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419
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI

z dnia 20

września

1950 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w niektórych
Na podstawie art. 20 d ekretu z dnia 28 października
1947 r . o organizacji nauk i i szkolnictwa wyższego
(Dz. U . R. P. Nr 66, p oz. 415) zarządza się, co na st ę puje:

§ 1. Tworzy się n astępuj ą ce k a tedry wraz z p o. łą cżony mi z nimi zakład ami naulww ymi:
1) na Wydziale M echanicznym Politechnlki Warszaws k iej -- kat ed rę wytr zymał ości k onstrukcj i lotniczych,
2) na Wydziale Chem icznym Politechniki Gda ńskiej:
a ) katedrę Matematyki;

szkołach wyższy ch.

b) katedrę analizy technicznej i towar oznawstwa;
3) na Wydziale Ele k trycznym Politechniki Gd ańsk i ej
kate drę urząd zeń r adiowych.
Rozporząd zenie

§ 2.
o g ł oszeni a

z

mocą

wchodzi

obowiązują cą

w życie. z dniem
od dnia 1 wrześma

1950 r.
Minister

Szkół Wyż sz ych

i Nauki: A. Rapacki

420
ROZPORZL\DZENIE MINISTRÓW PRZEMYSŁU CIĘŻKIEGO I FINANSÓW
z dnia 29

września

1950 r.

w sprawie świadczeń osobistych i r zeczowych na cele powszechnej elek'tryfilmcji wsi i osiedli.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o powsze chn e j elekryfikacji wsi i osiedli
(Dz. U . R. P. Nr 28, poz. 256) zarządza się , co n astęp uje:
§1.

Na wniosek

energetycznego,
prezydium gminnej rady narodowej wyznacza spośród m ieszkańcó w wsi lub osiedla, objętego powszechną elektryfikacją , osoby obowiązane do wykonania prostej (niewykwalifikowanej) pracy lub do dostarczenia podwód
na cele elektryfikacji, kwater dla pracowników oraz
pomiesz czeń na sprzęt i materiały.
przeprowadzającego

zjednoczenia

powszechną

elektryfikację,

§ 2. 1. Należności za pracę, dostarczone podwody,
kwatery oraz pomieszczenia na s przęt i materiały obliczone będą według stawek uStalonych przez prezydium
powiatowej rady narodowej.

Stawki wynagrodzenia za pracę nie mogą być
ocl stawek przewidzianych w układach zbiorowych dla pracowników przedsiębiorstw monta żowo
budowlanych.
3. Wynagrodzenie za świadczenia osobiste i rzeczowe, wykonywane przy powszechnej elektryfikacji
wsi i osiedli, wypłaca zjednoczenie energetyczne za interesowanym na podstawie wykazów, przedstawianych
przez prezydium gminnej rady narodowej.
2.

wyższe

§ 3.

Rozporządzenie

wchodzi

w

życie

z dniem

ogłoszenia.

Kierownik Ministerstwa

Przemysłu Ciężkiego:

K. Zemaitis
Minister Finansów: K. Dqbrowski

,
Prenumerata kwartalna nor'malna wynosi 800 zł, ulgowa 400 zł. Z prenumeraty ul gowej korzystają władze,
zakłady i instyt ucje państwowe . z wyjątkiem banków, monopoli i przeds i ęb iorstw państwowych .

urzędy,

Prenumeratę należy wpłacać

z góry na piętnaście dni przed rozpoczęciem kwartału kalendarzowego na konto Administrac.ii Dziennika Ustaw R. P. w p. K. 0 , w Warszawie Nr 1-1999.
Zgłoszenia na prenum eratę przyjmują pon'ldto Biura Sprzedaży Dziennika Ustaw R. P. w Warszawie, ul. Leszno 53/55
i ul. NawC\wiejska 6 oraz w Łodzi; Gmach Sądów, Plac D ą browski ego 5.
POjedyncze numery są do nabycia w biurach sprzedaży i kasach wszystkich sądów okręg0wych.
Reklamacje z powodu nieocrcymania pos~cze gólnych numeró'w wnosić nal eży do właściwych urzędów pocztowych niezwłocznie
po otrzyman iu n astęp nego kolejnego numeru. Reklamacyj spó ź nionyC'h lub wniesionych nie właściwie
nie uw'zględ'1ia się·

Adres Rertalwji i Administracji: Warszawa, ul. Leszno 53/55.
Tłoczono

z pOlecenia Mimstra

40UOO S:!9

SprawiedliwośCl

w Dru karni Ministerstwa Sprawiedl. w War szawie, ul. Nowowiejska 6.

Cena 32

zł.

