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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 24

października

1949 r.

w spnwie rozwiązania stowarzyszenia wyższej uży teczności "Związek Straży Pozarnych
Rzeczypospolitej Polskiej".
szenia przekaże go na ogólne cele obrony
rowej w Państwie.

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

r.

przeciwpoża

§ 3. U chyla się rozporządzenie Rady ll,~inis trów
z dnia 28 listopada 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr 102,
poz. 779).

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

§ 4. Wykonanie · rozporządzen ia porucza
nistrowi Administracji Publicznej.
Rozporządzenie

§ 5.

wchodzi

w

życie

się

:Mi-

z dniem

ogłoszenia.

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

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

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

§ 4. Akademii Lekarskiej

października

się Akademię Lekarską

w

nadaje

mę

o.robowośt!

prawną·

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

00 następuje:

§ l. Tworzy
jako państwową

Białymstoku.

Białymstoku

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

wyższą szkołę akademicką.

/

§ 2. W. Akademii Lekarskiej tworzy
karski. ·

się wydział

le-

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Zdrowill: T. Michejda

§, 3. Bezpośredni nadzór nad Akademią Lekarską

powierza

się

Ministrowi Zdrowia.

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 pań stwowych szkołach aI{ademickich.
Na podstawie art. 24 i 75 ust. l dekretu z dnia
28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarz ądza
się , co następuje :
§ 1. 1. Wprow~dza się dwustopni ow ą . organizację
studiów na wydziałach prawa w państwo wych szkołach
akndemickich.

2. Studia pi erwszego stopnia trwają trzy lata imają
charakter studiów zawodowych.
3. Ukończenie studiów pierwszego stopnia uprawnia do wykonywania zawodów praktycznych, dla których j est wymagane ukończenie wyższych studiów
prawnych, oraz jest warunkiem dopuszczenia do studiów
drugiego stopnia.
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4. Ukończ e n ie studiów drugiego stopnia uprawnia
do uzyskania stopnia naukowego w myśl obowiązują
cych przepisów.

§ 2. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry.
Jeden semestr obejmuje nie mniej niż 15 tygodni wykładów i ćwiczeń.
§ 3. Ogólny plan wykładów i ćwiczeń w okresie
studiów pierwszego stopnia jest następuj ący:

Rok I
Wy
1.

2.
3.

4.
5.

G.
7.

..

n
o.

~ • f

kła

d y

Semestr I Semestr II
Iloś ć godzin w tygodniu

Wstęp

do .nauki O państwie i prawie
Materializm dialektyczny i historyczny
Powszechna historia ustrojów pań
stwowych i prawa
Histor ia ustroju Polski
Histori'~ gospodarcza
Prawo cywilne
Zag adnie~ P olski współczesnej
Logika wraz z ćwiczeniami

2

3

3

5

5
4

4
4
2
2

4

"

2

Ćwiczenia

Z prawa cywilnego. z powszechnej historii ustrojów pa,'" ~ \'Iowych i prawa,
z historii u stroj u Polski i z historii
gospodarczej .
Rok

II

Wykłady

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Semestr I Semestr II
gcdzin w tygodniu

Iloś ć

Ekonomia
Prawo państwowe
Ustrój Z.S .R.R.
Prawo administracyjne
\Vyznaniowe prawo państwowe
Prawo cywilne
Prawo karne
Ustrój sądów

4
4

2
3
4
4

4
4
4
2
3
4
1

Ćwiczenia

Ze wszystkich
ustroju sądów.
Ro~

przedmiotów

III

Wykłady

oprócz
Semestr I Semestr II
godzin w tygodniu

łecznych

5. Prawo m iędzyna rodowe publiczne
6. Poktępowanie karne
7. P ostępowanie cywilne

8. Prawo rzymskie (prywatne)

cVllczeń na stępuje zal e żnie

od uznania kierownika ćwi
albo na podstawie wykonanych przez studenta prac,
albo na podstawie kolo~;:\vium.
3. Plany Ć'.'liczeń ustalone przez Radę Wydziału
będą przedstawiane Ministrowi .Oświaty do zatwierdzenia.

