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Rady Ministrów z dnia 17 kwiefuia 1950' r. w sprawie 
określenia zawodów i specjalności,. do których stosu~e 

się przepisy o zapobieżeniu pł)tIlllOści kadr pracowni
ków (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 153 i Nr ,43, poz. 388) 
termin 31 grudnia 1951 r. przedłuża się. do. dnia. 25 
kwietnia 1952 r. . . 

Poz. 431, 432 i 433 

zesowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu· Państwowej 
Komisji Rlanowania I GosflodaDczego i . ws~ystkim mi
nistrom. 

§. 3.. Rozp.or.ządzenie wchodzi w życie z' dniem 
ogłoszenia. 

§ 2. Wykonanie rozpOrządzenia porucza si~ Pre- Prezes Rady Ministrów:. l .. Cyr.ankiew.icz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MłNTST:R6W 
'j; • • 

z dnia 8 grudnia 1951 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie· określenia. gatunków zbóż oraz innych produktów rolnych, które 

mogą być przyjmowane zamiast zbOlia, objętego obowiązkiem sprzedaży. 

Na podstawie art. 21 pkt l dekretu z. dnia 23· lipca 
1951 r. o planowym skupie zbóż (pz. U. R. P. Nr 39; 
poz. 297) zarządza się; co następuje: 

§ l· W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
8 sierpnia 1951 r. w sprawie określenia gatunków zbóż 
oraz -innych produktów rolnych, które mogą byćprzyj'
mowane zamiast zboża, objętego obowiązkiem sprze
daży (Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 322)~ wpnowarl%a się' na
st!:pujące zmiany: 

l') w § 2t ust. l po~ lit. f) dodaje się lit. g)' w brzmieniu: 
"g)' kukurydzę·"; . , 

2) w § 3 po wyrazach "za 100 kg fasoli - 175 kg 
zboża" dodaje· się- wyl'a'ly "za' 100 kg kukurydzy -
125 kg zboża.". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą od dnia l października 1951 r. 

P:cezes. Rady Ministrów: J. CyrankIewicz 
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ROZPo'RZĄ~ZENIE PREZESA, RAPtY MłN:łSTR0W 

z dnia 5 grudnia 1951 r. 

zmiellia;ące· l!ozpar:ządzeftie' w sprawie organizacji, składu i sposobu postępo.wania Państwowej . Komisji. 

Lokalowej, i wojewódzkich komisyj lokalowych. 

Na podstawie art. 26 ust. 3 i art. 28 dekretu z dnia 
21 grudnia 1945 r· o f>ubłicz.nej gospodarce lOKalami 
(Dz. U. R. P. z 1'950 r. Nr :ffl, pa'Z.343) zarządza się, 
co następuj€: 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
. z dnia 20 listopada 1950 r. w sprawie organizacii, 
składu i spos0bu postępowania Państwowej Komisji 
Lokalowej i wojewódzkich ' komisyj lokalowych (Dz. U. 
R., P. Nr 54, poz. 492) wprowadza się następujące zmia
ny: 

l) w § l ust. l dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

,,5) członek wyznaczony przez Szefa . Kancella:rii' 
Rady Państwa . "; 

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

.. 2. łPao:stwoW81 Komisj'aL bokałowa Imllże' uzależnić 
rozpatrzenie spncwy. -00 opinii właściwej wł-a'
dzy nacrzelhej . "'; . ,~ 

3)w § 4· ust. r 'Otrzymuje' brzmienie: 

"l. Państwowa Komisja Lokalowa rozpoznaje spra
wy bądź w pełnym składzie, bądź w kompletach 
.co najmniej' trzyosobowych pod przewodriic
twem przewodniczącego lub· jeg'O zastępcy. 
względnie pod przewodnictwem upoważ'nionego 
przez pełny skład Państwowej Komisji Loka
lowej .-członka kompletu. który przewodniczy 
w przypadku nieobecności przewodniczącego 
lub jego zastępcy."; 

4) § 5 otrzymuje brzmienie: 
. \ 

,,§- 5: Państwowa Komisja Lokalowa może ' wzywać 
na posiedzenie władze zainteresowane w roz
pa·1!rywanych: w trybie nadzoru' sprawach. 

. Przedstawiciele tych. władz mogą na posie:d~e
niu, zgfasz·ać wnioski' i udzierać' wyjaśnień."; 



- , 

Dzienmk Ustaw·· Nr 6.3 

5); § 61 aln;zymuj.e ·bramien.re: 

,,§6: !. W skład' wojewódzkiej. kOrrllsji lokalowej 
wchodzi: 

1) przewodniczący, którego powoływanie i od
woływanie następuje w drodze uchwały pre
zyd;'um woJewódzkiej ,rady narodoweJ (~re
zydfum Rady Narodowej m. Łodzi) za. zgpdą 
Pręzesa Rady M;nistrów, 

