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' Poz ... 4002, 403: i 404. ·

dekretów ,z :mocą ustawy (Dz. U; R. P. Nr 29, poz. 271)Rada Ministrów'<postanawia, ',a Rada Państwa' zatwierdza, co następuje:

,;4)

Art. 1. W ustawie z dnia 1 lipca 1949 r. oobowiąz
ku uczestniczenia w obrocie bezgotówkowym (Dz. U.
R. P. Nr 41, poz. 294) wprowadza się ń.astępujące
zmiany:

Prze~iębiorstwa

detalicznej sprzedaży,bęąące
uczestnikami obrotubezgotówkowęgo, zwolnio.
ne są od obowiązku przyjmowania 'w d:redze "
bezgotówkowej należności za sprzedane towary,
chyba że nabywca, będący uczestnikiem obrotu
bezgotówkowego, wymienionym w art. 1 ust. 1
pkt 1, zaofiarował zapłatę czekiem rozrachunkowym."

Art; 2.
Finansów.

1) art. 1 ust.. 1 p~t 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) ' przedsiębiorstwa, zakłady i 05oby, wykonujące
zajęcia zawodowe, poza wymienionymi w pkt l,
jeżeli są obowiązane
do prowadzenia ksiąg,
które określi Minister Finansów w drodze roz-

Wykonanie dekretu porucza

się

Ministrowi'

Art. 3. Dekret wchodzi wżycie z dniem ogłe6zenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów:J. 'Cyra1l'kiewicz

porządzenia.';;

2) art. 8 ust. 4 otrzymuje '. brzmienie:

Minic;terFinansów: K.DqllIowski
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DEKRET
z dnia 21 września 1950 r.
o zmianie dekretu o ' tymczasowym unormowaniu stosunku
Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania naj wyż
Bzych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnIa
21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271)Rada Ministrów postanawia, a' Rada Państwa zatwierdza, co następuje: '
Art. 1. Wart. 10 dekretu z dnia 14 maja 1946 r.
o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego
funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. z 1946 r.
Nr 22, poz. 139, z 1947r. Nr 65, poz. 382 i z 1948 r.
Nr 50, poz. 382) wyrazy: "W okresie do dnia 31 grudnia
1950 r." zastępuje się wyrazami: "W okresie, którego
końcowy termin ,ustali roz;porządzenie Rady Ministrów".

j

służbowego

funkcjonariusz6w

państwowych.

Art. 2. W dekrecie z dnia 25 października 1948 r .
O zmianie dekretu z dnia 14 maja 1946 r. o tymczasowym unormowaniu stosunku służbowego funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 382) skreśla się ustęp drugi art. 3.
się

Prezesowi

z dniem

ogłoszenia.

Art. 3. Wykonanie dekretu porucza
Rady Ministrów i wszystkim ministrom.
Art. 4. Dekret wchodzi w

życie

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes

Rądy

Ministrów: J. Cyrankiewicz

, \"
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DEKRET
z dnia 21

września

1950 r.

o zmianie przepisów dotyczących szkół akademickich i stosunku słuźbowego profesorów i pomocniczych sił
naukowych tych szkół.
Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia
21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania
d ekret ów z m o cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271) .....,
Rada Ministr ów postanawia, a Rada Państwa zatwiex:",
dza, co na st ępuje;

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypo·
spolitej z dnia 24 lutego 1928 r. o stosunku służbowym
profesorów państwowych szkół akademickich i pomoc·
niczych sił naukowych tych szkół (Dz. U. R. P. z 1933 r.
Nr 76, poz. 551 i Nr 85, poz. 659, z 1945 r. Nr 56"
poz. 313 oraz z 1947 r. Nr, 66, poz. 415), wprowadza się
zmianę następującą:,
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wart. 24 ust. 2 liczbę roku ,,1950" zastępuje się
,,1955".

liczbą

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi
Szkół Wyższych i Nauki oraz zainteresowany~ mini";
stromo
Art. 2.

: ";,;'

Art. 3.

życie

Dekret wchodzi w

z

dniemogłosze4

nia.
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prez-es ,Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister
,

"

: I

Szkół Wyższych i
~

:

, , .'