czeń

§ 5. 1. Ponadto student jest obow iąza ny wysłuchac
II i III roku studiów przynajmniej 120 godzin
wykładów zaleconych przez radę wyd ział u.
2. Plany zaleconych wykładów układają rady wy...
dz i ałowe w taki sposób, ażeby tworzyć dodatkowe grupy przedmiot ów wchodzących w zakres kierunków
praktycznych:
administracyjnego,
kryminologicznego
i' cywilistycznego. Studentom przysługuje prawo wyboru między tymi grupami.
.
Plany wykładów zaleconych b ędą przed~awla
ne Ministrowi Oświaty do zatwierdzenia.

w

ci ąg u

3'

§ 6. 1. Studenta obowiązu~ nauka praktyczna
dwóch języków obcych, mianowicie: j ęzyka rosyjskiego
oraz jednego z trzech następujących j ęzyków : angielskiego, fran cuskiego lub n iemieckiego.
2. Celem praktycznej nauki język ów obcych jest
umożliwienie
studentowi
swobodnego
korzystania
z obcej lit era tury prawniczej i ekonomi.cznej. Opanowanie jęz yka obcego zostaje stwierdzone przez kolo-.
k wium, które stud ent zdaje po drugim roku studiów.
. . v razie n icpo myślneg o wyniku kolokwium, student może je pow tórzy ć przed ukończeniem trzeciego roku.
3. Student mo że złoży~ kolokwium z języka obcego przed przepisanym terminem, nawet z początkiem
pierwszego ro!-a.t studiów. W tym przypadku złożenie
kolokwium zwa:nia studenta z obowiązku dalsze j nauki
tego języka.
§ 7. Przejście na wyższy rok studiów jest uzależ
nione cd zaliczenia o0owiązkowych wykładów i ćwi
czeń oraz od złożenia egzaminu ze wszystkich przedmiotów obovviązkowy ch, których wykład kończy się
w dany m toku studiów. Z przedmiotów, których wykład nie kończy s ię w dan ym roku studiów,
student
obowiązany jest zło żyć z końcem tego roku kolokwium.
§ 8. Ustala się cztery oceny w yniku egzaminu:
bardzo dob ry, dobry, dostateczny, niedostateczny.

Ilość

1. Prawo administracyjne
2. Skarbowość i prawo skarbowe
3. Prawna organizacja przedsiębiorstw
4 . Prawo pracy i ub ezp ie czeń spo-

Poz. 53

-

3

3

2
4

4

4
2
2
3
2

4
3
3
3

Ćwiczenia

Ze wszystkich przedmiotów.
§ 4. 1. Student obowiązany jest do wysłuchania
wszystkiCh wykładów wymienionych w paragrafie poprzedzającym oraz do odbycia w ciągu każdego roku
ćwiczeń z dwóch przedmiotów w łączIlYm
wymiarze
120 godzin rocznie.
2. Student w ybiera jako przedmiot ćwiczeń jedną
z grup ustalonych przez rad~ wydziału. Zaliczenie

§ 9. Egzaminy z każdego przedmiotu
oddzielnie i podlegają osobnej ocenie.

odbywają się

§ 10. Ustala się trzy sesje egzaminacyjne w nastę
t erminach: sesja zimowa - w przerwie mię
dzy semestrami; sesja letnia - po zakOllczeniu wykła
dów; sesja j esienna - przed rozpoczęciem wykładów.

pujących

§ 11. 1. Student obowiązany jest na sesjach egzaminacyjnych, zimowej · i letniej łącznie, p rzystąpić pod
r ygorem pozostania na t ym samym r eku studiów przyn ajmniej do trzech egzaminów.
2. Student ma prawo powtórzenia egzaminu ocenionego n iedostatecznie tylko j eden r az. Prawo powtórzenia egza m inów ocenionych n iedostatecznie nie przysługuje studentowi, k tóry otrzymał \v ;ęcej niż dwie oceny niedostateczne na sesji letniej lub więcej niż jedną
ocenę n ie d osta tec zną na sesji jesiennej.
3. Student m oże pow tór zyć e~zam i n składany na
s esj i zimowej - na sesji letniej lub jesiennej; egzamin
składany na sesji letniej student może powtórzyć na
sesji jesiennej; w;zamin skł adany na sesji jesi ennej student może p0w~urLyć do cln:a31 pa ź dziernik a.
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2. Przepisy §§ 2, 7, 8, 9, 10 i 11 stosuje się rówmez
do studentów, którzy odbywają studia według przepisów dotychczasowych.

