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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 24 października 1949 r. 

w spnwie rozwiązania stowarzyszenia wyższej użyteczności "Związek Straży Pozarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej". 

Na podstawie art. 56 rozporządzenia Prezydenta 
R zeczypospolitej z dnia 27 października 1932 r. Prawo 
o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P. Nr 94, poz. 808) zarzą
dza się, co następuj e: 

§ 1. Stowarzyszenie "Związek Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej P olskiej", uźnane rozporządz~iem 
Rady Minist.rów z dnia 28 listopada 1933 r. za stowa
rzyszenie wyższej użyteczności (Dz. U. R. P. Nr 102, 
poz. 779), rozwiązuje ~. 

§ 2. Majątek rozwiązanego mowarzyszenia prze
chodzi do dyspozycji Komendy Głównej Straży Pożar
nych, która stosownie do § 83 statutu tegoż stowarzy-

szenia przekaże go na ogólne cele obrony przeciwpoża
rowej w Państwie. 

§ 3. Uchyla się rozporządzenie Rady ll,~inistrów 

z dnia 28 listopada 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 102, 
poz. 779). 

§ 4. Wykonanie · rozporządzenia porucza się :Mi
nistrowi Administracji Publicznej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Administracji Publicznej: WI. Wolski 
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ROZPORZĄDZE~IE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 lutego 1950 r. 

w sprawie zało-i;enia Akademii Lekarskiej w Białymstoku. 

Na podstawie art. 16 i 19 ust. 3 dekretu z dnia 28 
października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa 
wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza sit:, 
00 następuje: 

§ l. Tworzy się Akademię Lekarską w Białymstoku 
jako państwową wyższą szkołę akademicką. 

§ 2. W. Akademii Lekarskiej tworzy się wydział le
karski. · 

§, 3. Bezpośredni nadzór nad Akademią Lekarską 
powierza się Ministrowi Zdrowia. 

§ 4. Akademii Lekarskiej nadaje mę o.robowośt! 

prawną· 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia porucza się MinI
. ·stcowi Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Oświaty. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia l "tycznia 1950 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Zdrowill: T. Michejda 

Minister Oświaty: SI. Skrzeszewski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OSWIATY 

z dnia 23 grudnia 194~ r. 

w sprawie organizacji i planu studiów na wydziałach prawa· w państwowych szkołach aI{ademickich. 

Na podstawie art. 24 i 75 ust. l dekretu z dnia 
28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkol
nictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza 
się, co następuje : 

§ 1. 1. Wprow~dza się dwustopniową . organizację 
studiów na wydziałach prawa w państwowych szkołach 
akndemickich. 

2. Studia pi erwszego stopnia trwają trzy lata imają 
charakter studiów zawodowych. 

3. Ukończenie studiów pierwszego stopnia upraw
nia do wykonywania zawodów praktycznych, dla któ
rych jest wymagane ukończenie wyższych studiów 
prawnych, oraz jest warunkiem dopuszczenia do studiów 
drugiego stopnia. 

.' 

/ 

... 


