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516
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRACY I OPIEKI

SPOŁECZNEJ

z dnia 24 listopada 1950 r.
zmieniające

•

rozporządzenie' o warunkach I!abywania ' uprawnień do zasiłków rodz3.nnych•

Na podstawie art. 4 ust. 1 dekretu z dnia 28 paździer
nika 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. R. P.
Nr 86, poz 414 i z 1950 r. Nr 20, poz. 170) zarządza się,
co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki spo1
z dnia 16 stycznia 1~8 r. o warunkach nabywania uprawnień do zasiłków rodzinnych (Dz. U. R. P. Nr 4,
poz. 30) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2.
W razie zbiegu
uprawnień do
zasiłku
rodzinnego z tyt ułu zatrudnienia obojga rodzIców
wypłaca się zasiłek z tytułu zatrudnienia ojca, do-

póki matka nie zażąda wypłaty zasiłku. Na żąda
ru.e matki wypłaca się zasiłek rodzinny z tytułu
jej zatrudnienia. Jeżeli dziecko nie pozostaje we
wspólności domowej i rodzinnej z ro<fzicami, wypłaca się zasiłel~ rodzinny z tytułu zatrudnienia
tej uprawnionej osoby, przy której dziecko przebywa".

łecznej

§ 2.
szenia z

Rozporządzenie wćhodzi
mocą obowiązującą

Minister Pracy i Opieki

w życie z dniem
od dnia 5 maja 1950 r.

Społecznej:

ogło

K. Rusinek
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SZn::ÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI

z dnia 27 listopada 1950 r.
w sprawie utworzenIa katedr w

'Vyźszej

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 paźdz:ernika
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego
(Dz. U. R. P Nr 66, poz. 415) zarządza sIę, co nast ępuje:
~ł 1.

VI

12.
13.

Katedrę
Katedr~

ekonomii politycznej,
polityki agrarnej.

Nd. Wy dziale Zootechnicznym:
1. Zespołową katedrę biologii zwferząt dc;»nowych.
2. Zespołową katedrę ogólnej hodowli zwIerząt,
3. Zespołową katedrę szczegółowej hodowli zwierząt, '
4. Katedrę żywienia zwierząt.
Na Wydziale Mleczarskim:
1. Katedrę nauki o mleku,
2. Katedrę mikrobiologii,
3. Katedrę technologii mleczarskiej,
4. Katedrę teclmologlli serowarskiej,
5. K atedrę maszynoznawstwa mleczarskiego,
6. Zespołową katedrę ekonomiki przemysłu mleczarskiego.

Wy:~szej

Szkole Rolniczej w Olsl.tyni e tworzy się następuj ące katedry \vraz z połąqonymi · z nimi
za kła daiJ'i naukowY1?i:
Na Wydziale Rolniczym:
1 Zespołową katedrę chemi'i,
2. Zespołową katedrę fizyki,
3. Zespołową katedrę botaniki,
4. K at2drę gleboznawstwa,
5. K"ltedrę chemii rolnej i nawożenia,
6. Zesp oł ową ka tedr ę ogólnej uprawy roli i r o,1lin,
7. Zespołową katedrę szczegółowej uprawy
ho:"
dowli roślin,
8. Katedrę ochrony roślin,
9. Katedrę ogrodnictwa,
.lO. K at e drę maszynoznawstwa rolniczego,
11. Zespołową katedrę ekonomiki socjalistycznych
przeci<;iębiorstw rolnych,

Szkole Rcluiczej w Ols.ztynie.

§ 2.
szenia z
roku.

Rozporządzenie

wchod?!i w życie z dniem ogło
od dnia 1 września 1950

mocą obowiązującą

Minister Szkół Wyższych

Nauki: A. Rapacki
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IWZPORZĄDZENIE J!illNISTRA POCZT I

TELEGRAFÓW

z dnia 30 listopada 1950 r.

w sp:r:<wie dodatlnl. za noszenie b roni dla pra~ownjkó'v paftstwowego prz edsięb iors twa "Polska Poczta, Tdegraf
i Telefon".

Na podstawie § 6 rozporządzenia Rady Ministrów
dnia 1g lutego 1949 r. w sprawie uposażeni a pracownikó\v p~tiistv~·oY\~e~o Dr~. !,~ .';irl"1iorst'lla ,.Polsl-ca P ocztrt,
Tele::(!'Cl! i Telefon" (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 90) zarządza
%

SiE~ , ("'() nast(~puje;

t. P,,:::::o\vnikom Pa óstwowego przedsiębiorstwa
"Polc; k'l Pucz!.>!, Telegraf i Telefon" zatrudnionym w straży pacztOlvej przyznaje się dodatek za noszenie broni.
§ 2. Dodatek określony w § 1 wynosi 45 zł miesię('z~

nie. Przysługuje on pracownikom niezależnie od dodatku
funkcyjnego lub służbowego tylko za czas pełnienia służ
by z bronią. Do C28.SU t ego nie wlicza s i~ ' urlopów Ol'az
nieobecności w służbie, spowodowanych chorobą, tnva ją
cą dłużej niż ';'0 dni.
§ 3. Rozporzą dzenie wchodzi w życie z dni em ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 li pca 19 50 r.
Minister Poczt i Telegrafów: w z. F. Ładosz.
~

