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2. Wieczor0wa Sl,koła Inżynierska w Bydgoszcz y otrzy
muje na zwę: Wyższ a Szkoła Inży niersk a w Bydgoszczy . . ' 

§ 2. Wyżs ze Szkoły Inżynierskie w Białymstoku i Byd
goszczy prowad zą nauczanie w trybie studiów dziennych 
sŁudiów dla pracujących (wieczorowych i ·zaocznych). 

§ 3. 1. Wyższe Szkoły Inżynierskie w Białymstoku 

i Bydgoszczy wydają clbsolwentom dyplomy stwierdzające 

ukończenie studiów na odpowi{i)dnim wydziale i nadanie za
worlowego, tytułu inżyniera. 

2. Bliż,sze okre'ślenie zawodowego tytułu inżyn i e ra, w 
zależn <i'ści od kierunku ukończonych studiów. us tala Mini
ster Szkolniclwa Wyżswgo. 

§ 4. Studenc i Wieczorowych Szkół Inżynierskich w 'Bia
Iymstok)l i Bydgoszczy stają si ę studentami od po wied:!lich 
WyisLYch Szkół Inż y nierskich w Białymstoku i Bydgoszczy. 

§ 5. Wykonanie rozporząd zen ia por ucza ~ię Ministrowi 
Sz.kolnict wa Wy~slego. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 sierpnia 1964 r. 

Prezes Rady Ministrów: f Cyrankiewicz 
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z dnia 21 września 1964 r. 

zmieoiając,e rozporządzenie w sprawie -zasad działalności i warunków korzys~ariia ze świadczeń dom~w małych dzieci. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 28 pażdzier
niKa 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i pia
nowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 LNr 55, 
poz.' 434, z 1950 r. Ni 36, poz. 327 i 334, z 19;>1 r. Nr 1, 
poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarząd z a się, ~onastępuje: 

§ 1. W rozporząd7eniu Ministra Zdrowia z dnia 18 lipca 
1958 r. w sprawie zasadd 7. iała !ności · i warunków korzysta
nia ze świadczeń domów małych d zieci (Dz. U. z 1958 r. 
Nr 48, poz . . 238 i z 1963 r. Nr 48, poz. 272) wprowad za się 

nast~pujące zmiany: 

1) § 9 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 9. 1. Skierowanie do zakładu wydaje wojewódzki 

ośrodek matki i dziecka, właściwy ze wzg lędu 
na położenie zakładu, po stwierdzeniu, że za
sŁosowanie żadtl€j z fo.rmpomocy pozazakłado

w e j ni·e daloby w danym wypadku pozy ty'Wne~ 

go wyniku. 

2. Wojewód zki ośrodek matki i dziecka określa 

nie powInIen przekraczać 3 miesięcy, licząc od" 
dnia urod zenia dz.iecka, i :mo'Że być przedłużo

n y tylko w tyc h wyjątk0wych wypadkach, gdy 
według oneczenia lek arza jest to konieczne ze 
w zg l1.cluna zdr {) ~ie dziecka. 

3. W wyj ątkowych wypadkach kierownik zakładu 
może przyjąć d ziecko lub kobietę bez skierowa

. nia wojewódzkiego ośrodka matki i d ziecka. 
Przy j ęc ie takie ma charakter warunkowy do 
czasu wydania skierowania przez ten ośrodek."; 

2) § 12 ust. ' 3 otrzymuje brzmienie: . 
,,3. Po wypisaniu kobiety z zakładu jej dziecko może 

pozostać w zakładzie ty lko wówczas, g.dy zostalo 
to przewidziane w odrębnym skie rowaniu (§ 9)." 

§ 2. Rozporządzeni·e wchodzi w życie ·z ·dniem " ogło

s zenia·. 

okres pobytu W zakładzie . Dla kobiet okres ten Minister Zdrowia Opieki Społecznej: w z. B. Bednarski. 
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w sprawie przystąpienia Algierii do Konwencji w sprawie zwalczania handlu .ludźmi i eksploatacji prostytucji otWilł'-
,/ tej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. j , 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie Algierska Republika LUd 1wo-DemokratYCZna ' nie uważa 
z art. 23 Konwen cji w sprawie zwalcz.ania handlu ludżmi się za związaną postanowienIami art. 22 Konwencji, który 
i eksploatacji prostytuc ji, otwarte j do podpisu w Lake Suc- przewiduie . obowiązkową k0F, petencję Międzynarooowego 
cess dnia 21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r. Nr 41, poz. 278), Trybunału Sprawiedliwości , i fświadcza, Że zgoda wszys tkich 
Rząd Al g ier ii złoży ł Sekretarzowi Generalnemu Organizacji stron w sporze jest niezbędna~w każdym poszczególnym przy-
Narodów Zjednoczonych dnia 31 pa źdz i ern ika 19p3 r. swój padku dla przedłożenia sporu Międzynarodowemu Trybuna-
dokumeRt przystąpienia do . powyższej Konwenc ji z następu- ł owi Sprawiedliwości do dec jZji. , 
jącym zastrzeżeniem: 

Minister Spraw Zagranicznycl w z. J. Winiewicz 

TloC7nno 7 w, lp(" r nia P re7e~A Ril dy Min is trów w Z" kł a dach Gra l icznyc h "Tamka", ' W prszawa, ul. Tamka 3. 
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