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Poz. 71, 72 i 73

83 § 2.
szenia z

z dnia 29 lipca 1948 r. o podziale Państwa na okręgi
energetyczne (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 281 li Nr 51, poz.
409) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 p. XIII skreśla się wyrazy "oraz powiaty:
elbląski, kw idzyński, malborski i sztumski województwa gdańskiego",
2} w § 1 p. XIV skreśla się wyrazy: ,,2 wyjątkiem
powiatów: elbląskiego, kwidzyńskiego, malborskie,go, sztumskiego".
"

Rozporządzenie

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

mocą obowiązującą

Minister Górnictwa i Energetyki: R. Nieszporek
Przewodniczący

Państwowej

Komisji Planowania Gos-

. podarczego w z. E. Szyr
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ROZPORZĄDZENIE MINISTROW OSWIATY I ZDROWIA

z dnia 5 stycznia 1950 r.
w lIprawie obowiązku wychowania fizycznego studentów szkółwyzszych.
2) studenci odbywający wojskowe

Na podstawie art. 16 i 75 ust. 1 dekretu z dnia 28
1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa
wyższego (Dz. U. R. P . Nr 66, poz. 415) zarządza się,
co następuj e :

szkolenie na oficerów rezerwy w szk ołach wyższych w czasie
studiów,
3) studenci, którzy są żołnierzami w czynnej służbie
wojskowej,
4) studenci uznani za niezdolnych do ćwiczeń na podstawie orzeczenia lekarskiego.

październ ika

§ 1. Wprowa dza się obowiązek wychowania fizycz,·
nego dla studentów I i II roku wszystkich kierunków
studiów. Obowiązek ten polega na udziale 'studenta
w ćwiczeniach wychowania fizycznego w wymiarze 2
godzin tygodniowo.
§ 2. Od

obowiązku

§ 3. Sposób przeprowadzania ćwiczeń w zakresie
wychowania fizycznego określą 'Osobne przepisy.

wychowania fizycznego wolni

~ą:

wydziałów (studiów) , w których programach nauczania przewidziane jest wychowanie
fizyczne w wymiarze co najmniej 2 godzin tygodniowo.

§ 4.
szenia.

Rozporządzenie

Minister

Oświaty:

wchodZi w

życie

z dniem

ogło

1) studenci tych

w z. E. Krassowska

Minister Zdrowia: T. Micheida
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA POCZT I TELEGRAFOW
z dnia 9 stycznia 1950

o

należnościach w

razie

pełnienia czynności służbowych

poza zwykłym miejscem
niesienia na inne miejsce służbowe.

Na zasadzie §- 9 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników pań
stwowego przedsiębiorstwa " Polska Poczta , Telegraf
i Telefon" (Dz. U. R. p. Nr 14, poz. 90) w porozumieniu
~ Ministrem Skarbu zarządza się, co n a stępuj e:
D Z I A

Ł

l.

Przepisy ogólne.
§ 1. 1. RozpoFząd z~:mi e niniejsze reguluje należno
za podróże służbowe, delegacje i przeniesienia
w kraju i poza granicami kraju pr,a cQwników państwo
weg'O przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".
2. Podróżą służbową jest wyjazd służbowy pracownika w celu wykonania poza zwykłym miejscem służbo-

SCl

1:.

służbowy.m

oraz w razie prze-

z ramienia władzy, zarząwykonanie tych czynności.
.
3. Delegacja ma miejsce wówczas, gdy pracownik
zostanie powołany do czasowego pełnienia obowiązków
służbowych w innym
mleJscu służb owym w ramach
obowiązującej tam służby.
4. Należności, przewidziane niniejszym rozporządze
niem, nie służą pracownikom pobierającym dodatki
służbowe za prace w pocztach ruchomych i przy konwojowaniu poczty, nie przysługują one .również pracownikom, pełniącym służbę w wyznaczonych im ' okręgach
doręcz eń w charakterze listonoszy wiejskich.
wym

czynnQści służbowych

dzając ej

§ 2. Pracownikom w razie podróży służbowej lub
d elegacji do miejscowości położonej poza ich zwykłym
miejscem służbowym należą się:
1) diety,
.