2)'~41 :11!l9r 5· człon~0w wyznaczQI1Yli:h w drodze 
o€hwały l'lcezydium wojewódzkie f l'a<!ł:y l'I:a
rOO'(})wej> . (Prezydium Rady Nał"0dbwej 'm. 
ł.o<!łzi~, w tym· p.e jedn.-ym przedstawicielu 
wydZiałÓw: gGsped'al'kii kemunalnej; f młesz
kan iow'ej , bmr'Own.ictwa, •. h.ał\dł~ .(.ęia~ .,~o
jewódzkiej komisji planowania gospodar
,czego" 

3) 4 członków wyznaczonych po jednym przez: 
dowódcę właściwego okręgu wojskowego, 
wojewódzkI urząd! bezpi~zeńsliwa publicz
nego, prezesa sądu wojewódzkiego i prze
wodniczącego okręgowej rady związków za
wodowych. 

I , 

2: Zastępcę'p'rz(!w0dniCz~.ego w)\'zna~za . w. Qrod~e 
uchwał~ pvezydium we~~@dzkieji rady. narodo
wej, (prezydi,om Rad~ Nl:u;"orlowej: m. Ł0d:ai) ' 

spoŚród członków wymienionych w ust. 1. pkt 2."; 

6)' w § 7 pkt 2 po wyrazach' "wyznaczony prz'ez. Prze
wodnfczącego" dodaje się wyraz "Prezydium"; 

7,), w' '§ 8 wy,ra:zy: "pi':zepisy,- §§ 4l' i. 5'" zastępuje· się 
wyrazami: "przep+sy §. 4'~; 

8) W' §- 9, ust. 1 otrzymuje !Oc,zmienie: 

,,1. Uchwały pełnego składu Państwowej Komisji 
Lokalowej i wojewódzkich kOniisy,j lokalowych 
~apadaJą w obecności przeworln.icząeego· Joo 
j'e,g9 . zas1jęp,cy i 00: naj.nmiel 4 ez,hmkÓNf K9mi
SD. ucl:)wały: kompleta.w; w' ob.e<mośei co. n~i
mniej trzech członków kompletu łą~zniec ~ p~że-
wodnicżącym.~ '. ' 

. §' 2. Rozporządzenie wchodzi w życie 7/,' €lałem 
ogłoszenia, 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

z ania 1 'grudnia 1951 r. 

w sprawie zmian organiZacyjn~h na Umwe.syteci8' Warszawsl:iIn .. 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28r paźdz-iemika
~947 r. o organizacji nauki i szkolnićt'wa ' Wyższego 
(Dz. U : B. P. Nr 66; paz: 41'5): zarząrl·za się", 00' rrastępuie: 

§ 1. Na Wydziale Filozoficzno-Społecznym Uni
wersytetu W~l"rsza~ltiego tWOl'2y' się katedrę' podstaw 

~;'i.J t . " i '. 

ma~ksimw-lenmizmu wraz z połączonym- z nią zak~a
d~ naukowYm. 

§'. 2. RazP,orzą.dzenie wchod1li: w ż~€ie. z; c:hWml ogło-/ 
szenia z mocą; 00' dnia 1. września: 19'5,1 r_ 

Millister Szkół, Wyższycft j. Naukf~ A.. Ral)acki-
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ROZPORZĄ.DzENIE MINISTRA ZDROWIA 

, z dnia; 29, listoRa~a 19.51, 1' • . 

w sprawie urzędowego spisu leków oraz innych wykazów surowców farmaceutycznych i leków gotowych. 

' Na.pOOstawie ał't. 9 ust. 2 Msta.wy z ania, 8 Styezn1-a 
1951 r :: 0 ' Śl:Qdk~clil> fał'ma<:euty.eznyeh: i' OOi!Jrzających 

, oraz artykułaćł\lsanitarnych (Dz. rr, R. P: Nr r. poz. 4' 
Z&l'ządza. się, co nasięp.u,i.e: ' , , 

§; t. Ui'zę,cfowy spis . ł"eR:6w obefmqfe surowce tar.
maceu.ty~zne i. leki gotow,e,. stoso~J Ul. 1eczni~lw,ie. lu:' 

, dzi,. z: . W)\'ją~ietn stosowąnych wyljlcznie w dentystyce 
i homeopatii. 

, ' 

§, 2'. 0pre-c7/ urzędowego spisu leke-w' Ministel' Zdl'Oo
wia ustała, wykazo/ S1ł1'0jWCÓW farmaceafycżnyen: i' łe~ów 
gotowycft:' . 

1)· cZasGw<;l dopUsz.czony;eh do· ObIiotW Wf &lusOOsoYlaIłia 
W! .Jeemd:dlwie lmlzi;, <'.' 

2):'slosowanycn w ceIu. za}2oruegaóra o.ą!fi r.oz.poznawa-
nia, cnoz:ób. u· ludzi) . . 

3) stOsowanych , wyłącznie w dentystyce, 
4) stOsowanych wyłącznie w homeopatii. 

" 

, 


