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ROZPORZĄDZENIE RADY MINlSTRÓW 

272 - z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania "Związku Harcerstwa Polskiiego" za stowarzyszenie wyż-
~zej użyteczności 527 

ROZPORZĄDZENIA: 

273 - Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 1959 r. w sprawie rozciągnięcia na jednostki podlegle Pre-

I 

ze sowi Centralnego Urzędu Geologii pIzepisó'''' rozporządlen ia Rady Min istrów z dnia 26 września 
19.'>8' r. w sprawie utwoI'lenitt Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia . . . 

274 - Ministra Przemysłu Spożywczego ,i Skupu z dnia 20 lipca 1959 r. w sprilwie rodzaj u prac w prze
myśle spoi:ywczym, przy których mogą być zatrudnieni pracownicy nie posiadający kwalifikacji za-
wodowych . . . .. . 

275 - Min,is tra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 25 lipca 1959 r , w sprawie zezwolenia na zatrudnianie 
, młodocianych w wieku powyżej 16 lat przy niektórych rodzajach prac wzbronionych 

272 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 2 lipca 1959 r. 

527 

527 

529 

w sprawie uznania "Związku Harcerstwa Polskiego" za stowarzyszenie wyższej użytecz'ności. 

Na p,0dstawie art. 46, 47 i 51 prawa o stowarzysze
niach z linia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 
Z późniejszymi zm ianami) zarządza się, co nastGP..:je: 

ków wychowawczych objętych metodą harcerską oraz przy
wilej wyłączności posługiwania s ię nazwą, odznakami i mun
durem harcerskim. 

§ l. Związek Harcerstwa Polskiego uznaje się za stowa
rzyszen ie wy'ższej użyteczności. 

§ 2' 1 Stowarzyszeniu "Związek Harcerstwa Polskiego" na
daje się statut, który będzie ogłoszony w Monitorze Pol
skim. 

§ 3. Stowarzyszeniu "Związek Harcerstwa Polskiego" na
daje Się l przywilej wyłączności działania na całym obszarze 
Państwa w dziedzinie organizowania i prowadzenia pracy 
wychowawczej wśród młodzieży przy pomocy zespołu środ-

§ 4. T raci moc rozporządzenie Rady Ministrów oz dnia 
8 kw ietnia 1936 r. o umaniu stowarzyszenia "Związek Har
cerstwa pol:>kiego" za stowarzyszenie wyższej uźytecznoś ci 

(Dz. U. Nr 28, poz. 228). 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych w porowm.ieniu z Ministrem Oświaty. 

§ 6. Rozporządzenie wch odzi w życie z dniem ogłoszen ia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

273 
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 1 sierpn ia 1959 r. 

w spr vie rozciągnięcia na jednostkl podlegle Prezesowi Cen tralnego U rzędu Geologii pn:episów rozporządzenia Rady 
Minir trów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzen:'a Funduszu Pustępu Technicznego oraz j(!go przeznaczenia. 

Na pQdstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia Technicznego oraz jego przeznaczenia (Dz. U. Nr 61, poz. 302) 
2:j września 1958 r. ' w sprawie utworzenia Funduszu Postępu rozciąga się na jednostk i podległe Prezesowi Centra lnego 
Technicznego oraz jego przeznaczenia (Dz. U. Nr 61, poz. 302) Urzędu Geologii z wyjątkiem. Instytutu Geologicznego. 
z 1uządzJ się, co następuje: . § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

-26 
§ 1. Przepisy rozporządzenia Rady l'vlinistrów z dnia' z mocą od dnia l lipca 1959 r. 

1958 r. w sprawie utworzen ia Funduszu Postępu Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

274 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU SPO!YWCZEGO I SKUPU 

z dn ia 20 lipca 1959 r. 

w sprawie rodzaju prac w przemyśle spożywczym, przy których mogą być zatrudnieni pracownicy nie posi:adający 

I 
kwaliiikacji zawodowy ch. 

Na' podstawie art. 3 ust. 3 pkt 2 oraz art. 19 ustawy 
z dnia f lipca 1958 r. o nauce zawodu, przyucz.'lniu do okre
ślonej pracy i warunkach zatrudniania młodocianych w za
kładach pracy oraz o wstępnym staźu pracy (Dz. U. Nr 45, 
poz. 226) z arządza się, co następuje: 

§ l. Rodzaje prac w przemyśle spożywczym, nie wyma
gających kwalifikacji zawodowych, ustala: 

l) dla młodocianych w wieku od 16 lat do 18 lat, a także 

dla pracowników pełnole tn ich - wykaz stanowiący za
ł ączn ik nr 1 do rozporządzenia; 


