na11ki administracji i prawa
administracyjnego I na kate<.lrę prawa admin istracy j-

nego I; 7) katedrę nauki administracji i prawa administracyjnego II na katedrę prawa administracyjnego II;
S) katedrę prawa narodów na katedrę prawa między
n arodowego publicznego; 9) katedrę skarbowości j prawa skarbowego na katedrę prav!a finansowego; 10) k atedrę prawa handlowego i weKslowego na l.atedrę prawa cywilnego III; 11) kat ed rę prawa i postępowania
karnego na katedrę prawa karnego;
C. na Uniwersytecie Wrocławskim:
1) katedrę
ogólnej teorii i filozofii prawa na katedrę teorii państwa
i prawa; 2) katedrę historii prawa na zachodzie Europy
na katedrę powszechnej historii państwa i prawa;
3) katedrę h istorii ustroju i prav,,· a polskiego na kate{lrę
historii państwa i prawa polskiego; 4) katedrę ekonomii
politycznej I na katedrę zespołową ekonomii politycznej; 5) katedrę nauki administracji i prawa admin istracyjnego I na kat e drę prawa administracyjnego I; 6) kat edrę nauki administracji i prawa administracyjnego 11
na katedrę prawa administracyjnego II; 7) ka t edrę
prawa narodów na katedrę prawa międzyn arodowego
publicznego; 8) katedrę nauki skarbOW Ości i praw a
:okarbowego na katedrę prawa finansowego; 9) katedrę
prawa handlowego i wekslowego na katedrę zespołową
prawa cywilnego III; 10) katedrę prawa postępowan i a
cywilr.ego na k&.tedrę postępowania cywilnego; 11) kat ed rę prawa i postępowania karnego na k a.tedrę prawa
ka ~J1ęg o;

D. na Uniwersytecie P oznal'lskim: 1) katedrę te or ii
katedrę
teorii państwa i prawa;
2) katedrę historii pra\va na zachodzie Earopy na katedrę powszechnej h istorii parl.<,twa i prawa; 3) katedn~
historii prawa polskiego na katedl'ę zespołową hist(lrii
państwa i prawa polskiego; 4) katedr~ elwnoririr :pdli'- .;
i filozofii prawa na

-
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politycznej;

5) kat edrę n auki o pal13twie i prawie politycznym na
katedrę prawa państwowego; 6) katedrę nauki admini-

