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OSWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 stycznia 1975 r.
wejścia w życie Porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku
Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzajemnej ochronie praw autorskich, podpisanego w Warszawie
. dnia 4 października 1974 r.

w sprawie

Podaje się niniejszym do wi a domości, że zgodnie z arXII Porozumie nia mi ędz y Rządem Polskiej Rzeczyp ospolitej Ludo wej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o wzaj emnej ochronie praw autorskich,

po dpisanego w Warszawie dnia 4 pażd z iernika 1974 r., poro zumienie to weszło w życie dnia 1 stycznia 1975 r.

t y kuł e m

Minister Spraw Zagranicznych: S. Ol szowski
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 4 lutego 1975 r.
w sprawie uznania Polskiego

Związku

Motorowego za stowarzyszenie

Na podstawie art. 46 i 47 Prawa · o stowarzys-zenia·c h.
(Dz. U. z 1932 r. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§ 1.
się

Stowarżyszenie

za stowarzyszenie

Polski

Związek

Motorowy

wyższej użyteczności.

nych w porozumieniu z Przewodniczącym
tetu Kultury Fizycznej i Turystyki.

Głównego

Komi-

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz zainteresowanym ministrom.

uznąje

wyższej użyteczności.

§ 4.
§ 2. Polskiemu Związkowi

Motorowemu nadaje się
statut, który ustala i o·gła sza Minister Spraw Wewnętrz-

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

z dniem

ogłosze-

nia.
Prezes Rady Ministrów: P. Jaroszewicz
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 23 stycznia 1975 r.

w sprawie określenia rodzajów studiów prowadzonych przez państwowe szkoły wyższe I samodzielne placówki
typu naukowo-dydaktycznego podległe nadzorowi Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego I Techniki.
Na pod.s ta wie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 5 listo'p ada
1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32,
p oz. 191) zarząd z a się, co następuje:
§ 1. Państwowe szkoły wyższe i samodzielne placówkitypu naukowo-dydaktyczn ego podległe nadzorowi
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki określo
ne w wykazie stanow i ącym załączn i k do rozporządzen i a
p r owadzą studia magisterskie, studia zawodowe, studia
podyplomowe, kursy doskonalenia za\'V odowego oraz studia i kursy specjalne.

§ 2. Traci moc
rozporządzenie
Ministra Oświaty
Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 1969 r. w sprawie ustalenia rodzajów studiów prowadzonych przez pań
stwowe szkoły wyższe podl egle nadzorowi Ministra Oświa
ty i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z 1969 r. Nr 6, poz. 47,
z 1970 r. Nr 27, poz. 216, z 1971 r. Nr 24, poz. 220, z 1973 r.
Nr 51, poz. 291).
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w
tego 1975 r.

Minister Nauki, Szk oln ictwa

życie

z dniem 15 lu-

Wyższego

i Techniki:
S. Kaliski

