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Dziennik U:staw Nr 46 6"~ ,)/ P oz. 424, 425 i 4~'" 

nione przez sieoie od pisy dOKumentów wymieni cnych 
w ust. 1 pkt 3 i4. 

§ 6. 1. Z chwilą zawiązania stosunku pracy po
siadacz książeczki obowiązany jest wręczyć ją' praco
dawcy celem poczynienia w niej wymaganych wpisów. 

2. VV razie rozwiązania stosunku pracy pracodawca 
obowiązany jest poczynić w książeczce :wymagane wpi
sy i zwrOCIC ją posiadaczowi , zawiadamiając o tym 
władze żeglugowe i władzę, zatrudnienia. 

3. Jeżeli kierownik statku jest równocześnie wła
ścicielem statku (szyprem) i wykonuje przewozy sa
modzielnie, wówczas w swej książeczce sam dokonuje 
wpisów, zawiadamiając o tym władzę żeglugową. 

4. Z wyjątkiem przypadku przewidzianego w ust. 3 
posiadacz książeczki żeglarskiej nie może w swej ksią

żeczce czynić' żadnych wpisów, zmian, uzupełnień i po
prawek. 

§ 7. 1. Książeczki żeglarskie należy okazY"iać 
na żądanie organów władz żeglugowych oraz innych 
władz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli 
podczas inspekcji organy te stwierdzą, że zapisy 
w książeczkach nie są zgodne z prRwdą, powinny wez-

----------------------------

wać pracodawcę lub upoważnionego kierownika stat ':'" 
do usunięcia nieścisłości. 

2. Posiadacz książe czki żeglarskiej może sam za 
żądać zbadąnia wpisów i poczynienia popraw ek. 

§ 8. 1. W razie utraty książeczki żeglarskiej pc
siadacz jej obowiązany jest niezwłocznie powiadomi ,: 
o tym t~ ~ładzę żeglugową, która książeczkę wydała. 
Ponadto wil1ien zgłosić utratę książeczki w najbliższym 
komisariacie lub posterunku Milicji Obywatelskiej. 

2. Wskazana w ust. 1 władza żeglugowa, po stwier
dzeniu utraty książeczki, wyda uprawnionemu jej 
wtórnik. 

§ 9. Osoby, o których mowa w § 1 ust. 1, 000-

wiązane są zaopatrzyć się w książeczki żeglarskie 
w ciągu 5 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Komunikacji: J. Rabanowski 
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ROZPORil·ĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 15 września 1950 r. 

w sprawie uznania aparatów rcntaenowskich za artylm1y reglamentowane oraz w sprawie rejestracji 
tych aparatów. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 7 ust. l dekretu 
z dnia 5 sier pnia 1949 r . o reglamentacji niektór ych 
surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych (Dz. U. 
R. P. Nr 46, poz. 341) zarządza się, co .l}-astępuje: 

§ 1. Uznaje się aparaty rentgenowskie za artykuły 
reglamentowane. 

§ 2. 
aparatów 
stracji. 

1. Zobowiązuje się wszystkich po,siadaczy 
rentgenowskich do zgłoszenia ich do reje-

2. Obowiązek okreslony w ust. 1 nie dotyczy: 
1) jednostek, instytucji oraz zakładów wojskowych 

i służby bezpieczeństwa put-liczne~o, 

2) przedsiębiorstw państwowych , których przedmiotem 
działania jest wytwarzanie aparatów rentgenow
skich -- w odniesieniu do tych apa ratów przezna
czonych do obrotu, 

3) instytu~ji i przedsięb i orstw pailstwowych używa

jących aparatów rentgenowskich do celów prze
mysłowych - w odniesieniu do tych aparatów. -

§ 3.- Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gos
podarczego: w z. SI. Jędrychowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 28 wrześni'l 1950 r. 

w sprawie opłat za niektóre' świadczenia Morskiego i Portowych Urzędów Zdrowia. 

Na podstawie art. 8 dekretu z dnia 25 czerwca 
1946 r. o organizacji i zakresie działania Morskiego 

. i Portowych Urzędów Zdrowia (Dz. U. R. P. z 1046 r. 

§ l. Ustala się następujące opłaty za świadc~enjil 

Morskiego i Portowych Urzędów Zdr owla: 

Nr 32, poz. 202 i z 1950 r. Nr 6, poz. 54) zarządza się, 
CO następuje: 

1) za świadectwo sanitarne dla statków: 
a) za oryginał . 
b) za każdą kopię 

400 zł 

100 " 



'. 
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2) za świadectwo derat.yzacji lub zwolnie-
nia od deratyzacji dla statków o po-
j emności : 

do 200 N.R.T. 
ponad '200 do 300 

" " " • 
" 

300 
" 

1.000 
" " " 

" 
1.000 " 3.000 

" " " 
" 

3.000 
" 

10.000 
" " " 

" 
10.000 

" " " " 

600 zł 

• 1.000 
" 2.000 
" 

3.200 " 
4.000 

" 4.800 
" 

§ 2. Statki zagraniczne, członkowie ich załóg i inni 
obywatele państw obcych uiszczają opłaty objęte ni
niejszym rozporządzeniem w zagranicznych środkach . 

płatniczych po przeliczeniu według obCJiWiązującej tabeli 
s tawek przeliczeniowych dla dewiz i pieniędzy zagra
nicznych, wydanej przez Narodowy Bank Polski, lub 
w złotych polskich, o ile pochodzą one z odsprzedanych 
Narodowemu Bankowi Polskiemu zagranicznych środ
ków płatniczych. 

.3} za świadectwo lekarskie łącznie z badaniem lekar- § 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
skim bądź badaniem i szczepieniem albo świadec- ogłoszenia. 

two szczepienia i kontroli łącznie ze szczepieniem 
zapobiegawczym - 400 zł. Minister Zdrowia: w z. J. Sztachelski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SZKÓL WVZSZYCH I NAUKI 

z dnia 29 września 1950 r. 

zmieniające rozporząJzenie w sprawie likwidacji kierunku administracyjnego na Wydziale Prawa 
Uniwersytetu Łódzkiego. 

Na podstawie ar~. 20, 22 ust. 2, 24 ust. 2, i 75 
ust. 4 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o orga
nizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. 
Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Oświaty z dnia 
2 listopada 1949 r. w sprawie likwidacji studiów kie
runku administracyjnego na Wydziale Prawa Uniwer
sytetu Łódzkiego (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 463) wpro
wadza się następujące zmiany: 
: 1) § 3 otrzymuje brzmienie: 
. ,,§ 3. Warunkiem uzyskania stopnia magistra nauk 
politycznych jest: 1) złożenie pisemnej pracy magi
sterskiej i 2) złożenie egzaminu ustnego". 

2) .§ 4 otrzymuje brzmienie: 

.. § 4. Pracę magisterską powinien absolwent napi
sać na temat wchodzący w zakres jednego z ' następu

jących przedmiotów: a) nauki administracji i prawa 
a.dministracyjnego, b) skarbowości i prawa skarbowego 
lub c) prawa pracy i polityki społecznej". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z rr..ocą obowiązującą od dnia 1 ' września 

1949 r. 

Minister Szkół Wyższych i Nauki: A. Rapacki 
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