
" 

r9 Poz. 65, 66, 67 I Ba 

hlidtekach lub innych zakładach naukowych 
albo, spdłecznych. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mi
nistrowi Oświaty. 

§ 4. RozPQrządzenie wchodzi w .życie z dniem 
o,głoszenia. 

Pre~es Rady Minł'strów:J. 'C'fliankiew,ic2 

Minister Oświaty: St. -Skrzeszewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 3 marca 1950 r. 

zmienIające rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przekształcenia Wyższego Studium Nauk Społeczno
Gospodarczych w Katowicach w Państwową Wyższą Szkołę Administracji Gospodarczej w Katowicach. 

Na ,po,dstawieart. 7 dekretu z dllia 28 ~października 
1941 r. o o,rganizacji nauki i szkolnictwa wyższego, (Dz. 
U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co, następuje: 

§ 1. W rozporządzeni.u Rady Ministrów z dnia 
tt lutego 194'9 r. w sprawie przekształcenia Wyższego, 
Studium Nauk Społeczno-Gospodarczych w Katowicach 
w Państwo,wąWyższą Szko,łę Administracji Gospodar
czej w Katowicach (Dz. U. R. P. Nr 11, Po,z. 68) wpro
wadza się następujące .zmiany: 
1) § 2 o,trzymuje hrzmienie: 

"Bezpo,średni nadzór nad Państwową Wyższ\l Szko
łą Administracji Gospodarczej powierza się Miei
.strowi .oświaty.". 

2) § 3 o.trzYmuje br7)m.ienie: ~ . 
"Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministro,wi 

.. Oświaty.", 

§ 2. Wykonanie ro,zpor.ządzenia porucza się Mini
strowi Oświaty. 

§3. Rozporządzenie wcho,dzi w życie z dniem 
'ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia '23 kwietnia 
19t!'9 r. 

Prez€..> Rady Ministrów: J. Cyrankiewic~ 

Minister Oświaty: St. SIazeszewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINłSTR(}W 

z dnia 3 marca 195.0 r. 

Na poostawieaTt. 1H ust. 3 i art. 20 dekretu z dnia 
28pazdziernika 1947 T. o organizacji nauki i szkomictwa 
wyzszego (Dz. U. RP. Nr 66, p'Oz. 41S) 'Zarząd.za 'się, 
::!o następuje : 

§ 1. Tworzy się Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Ło
dzi jako państwową szkołę akademicką. 

§ 2. Znosi. się zamiejscowy Wydział Handlu Wew
nętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 
w Łodzi. 

§ 4. Studenci zamIejScowego Wydziału Handlu 
Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki 

, w Łodzi stają się studentami Wyższej Szkoły Eko,no
m1cznej. 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia po,rucza się Mini
strowi Oświaty. 

i§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem. 
ogłoszenia z mocąobowią:ruj ącą o,d dnia 1 stycznia 
1950 r. 

§ 3. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Łodzi przej- , Prezes Rady Ministrów:J. Cyrankiewicz 
m.uj.e katedry istnieJące na wydziale wymienionym 
w §2. Minister Oświaty: St. Shrzeszews'ki 
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OOZPORZĄUZENiE RADY MINISTRÓW 

) 
z 'dnia 3 marca 1950 r. 

w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Szczecinie. 

Na podstawie art. 19 ust. 3 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. o o,rganizacji nauki i szkolnictwa wyż-

szego -(Dz. U. R.P. Nr 66, ;pez. 415) zar-ządzamę. 'GO 

następuje: 



Dziennik Ustaw Nr 7 -- 80 ...... Poz. 68 ~ 69 -
---------------------------~-----------------------------------

§ 1. Tworzy się Wyższą Szkołę . Ekonomiczną 
w Szczecinie . jako państwową wyższą szkołę" zawodową. 

§ 2. Studenci oddziału szczecińskiego Akademii 
Handlowej w Poznan~u stają się studentami Wyższej 
Szkoły Ekonomicznej. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Oświaty. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło.., 
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1950 r, 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Oświaty: SI. SkrzeszewskJ 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 30 listopada 1949 r. 

w ,sprawie zasad powoływania fachowych pracowników na stanowiska w społecznych zakładach służby 
zdrowia. 

Na podstawie art. 22 i 31 ust. 3 ustawy z dnia 28 
października 1948 r. o zakładach społecznych służby 

zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdr1>wia (Dz. 
U. R. P. Nr 55, poz. 434) w porozumieniu z Ministrami: 
Administracji Publicznej, Pracy i Opieki Społecznej, 

Komunikacji, Oświaty oraz za zgodą Rady Państwa za-
rządza się, co następuje: . 