stracji i prawa administracyjnego II na katedrę zespołową prawa administracyjnego; 7) kated rę prawa mię
dzynarodowego na katedrę prawa międ zynarodowego
publicznego; 8) katedrę skarbowości i prawa skarbo wego na katedrę prawa finansowego; 9) k atedr ę prawa
h andlowego i wekslowego na . katedrę prawa cywiln el 0 III; 10) katedrę postępo"l,vania sądowo-cywilnego
na l: atedrę postępowania cywiln ego; 11) katedrę prawa
i postępowania sądowo-karnego na kat edrę prawa karnego;
E. na Uniwersytecie M ikołaja Kopernika w Toruniu: 1) katedrę. teorii prawa na katedrę teorii p aństwa
i prawa; 2) katedrę historii pra'..va na zachodzie Europy
na katedrę powszechnej historii pań stwa i prawa;
3) katedrę historii ustroju Polski i dawnego praw a
polskiego na katedrę h istorii pań stw a i prawa polskiego;
4) k ated rę ekonomii na katedrę zespołową
ekonomii politycznej; 5) kat edr ę n auki o państwie
i prawa państwowego na katedrę prawa p a ństwo wego;
6) katedrę prawa narodów na katedrę prawa międ zy
narodowego publicznego; 7) kat e drę skarbowości i prawa skarbowego na katedrę prawa finansowego; 8) katedrę prawa handlowego na katedrę prawa CyWilnego III;
F. na Uniwersytecie Łódzkim: 1) katedrę t eorii
prawa na kat e drę teorii państwa i prawa ; 2) katedrę
historii pl1awa na zachodzie Europy na katedrę powszechnej historii państwa i prawa; 3) katedrę historii
ustroju Polski na katedrę zespołową historii państwa
i prawa polskiego; 4) katedrę ekonomii n a kated r ę zespołową ekonomii politycznej; 5) katedrę nauki o pań
~twie i prawa państwowego na katedrę prawa państwo
wego; 6) katedrę nauki administracji i prawa admini~tracyjnego
na katedrę p.awa administracyjnego;
7) kate d rę prawa n arodów ' na katedrę prawa między
n arodowego publicznego; 8) k atedrę skarbowości i prawa skarbowego na katedrę prawa finansowego; 9) katedrę prawa handlowego na kat e drę prawa cywilnego
III; 10) katedrę procedmy cywilnej na katedrę pos tę 
powania cywilnego; 11) katedrę prawa procesow ego
karnego na ka te drę postępowania karnego; 12) katedrę,
polityki społecznej i ustawodawstwa SpołEcznego na
katedrę prawa pracy;
.
G. na Uniwersyt ecie Marii Curie -Skłodowskiej
w Lublinie: 1) katedrę teorii prawa na katedrę teorii
p al1stwa i prawa; 2) k atedrę powszechnej historii us troju prawa na katedrę powszechnej historii P aIlstw a
i pr awa; 3) katedrę historii ustroju i prawa polskiego
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na katedrq historii państwa i prawa polskiego; 4) kQtedrę ekonomii na k atedrę zespołową ekonomii politycznej; 5) katedrę nauki administracji i pra"l,va a a rnin istracyjnego na katedrę prawa administracyj nego;
6) katedrę n auki skarbowości i prawa skarbowego na
katedrę prawa f inansowego; 7) katedrę procedury cywi lnej na katedrę postępowania cywi lnego.
§ 2. ZwiJa się następujące k atedry wraz z połą
czonymi z nimi zakładami naukowymi na wydziała rh
prawa :
A. na Uniwersyteci e W arsza\'t'skim: 1) katedrę
ekonomii politycznej I ; 2) katedrę historii ustrojów społ ecz n ych ; 3) katedrę prawa karnego .wojskowego;
B. na Uniwersytecie Jagiellorlskim: katedrę ekon omii politycznej I ;
C. na Uniwersytecie \Vrocł.awski m: k atedrę spół
dzielczoś ci i katedrę ekonomii politycznej II;
D. n a Uniwersyt ecie Pozn a ńskim : 1) katedrę nauki
administracji i prawa adminis tracyjnego I; 2) k a tedrę
ekonomii społecznej; 3) katedrę polityki ekonomicznej ;
4) katedrę historii ustroju i d awnego prawa polskiego;
5) katedrę his torii gospodarczej;
E. na Uniwersytecie Mikołaj a Kopernika: katedrę
socjologii;
F. na Uniwersytecie Łódzk i m: 1) katedrę współ
czesnych doktryn ekonomicznych; 2) katedrę historii
sądowego prawa polskiego;
G. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie: katedrę historii gospodarczej.

§ 3.
łączonymi

Tworzy się następujące katedry wraz z poz nimi 'czakładami naukowymi na wydziałach

prawa:
A. na Uniwersytecie Warszawskim: 1) kated rę postę powa nia karnego; 2) katedrę prawa pracy;
B. na Uniwersytecie Jagiellońskim: 1) k ate drę postępowa nia karnego; 2) kated rę prawa p r acy;
C. na Uniwersytecie W.ocławski m: katedrę postę
powania karnego;
D. n a Uniwersytecie Pbznańskim: katedrę postę
pow ania karnego;
E. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Torun iu: 1) k at edrę prawa cywilnego II; 2) katedr ę postę
povTania karnego;
F. na Uniwersytecie Marii Curie- Skło dowsldej
w L ublinie: katedrę postępowania karnego .
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia z mocą obowi ązują c ą od dnia 1 września
1950 r.
Minister

Szkół Wyższych

i Nauki : A. Rapacki
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z dnia 21 sierpnia 1950 r.
s.pmwie zmian organizacyjnych w niektórych
Na p odstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października
1947 r. o organizacji nauki i sz:,olnictwa wyż~zego
(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza s i ę, co n astępuj e:
Na Wydziale Human;stycznym Uniwersytetu
Kopernika w Toruniu zwija się katedrę a ntr o:p o,jeografii.
§ 1.

Mik ołaja

szkołach

akademickich.

T w orzy się następując e katedry wraz z poz ni mi zakładami naukowymi:
1) na Wydzi ale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Łódzkiego : - geografii II;
2) na Wydzial e Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytet u Warszaw$kiego: 1) krystalogr.a iii i
2)
astrofizy ki;

§ 2.

łą czonymi

