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tycznej na katedrę zEspołową ekonomii politycznej; 
5) katedrę n auki o pal13twie i prawie politycznym na 
katedrę prawa państwowego; 6) katedrę nauki admini
stracji i prawa administracyjnego II na katedrę zespo
łową prawa administracyjnego; 7) katedrę prawa mię
dzynarodowego na katedrę prawa międzynarodowego 

publicznego; 8) katedrę skarbowości i prawa skarbo
wego na katedrę prawa finansowego; 9) katedrę prawa 
h andlowego i wekslowego na . katedrę prawa cywil
n el 0 III; 10) katedrę postępo"l,vania sądowo-cywilnego 

na l:atedrę postępowania cywiln ego; 11) katedrę prawa 
i postępowania sądowo-karnego na katedrę prawa kar
nego; 

E. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru
niu: 1) katedrę. teorii prawa na katedrę teorii państwa 
i prawa; 2) katedrę historii pra'..va na zachodzie Europy 
na katedrę powszechnej historii państwa i prawa; 
3) katedrę historii ustroju Polski i dawnego praw a 
polskiego na katedrę historii państwa i prawa pol
skiego; 4) katedrę ekonomii na katedrę zespołową 

ekonomii politycznej; 5) katedrę n auki o państwie 
i prawa państwowego na katedrę prawa państwowego; 

6) katedrę prawa narodów na katedrę prawa między

narodowego publicznego; 7) katedrę skarbowości i pra
wa skarbowego na katedrę prawa finansowego; 8) ka
tedrę prawa handlowego na katedrę prawa CyWilne
go III; 

F. na Uniwersytecie Łódzkim: 1) katedrę t eorii 
prawa na katedrę teorii państwa i prawa; 2) katedrę 
historii pl1awa na zachodzie Europy na katedrę pow
szechnej historii państwa i prawa; 3) katedrę historii 
ustroju Polski na katedrę zespołową historii państwa 
i prawa polskiego; 4) katedrę ekonomii n a katedrę ze
społową 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) katedrę prawa n arodów' na katedrę prawa między

n arodowego publicznego; 8) katedrę skarbowości i pra
wa skarbowego na katedrę prawa finansowego; 9) ka
tedrę prawa handlowego na katedrę prawa cywilnego 
III; 10) katedrę procedmy cywilnej na katedrę postę
powania cywilnego; 11) katedrę prawa procesow ego 
karnego na katedrę 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) katedrę powszechnej historii ustro
ju prawa na katedrę powszechnej historii P aIlstw a 
i prawa; 3) katedrę historii ustroju i prawa polskiego 

na katedrq historii państwa i prawa polskiego; 4) kQ
tedrę ekonomii na katedrę zespołową ekonomii poli
tycznej; 5) katedrę nauki administracji i pra"l,va a a rni
n istracyjnego na katedrę prawa administracyj nego; 
6) katedrę n auki skarbowości i prawa skarbowego na 
katedrę prawa f inansowego; 7) katedrę procedury cy
wi lnej na katedrę postępowania cywi lnego. 

§ 2. ZwiJa się następujące katedry wraz z połą
czonymi z nimi zakładami naukowymi na wydziałarh 
prawa : 

A. na Uniwersytecie Warsza\'t'skim: 1) katedrę 
ekonomii politycznej I ; 2) katedrę historii ustrojów spo
łecznych ; 3) katedrę prawa karnego . wojskowego; 

B. na Uniwersytecie Jagiellorlskim: katedrę eko
n omii politycznej I ; 

C. na Uniwersytecie \Vrocł.awskim: katedrę spół

dzielczości i katedrę ekonomii politycznej II; 
D. n a Uniwersytecie Poznańskim : 1) katedrę nauki 

administracji i prawa administracyjnego I; 2) katedrę 
ekonomii społecznej; 3) katedrę polityki ekonomicznej ; 
4) katedrę historii ustroju i dawnego prawa polskiego; 
5) katedrę historii gospodarczej; 

E. na Uniwersytecie Mikołaj a Kopernika: katedrę 
socjologii; 

F. na Uniwersytecie Łódzkim: 1) katedrę współ
czesnych doktryn ekonomicznych; 2) katedrę historii 
sądowego prawa polskiego; 

G. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie: katedrę historii gospodarczej. 