4. Student, który nie złoży egzammow w terminach i trybie określonym w ustępach poprzedzających,
pozostaje na tym samym roku studiów.

Rozporządzenie

§ 14.

§ 12. Organizacja i plan studiów drugiego stopnia

zostaną uregulowane o~;6bnymi przepisami.

ogłoszenia

§ 13. 1. Przepisom rozporządzenia mmeJszego podlegają studenci, którzy rozpoczynają studia
w roku
akademickim 1949/50 i w latach następnych.

Minister

z

mocą

wchodzi w życie z dniem
od dnia 1 'września

obowiązującą

1949 r.
Oświaty:

w z. E. Krassowska
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
z' dnia 1 lutego 1950 r.

w sprawie zmiany granic miasta Rypina w powiecie

rypińskim,

województwie pomorsldm.

Pręczki część gromady Gło
folwark Pieldełko
i włącza się je do miasta Rypina w tymże powiecie
i województwie.

Na podstawie art. ) ustawy z dnia 20 lutego 1920 r.

2)

z gminy wiejskiej
wińsk, stanowiącą

w przedmiocie zaliczenia osad wiejskich w poczet miast

oraz zmiany granic miast (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr 19,
poz. 92 i z 1932 r. Nr 109, poz. 895) zarządza się, co następuje:

§ l. 'VI powiecie rypińskim, województwie pomorskim wyłącza się:
l) z gminy wiejskiej Starorypin:
a) część gromady Rusinowo, stanovdącą kolonię
Piaski,
b) częsc gromady Rypałki, stanowiącą kolon i ę
Bielaw!d,
c) część gromady Starorypin, stanowiącą osiedle
Wójtowstwo,

§ 2. Z miasta Rypina w powiecie rypińskim, województwie pomorskim wyłącza się część obszaru noszą
cą nazwę Puszcza Miejska i włącza się ją do gminy
wiejskiej Pręczki w tymże powiecie i województwie.
§ 3.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z

dniemo gł 0-

Minister Administracji Publicznej : Vii. Wolski
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ROZPORZĄDZENTZ

MINISTRA

ADMINISTRAC,n

PUBLICZNEJ

z dnia 1 lutego 1950 r.
w sprawie zmiany granic miasta Terespola n/Bugiem w powiecie bialskim, województwie lubelskim.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 20 lutego
1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast (Dz. U. R. P.
z 1920 r. Nr 19, poz. 92 i z 1932 r. Nr 109, poz. 895)
zarządza się, co następuje:
§ l. Z gminy wiejskiej Kobylany w powiecie bial.kim, województwie lubelskim wyłącza się gromady:
Błotk6w Mały, Kolonia Łobaczew Mały, Kolonia Ło
baczew Duży oraz część gromady Błotków Duży o ob-

szarze 7.012D ha obejmującą nieruchomości zapisane
w tabeli likwidacyjnej wsi Błotków pod Nr 12 do 25
i włącza się je do miasta Terespola n/Bugiem w tymże
powiecie i województwie.
§ 2.
szenia z

Rozporządzenie

wchodzi w życie z dniem ogło
od dnia 1 stycznia 1950 r.

mocą obowiązującą

Minister Administracji Publicznej: Wi. Wolski
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

z dnia 3 lutego 1950 r.
w sprawie zlJ1iany granic miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
kowsldm.
Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 1 sierpnia
1923 r. w przedmiocie dokonywania zmiany granic
miejskich (Dz. U. R. P. z 1923 r. Nr 92, poz. 719
i z 1932 r. Nr 109, poz. 895) zarządza się, co nastę
puje:
§ l. Z gminy wiejskiej Kalwaria w powiecie wadowickim województwie krakowskim wyłącza się:

w

powiecie

wadowiekim,

województwie ·kra-

1) część gromady Brody stanowiącą przysiółek Błaż

kówka o obszarze 164,4909 ha,
2) część gromady Zebrzydowice stanowiącą przysiółki:

Czerna, Podlesie i Si korówka o obszarze 297,1448 ha
i włącza się je do miasta Kalwarii Zebrzydowskiej
w tymże powiecie i województwie.