, 
§ 1. 1. Powołanie kandydatów na stanowiska dy~ 

rektorów i ordynatorów w państwowych szpitalach oraz 
w szpitalach klinicznych i specjalistycznych, utrzymy
wanych przez związki samorządu terytorialnego, insty
tucje i organizacje wymaga zgody Ministra Zdrowia. 

2. Powołanie kandydatów na stano.wiska dyrekto
rów i ordyąatorów w innych szpitalach niż określone 
w ust. 1, jak również na inne stanowiska lekarzy i le
karzy-dentystów oraz na stanowiska położnych kpie
lęgniarek (pielęgniarzy) we wszelkich zakładach spo
łecznych służby zdrowia wymaga zgody wojewódzkiej 
władzy administracji ogólnej (służby zdrowia). 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się przy powo
ływaniu kandydatów na stanowiska w zakładach spo
łecznych służby zdrowra prowadzonych przez Ministra 
Zdrowia. 

§ 2. 1. Kandydatury na stanowiska dyrektorów i or
dynatorów we wszystkich szpitalach a także w sanato
riach i prewentoriach oraz na stanowiska dyrektorów 
wojewódzkich centralnych poradni (centralnych porad
ni dla m. st. Warszawy i m. Łodzi) powinny być usta
lane w drodze konkursu publicznego. 

2. Bez konkursu publicznego może być ustalona 
kandydatura na stanowisko wymienione 'w ust. ' l 
w przypadku, jeżeli po . dwukrotnym ogłaszaniu kon
kursu ' zgłosi ł się tylko jeden ,kandydat bądź przy więk
szej ilości zgłoszeń - jeżeli komisja konkursowa nie 
zakwalifikowała żadnego z kandydatów, którzy się 
zgłosili. 

3. W zakładach społecznych służby zdrowia, pro
wadzonych przez Ministra Zdrowia, a przeznaczonych 
dla zaspokajania szczególnych potrzeb państwowych, 
Minister Zdrowia może zarządzić ustalanie kandydatur 
na stanowiska dyrektorów i ordynatorów w innym ' 
trybie niż określony w ust. 1. 

stra Zdrowia i w centralnych wojewódzkich porad
niach (w central~ poradniach dla m. sto Warszawy 
i m. Łodzi) ogłasza wojewódzka władza administracji 
ogólnej (służby zdrowia), w szpitalach utrzymywanych 
przez związki samorządu terytorialnego - organ wy
konawczy właściwego związku samorządu terytorial-

. nego, w pozostałych zaś szpitalach - powołana do 
obsadzenia tych stanowisk władza .lub organ instytucji 
(organizacji) utr.zymującej zakład. 

§ 4. 1. Konkurs na stanowiska określone w § 2 
powinien być ogłoszony nie później niż w ciągu 30 dni 
po zwolnieniu się stanowiska. 

2. Obwieszczenie o konkursie powinno być podane 
do publicznej wiadomości w Monitorze Polskim i wjed .. 
nym z czasopism fachowych, wskazanym przez Ministra 
Zdrowia. 

3. W przypadkach rozpisania konkursu w państwo
wych szpitalach prowadzonych przez Ministra Zdrowia, 
wojewódzka władza administracji ogólnej (służby zdro
wia) przedkłada Ministrowi Zdrowia tekst obwieszczenia 
równocześnie ze skierowaniem go do ogłoszenia. 

4. W przypadkach ogłoszenia konkursu w innych 
szpitalach władze · i organa ogłaszające konkurs przed~ 
stawiają tekst obwieszczenia w dwu egzemplarzach wo
jewódzkiej władzy administracji ogólnej (służby zdro.
wia), która jeden z otrżymanych egzemplarzy przedkla ... 
da Ministrowi Zdrowia. 

§ 5. W obwieszczeniach o konkursie (§ 4 ust. 2) po· 
winien być wyznaczony termIn do zgłaszania kandyda
tur, nie krótszy niz 14 dni, a nie dłuższy niż 45 dni od 

. dnia ogłoszenia w Monitorze Polskim. 

§ 6. 1. Przed ogłoszeniem konkursu na stanowiska 
określonE1, w § 2 władze i organa ogłaszające konkurs 
powołują komisję konkursową. 

2. Komisja konkursowa: 
1) ustala szczegółowe warunki konkursu i tekst ob· 

wieszczenia o konkursie, 
2) bada i ocenia zgłoszone kandydatury, 
3) kwalifikuje kandydatów. 

3. Komisja konkursowa może zakwalifikować kan
dydatów w liczbie nie większej niż trzech na każde 

stanowisko. 

§ 3. Konkurs na stanowiska określone w § 2 § 7. W przypadku niepowołania przez właściwą 
Yl pa~twowych szpitalach prow~dzo}lych przez Minh władz.~ lub organ żadnego z kandydatów zakwalifiko., 