§ 3. Tworzy się następujące katedry wraz z po
łączonymi z nimi 'czakładami naukowymi na wydziałach 
prawa: 

A. na Uniwersytecie Warszawskim: 1) katedrę po
stępowania karnego; 2) katedrę prawa pracy; 

B. na Uniwersytecie Jagiellońskim: 1) katedrę po
stępowania karnego; 2) katedrę prawa p r acy; 

C. na Uniwersytecie W.ocławskim: katedrę postę
powania karnego; 

D. n a Uniwersytecie Pbznańskim: katedrę postę
powania karnego; 

E. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toru
n iu: 1) katedrę prawa cywilnego II; 2) katedrę postę
povTania karnego; 

F. na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowsldej 

w Lublinie: katedrę postępowania karnego. 
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
1950 r. 

Minister Szkół Wyższych i Nauki : A. Rapacki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SZH:~)Ł WYŹSZYCH I NAUKI 

z dnia 21 sierpnia 1950 r. 

s.pmwie zmian organizacyjnych w niektórych szkołach akademickich. 

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 si ę, co następuj e: 

§ 1. Na Wydziale Human;stycznym Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu zwija się katedrę antr o
:p o,jeografii. 

§ 2. Tworzy się następujące katedry wraz z po
łączonymi z nimi zakładami naukowymi: 

1) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwer
sytetu Łódzkiego : - geografii II; 

2) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwer
sytetu Warszaw$kiego: - 1) krystalogr.aiii i 2) 
astrofizy ki; 
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3) na Uniwersytecie Mikołaja K oper.nika w Toruniu:-
1) chemii ogólnej, 2) f izjologii roślin, 3) geogr afii III, 
4) paleontologii i 5) geografii II; 

4) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uni
w ersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: -
mikrobiologii ogólnej; 

5) n a W ydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uni-· 
w ersytetu Poznaóskiego: - geografii III. 
§ 3. Przemianowuje się następujące katedry wraz 

z połączonymi z nimi zakładami naukowymi: 
1) na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Uniwer

sytetu Łódzkiego katedrę geografii na katedrę 
geografii I, katedrę teorii nauk indukcyjnych na 

kat '2drę t echnologii chem icznej i katedrę t eorii 
nauk dedukcyjnych na katedrę matematyki IV; 

2) n a Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruni u 
katedrę geografii na katedrę geografii I. 
§ 4. Na Wydziale JVlatematyczno - Przyrodniczym 

Uniwersytetu Poznańskiego tworzy się zakłady nauko
we nie związane z żadną katedrą: 1) och rony przyrody 
i 2) ogród botaniczny. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązuj ącą od dnia 1 września 

1950 r. 

Minister Szkół Wyższych i Nauki: A Rapacki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 

z dnia 29 sierpnia 1950 r. 

w sprawie patentów retmańskich. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 
1950 r. o żegludze i spławie na śródlądowych drogach 
wodnych (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 108) zarządza się, co 
następuje : 

§ 1. Władzami żeglugowymi, powołanymi do wy
dawania zawieszania i unieważniania patentów ret
mańskich, są władze żegbgowe pierwszej instancji 
(państwowe zarządy wodne) . 