,-

:,',

Nauki: A. Rapacki
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DEKRET

z dnia 21 września 1950 r.
o zmia~i~ , przepisQw dotyczącyc~ stosunku służbowego i .uposażenia etatow'Yc~ · docentówpaństwowych , szkół
akademickich, ' ' ! '
Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia
19 lutego 1947. r. o ustroju i zakresie działania naj wyż ..
szych "ąrganów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z ,dnia
21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271)Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

kich i pomocniczych sił naukowych tych szkół (Dz. U.
R. P. z 1933 r. Nr 76, poz. 551 i Nr 85, poz. 659, z 1945 r;
Nr56,poz. 313, z 1947 r. Nr 66, poz. 415 oraz z 1950 r.
Nr 44, poz. 344) stosuje się odpowiednio do docentów
etatowych".
'
Art. 2.

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi
i Nauki oraz zainteresowanym mini..

Szkół Wyższych

Art. 1.

W dekrecie

z

dnia 16 listopada 1945 r.

o , stOSUl1k1ł służbow:ym i , uposa±eniu ' etatowych docentpw pąństwowych ' szkół , a~ademickich , (Dz, U" R. ,P.

p~z. 314) wprowadza się zm1imę nas~ępującą: '
art. 3 otrzymuje brzmienie:
: " "A,rt. 3. Przepisy art. 1, 2,, 3 ust. 2, .4 do 8, 11 do 19,
20 uąt.2 i 3,2,3,24,26'. do 88 rozporządzenia Prezydenta
~ZeCzypospolitej z dnia , 24 lutegO 1928 r.o s,t osun,ku

Nr

Art. 3. Dekret wchodzi w

życie

z dniem

ogłoozenia.

56,

słu,żpowym

'

stromo

,

profesóró~ ' pań,stwowyc;h szkół

akądemic-

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady .Ministrów: J. C;;yrankiewicz
Minister

Szkół Wyższych

i Nauki: A. Rapacki

:,

;
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'z idnia

21 ' 'września 1950 r.
:.j

I'
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o zmianie
dekretu o kwalifikacjach zawodowych nauczycieli , ,Szkół powS\l:echnych .wokresie powojennym•
, .i"..
• ,,- , ',1

.

~ąpod~Jawie art. 4 Ustawy Kppstytl1cyj~E{ z dn'i~
19 Iqtęgo1947 r, o ustroju . Lza~ręsiedzia,łanianajwy*
szych org?pó\V Rzec~yppspolitej :polskiej i ustawy 'z dnia
21J~pca )950. ;r.;, o upoważnieniu Rząduc;lO wydawania
dekr.e tów z rnoc;ą ustawy (Dz. U;, E. P. Nr 29, poz,271)-:;Rada Ministrów postanawia, a R a da Państwa zatwięr
dza, co następ uje:

dowych m. st. WarSzawy i m . Łodzi)' mogą zwolnić od
składania' praktyczriego egzaminu:nauczyl.
cieli, których praca nauczycielska . uznana " została . za: .co
najmniej dostateczną, jeżeli uczynili oni zadość wymaganiom w ' zakresie podnoszenia kwalifikacji, 'określo
nym w rozporządzeniu Ministra Oświaty", .,
obowiązku

Art. ·2.WYkohanie dekretu porucza się Miriistrowi
,

Oświaty.

. Art. 1; W, dekrecie z dnia 9 kwietnia 1946 'r . o kwa,..
Hfikacjach zawodowych nauczycieli szkół powszechnych
w 'okresie powojennym , (Dz. U .. ,R. P., Nr , 19, poz, 132)
drt:3 otrzymuje brzmienie:
!l,

"" '\ ;':A:t f'

3 ~ :'Dt} ' kbnea' : 'l952r; prezydia: właściwych ' terytorialnie wojewódzkich rad narodowych (Rad Naro-

Art. 3.
n i,a. ,

życie

Dekret wchodzi w

Prezydent~,~eCZYRoSPQli,tej:

p,

z dniem

Bięru.t ;

Prezes Rady Ministrów: J, CyrankiewiCz
Ministe'r' Osw1aty:W. JarosJJlski

."

egłosze-

