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ROZPORZĄDZENIE , RADY MINISTROW 

z dnia 26 maja 1951 r. 

w sprawie nadanil}_ stowarzyszeniu "Liga Kobiet" nowego statutu. 

-Na podstawie art. 47 prawa o stowarzysżeniach 
z dnia 27 października 1932 r. (Dz. 'U. R. P.- Nr 94, 
poz. 808) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Stowarzyszeniu wyźszej użyteczności "Liga 
Kobiet" nadaje się w miejsce statutu nadanego rozpo
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. 
(Dz. U. R. P . Nr 51, poz. 385) stat.ut, który będzie ogło
szony w Monitorze Polskim. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze
sowi Rady Ministrów w porozumieniu - zzainteresowa ... -
nymi ministrami. 

§ 3. ' Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 2 czerwca' 1951 r. 

w sprawie utworzenia Instytutu Hematologii. 

Na podstawie art. 16 i 108 dekretu z dnia 28 paź
dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się,-co na
ł>tępuje: 

§ 1. Tworzy się Instytut Hematologii' jako samo
dzielną placówkę naukowo· badawczą. 

§ 2. Celem Instytutu jest nadawanie postępowego 
kierunku badaniom naukowym w zakresie hematologii, 
a ponadto wszechstronne wykorzystanie dla potrzeb 
służby zdrowia Polski Ludowej zdobyczy naukowych 
w tej dziedzinie, a w szczególności zdobyczy przodują-
cej nauki Związku Rad~eckiego. -

§ 3. Do zakresu działania Instytutu należy plano
wanie i koordynacja badań naukowych w zakresie he
matologii jak również bezpośrednie prowadzenie prac 
naukowo-badawczych w tym zakresie. 

§ 4. 1. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa. 
2. Instytut może z,a zgodą Ministra Zdrowia po

siadać oddziały, placówki pomocnicze oraz wytwórnie 
~roduktów krwi także w innych miejscowościach. 

§ 5. Instytut posiada osobowość prawną. 

§ 6. Srodki potrzebne do wykonania planowych 
zadań Instytutu przydzieli mu Minister Zdrowia w po
rozumieniu z Ministrem Finansów i za zgodą Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego. 

§ 7. Instytutowi nadaje się statut, który będzie 
ogłoszony w Mon ;torze Polskim. 

§ 8. Nadzór nad Instytutem porucza się Ministrowi 
Zdrowia. 

§ 9. Ogół dochodów i wydatków Instytutu objęty 
jest budżetem Państwa (budżet centralny) w części do
tyczącej Ministel'stwa Zdrowia. -

§ 10. Wykonanie rozporządzenia porucza. się Mini
strowi Zdrowia w porozumieniu z rv,linistrem Szkół 

Wyższych i NaukI. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi -J; życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 1951 r. 

Plezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW' 

z dnia 23 czerwca 1951 r. 
-\- " - { , 

w sprawie . zmiany granic miast Rzeszów Nowy Są~z. 

Na podstawie art, 5 ust. l ustawy z dnia 4 lutego 
1950 r. o dokonywaniu zmian podziału administracyj-

nego Państwa (Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 48) zarządza się, 
co następuje: 