§ 2. 1. Patent retmański może , uzyskać osoba, 
która: 

1) ukończyła 21 lat życia, 
2) posiada znajomość języka polskiego w słowie i piś-

m~, • 
3) wykaże się odpowiednim stanem zdrowia, a w szcze

gólności zdolnością rozpoznawania barw i dobrym 
słuchem, 

4) posiada znaj omość przepisów o uprawianiu żeglugi 
i spławu na śródlądowych drogach wodnych, 
a w szczególnnści przepisów odnoszących się do 
spławu tratew, 

5) po ukończeniu 16 lat życia była zatrucL'1iona w za
wodzie flisackim w charakterze członka załogi co 
najmniej przez 36 miesięcy; do tego okresu nie wli
cza się czasu pracy na tratwach zimujących lub bę
dących na postoju ponad 30 dn i. 
2. Cudzoziemcy mogą ubiegać si ę o patent ret

mański zgodnie z postanowieniami umów międzynaro
dowych, a w braku takich umów na zasadach wzajem
ności. 

§ 3. 1. Osoba ublegająca się o patent retmański 
powinna wnieść podanie do władz , wymienionych w § 1. 

2. Do podania należy dołączyć: 
1) w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach : 

a) dowód ukończenia 21 roku życia, 
b) świadectwo szkolne z ukończenia szkoły podsta

wowej lub zaświadczenie władz szkolnych 
stwierdzaj ące, że ubiegaj ący się posiada znajo
mość języka polskiego w mowie i piśmie, 

c) świadectwo lekarsk ie, wydane przez zakład spo
łeczny służby zdrowia stwierdzające kwalifika
cje wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, 

d) książeczkę żeglarską stwierdzającą zatrudnienie 
w zawodzie flisackim i jego okres (§ 2 ust. 1 
pkt 5) oraz 

2) dwie fotografie wymiaru 4 x 6 cm, przy czym na 
jednej z tych fotografii powinna być s twierdzona 
tożsamość przez powołaną do tego władzę. 

§ 4. 1. Władza żeglugowa wyda p atent retmań
ski, jeżeli ubiegający się odpowiada w arunkom okre
ślonym w § 2. 

2. W razie utraty pc. ~~ntu retmańskiego posiadacz 
jego obowiązany jest niezwłoczn ie zgłosić o tym tej 
władzy żeglugowej, która patent wydała . 

3. Właści,va 'władza żeglugowa po stwierdzeniu 
utraty wyda ,vtórnik patentu retmańskiego. 

4. Wzór patentu ustali Minister Komunikacji 
i ogłosi w Dzienniku Taryf Zarządzeń Komunikacyj
n ych . 

§ 5. 1. Jeżeli posiadacz patentu retmańskiego 
dopuścił się naruszenia przepisów o ruchu i postoju tra
tew, które n ie spowodowało nieszczęśli\vego wypadku, 
właściwa tery torialnie władza żeglugowa ostrzeże po
siadacza pat entu o grożącym mu zawieszeniu ważności 
patentu ; wpisze ostrzeżen i e w patencie i zawiadomi 
o tym władzę ieglugową, która wydała patent. 

2. Jeżeli p osiadacz patentu retmal1skiego mimo 
ostrzeżenia ponownie naruszy w ciągu 12 miesięcy od 
daty otrzymania ostrzeżenia - p r zepisy fJymienione 
w ust. 1 właściwa terytorialnie władza żeglugowa za
wiesi ważność patentu na okres 1 - 3 miesięcy, w za
leżności od rodzaju popełnionego czynu i dotychczaso
wego zachowania się posiadacza p atentu; fakt zawiesze
nia ważności patentu retmańskiego ' wpisze w tym pa
tencie i zawiadomi władzę żeglugową, która patent 
wydała. 

§ 6. 1. Władza żeglugowa unieważni patent ret
mański: 

1) w razie s twierd zenia, że z winy p osiadacza paten
t u retmańskiego nastąpiło rozbicie tratwy lub s tat
ku albo zatonięcie statku, pozbawienie życia osób, 
zatonięcie ładunku, albo poważne uszkodzenie mo
stów lub innych budowli wodnych, 

2) w razie s twierdzenia przez lekarza urzędowego 

u posiadacza patentu retmańskiego n ieodpowied
n iego stanu zdrowia w stopniu utrudniającym dal
sze kierowanie tratwami, 


