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,,,(2) W braku takiego uznania lub ustalenia ojco
stwa urzędnik stanu cywilnego na wniosek' dziecka lub 
jego przedstawiciela ustawowego albo z urzędu wpisze 
do aktu urodzenia dziecka jako imię ojca jedno z imion 
zwykle vi kraju używanych, czyniąc o tym wzmiankę 
na marginesie aktu. 

(3) Jeżeli ojcostwo zostanie następnie ustalone, na
leży postąpić stosownie do art. 56.". 

Art. 2. 1. Na żądanie osoby, w której akcie uro
dzenia, sporządzonym przed dniem -wejścia w życie ni
niejszej ustawy, osoba ojca nie jest wymieniona, lub 
na żądanie przedstawiciela ustawowego takiej osoby, 
urzędnik stanu cywilnego wpisze do jej aktu urodzenia 

jako imię ojca jedno z imion zwykle w kraju używa
nych, czyniąc o tym wzmiankę na marginesie aktu. 

2. Art. 62 ust. (3) ma w tym przypadku zastoso
wanie. 

Art. 3. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
Rady Ministrow. 

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dni'em ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów. J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDtZ.ENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 21 paździe:r;nika 1950 r. 

w sprawie przekształcenia · Państwowej Wyższej Szkoły Admitustracji Gospodarczej w Katowicach na Wyższą 
Szkołę Ekonomiczną w Katowicach. 

Na podstawie "art. 19 ust. 3 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolrrietwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lu
tego 1949 r. w sprawie prrekształcenia Wyższego Stu
dium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach 
w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodar
czej w Katowicach (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 11, poz. 68 
i z 1950 r. Nr 7, poz. 66) wprowadza się ~y następu
jące: 

l) § l otrzymuje brzmienie: 

"Państwową Wyższą Szkołę Administracji ('...os
podarczej w Katowicach przekształca się na 
Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Katowicach, 
jako państwową wyższą szkołę zawodową". 

2) § ~ otrzymuje brzmienie: 
"Bezpośredni nadzór nad WYZszą Szkołą Ekono
miczną w Katowicach porucza się Ministrowi 
Szkół Wyższych i Nauki". 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza s!ę Mini
strowi Szkół Wyższych i Nauki. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia l września 1950 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz. 
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R{)ZPORZĄDtZ,ENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2u paźd:?Jiernika 1950 r. 

w sprawie wyłączenia niektórych pr~edsiębiorstw spod działanią przep.1sow dekretu lł dnia 26 października 
1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych. 

Na podstawie art. 25 ust. 3 dekretu z dnia 26 paź
dziernika 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych 
(Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 439) zarządza się, Co następuje: 

.§ 1. Przedsiębiorstwa państwowe, działające na pod
stawie art. 2 dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. o utworzeniu 
przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 42), 
podległe bezpośrednio władzom naczelnym i wykonujące 
wyłącznie funkcje kierownictwa, koordynacji, kontroli 
i nadzoru w stosunku do podporządkowanych im przed
siębiorstw, wyłącza się spod działania przepisów dekretu 
z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach pań
stwowych (D. U. R. P. Nr 49, poz. 439). 

• § 2. 1. Przewodniczący Państwowej Komisji Plano-
wania Gospodarczego określi charakter jednostek orga
nizacyjnych, o których mowa w § 1, oraz wyda szczegóło-

we przepisy dotyczące ich organizacji wewnętrznej, 
a Minister Finansów w porozumieniu z Przewodniczącym 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
szczegółowe przepisy dotyczące organizacji finansowej 
i systemu finansowego tych jednostek. 

2. Przepisy przewidziane w ust. 1 wydarre będą za 
zgodą Prezesa Rady Ministrów. 

§ 3. 'Wykonanie rozporządzenia porucza się: Prezeso
wi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej Ko
m isji Planowania Gospodarczego, Miiiistrowi Finansów 
i innym właściwym ministrom. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 28 października 
1950 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 




