Dziennik Ustaw Nr S5
Tworzy się Państwową Wyższą Szkołę Peda- nistrowi - Oświaty w porozumieniu z Minis:Wem SBkół
we Wrocławiu jako wyższą szkołę zawodową· . Wyższych i Nauki.
o 2. Bezpośredni nadzór nad Państwową Wyższą
§ 4. R.ozp.o.Tządzenie wchod~ w życie z dftiem ogła..
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 1950 J:.- , ~
Szk oł ą Pedagogiczną we Wrocławiu powierza się Ministrowi ()światy.
§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się MiPreze~ RaWy Min~tl'ów: J. Cyrankiewicz
§ 1.

gogiczną
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RQZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: SZKÓŁ Wy1;SZYCI-I I
~ULTURY

NAUKI, ZDROWIA, SPRAWIEDLIWOSCI 6RAZ
I SZTUKI

z dnia 11 listopada 1950 r.

w sprawie MeIł)' i zatwierdzania podręczników, książek pomocniczych ł ~
użytku

stndentów

. . Na podstawie art. 16 i 75 dekretu o organizacji
nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 28 października
1947 r. (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) oraz art. 5 ustawy
z dnia 28 czerwca 1950 r. o organizacji wyższego szkolnictwa artystycznego (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 269) zarządza się, co następuje:
.
§ 1. Do użytku studentów szkół wyższych dopuszczone są w zakresie przedmiotów, objętych programem studiów i obowiązującymi egzaminami, podręcz
niki, książki pomocnicze i graficzne pomoce naukowe,
zatwierdzone w trybie niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Podręczniki, książki pomc<:nicze oraz graficzne
pomoce naukowe zatwierdza:
1) Minister Szkół Wyższych i Nauki jeżeli są one
przeznaczone do użytku stwlentów szkół wyższych
jemu podległych,
. 2) Minister Kultury i Sztuki - jeżeli są one przeznaczone do użytku studentów wyższych szkół artystycznych,
I, 3) minister,
któremu podlega wyższa szkoła w porozumieniu z Ministrem Szkół Wyższych i Nauki jeżeli są one przeznaczone do użytku studentów innych szkół wyższych.
§ 3. Podręcznikiem jest książka, która zawiera
materiał będący przedmiotem programu nauczania.
§ 4. Książka pomocnicza uzupełnia podręcznik
i zastępuje go w tych przypadkach, gdy wydanie podręcznika jest niemożliwe lub niecelowe.
Książką pomocniczą jest także skrypt, jeżeli zostanie zatwierdzony
do użytku w trybie niniejszego rozporządzenia.
§ 5. Graficzne pomoce naukowe stanowią wszelkiego rodzaju wykresy, albumy, tablice, mapy i inne
podobne pomoce naukowe wydane jako odrębne wydawnictwo.

pontGey

llI.dIIowyełi

..

szkół wyższych.

§ 6. ()rganem opin:kldawczym w sprawach zwią~
zanych z oceną, wydaniem i zatwierdz-eniem podręczni
ków, książek pomocniczych i graficznych pomocy nau..
kowych jest komitet powołany w tym celu przez Ministra Szkół Wyższych i Nauki w porozumieniu z Mini...
strami: Zdrowia, Sprawiedliwości oraz Kultury i Sztuki.
§ 7. Podręcznik, książka pomocnicza lub graficzna
pomoc naukowa może być zatwierdzona do użytku studentów określonego roku i kierunku studiów, jeźeli:
a) jest dostosowana do obowiązującego programu
studiów,
b) odpowiada wymaganiom naukowym i dydaktycznym,
c) jest poprawna pod względem językowym,
d) odpowiada wymaganiom wydawniczym.
§ 8. Zatwierdzająca decyzja ministra uprawnia
wydawcę do umieszczenia na wydawnictwie nadruku
następującej treści:

~

"Podręcznik książka pomocnicza graficzna pomoc
naukowa zatwierdz~a(y) decyzją Ministra .
z dnia .
. Nr.
. do użytku studentów
(określonego kierunku i roku studiów)",

lub

"-""",
pomocnicza graficzna pomoc naukowa zatwierdzona(y) decyzją Ministra.
.
;
w porozumieńiu z Ministrem Szkół Wyższych i Nauki
z dnia .
Nr .
. do użytku studentów (określonego kierunku i roku studiów)".
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem:
"Podręcznik

-

książka

ogłoszenia.

Minister Szkół Wyiszych i Nauki: A. Rapacki
Minister Zdrowia: w z. J. Sztachelski
Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski
Minister Kultury i Sztliki: S. Dybowski
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ROZPORZĄDZENIE

l\llNISTRA ZDROWIA
z dnia 18 listopada 1950 r.
w sprawie zasiłków osiedleńczych oraz zwrotu kosztów lrzenies.ienia fachowych pracowników
Na podstawie art. 36 ust. L art. 37 ust. 6 i art. 38
ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie
zdrowia (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 55, poz. 434 i z 1950 't'
Nr 38, poz. 327) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Artykuły (art.) powołane w rozporządzeniu
bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia
28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby
zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz.
:D. R P. z 1948 r. Nr 55, poz. 434 i z 1950 r. Nr 36, poz. 327).
2. Użyte w rozporządzeniu określenie "nakaz" oznacza nakaz podjęcia pracy przewidziany wart. 34 ust. 1,
określenie "miesięczny zasiłek" zasiłek
osiedleńczy
przewidziany wart. 37 ust. 4, określenie zaś "jednorazowy zasiłek" - jednorazowy zasiłek osiedleńczy przewidziany wart. 37 ust. 5.

r.

służby

zdrowia.

związku z przeniesieniem
do
w nakazie przysługują:
1) diety dla niego i członków rodziny,
2) zwrot kosztów jego przejazdu i członków rodziny
oraz
3) zwrot kosztów przewozu urządzenia domowego.

§ 2.

Lekarzowi w

miejscowości określonej

Za członków rodziny lekarza uważa się mał
oraz' zamieszkałych wspólnie z lekarzem i pozostających na wyłącznym jego utrzymaniu rOdziców. rodziców małźonka i dzieci (także dzieci przysposobione i pasierbów). Na równi z dziećmi traktuje się sieroty po ofiarach wojny, pozostające na wychowaniu lekarza.
§ 4. 1. Diety dla lekarza wynoszą 15 złotych,
diety zaś dla członków rodziny - 11 złotych 25 groszy
dziennie.
§ 3.

żonka

......

