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Zabtcznik do uchwały Rady Ministrów z. dni~ 
21 czerwca 1949 r. w sprawie zmian w organ:.zacjl 
Ministerstwa Oświaty. 

STATUT ORGANLZACYJNY 
Ministerstwa Oświaty w zakresie spraw nauki i szkGInietwa 

wyższe,G. 

§ 1. :MiIllistemwo Oświaty obejmuje w zakresie spraw nau-
ki i szkolnictwa wyższego cztery departamenty: 

a) planowania i admimrlstracji. 
b) nauJti, . h 
e) studiów humanistycznych i przyrodnlCZYc , 

, ~ studiów technic7JIlYch i gospodarczych. 
I 2. Departament Planowama 1 Administradi ~ ',l ~ <ia się 

z 5 wydziałów: 
a) prawno-ustrojowego, 
1» planowania i bud:i.ebu. 
c) budownictwa i zaopatrzenia. 
,d) a&min'istracji 1 inspekcji, 
e) młodzieżowego . . ' .. ' 
samodzielnego referatu do spraw Raay V.uwue.1 . 
§ 3. Departament Nauki składa się z 4 wywałów : 
a) o!'ganizacji nauki, 
b) popularyzacj'i nauki. 
c) kształcenia i doskonalenia kadr naukowych. 
d) wydawn'ictw i bibliotek naukowych. 
ł 4. Departament Studiów Humanistycznycb I Pi'zyrodnl-

aycb &kłao:a się z 5 wydZiałów: 
a) studiów humanistycznych, 
b) stud!ów prawniCZYCh i ekonomic1JIlYch.. 
e) studiów matematycznych i przyrodniczych. 
d) studiów medycznych. 
e) studiów gospodantwa wiejskiego. 
§ . 5, Departament Studiów TecbDicznych I Gospodarezych 

Iddada się J. 5 wydziałów: . 
a) stuó~"'w mechanicznych i elektrotechnICZnych. 
h) studiow budownictwa 1 architektUl"Y. 
Ci) studiów chemicznyoh i metalurg:cznych, 
d) studiów górniczych. . ' 
e) studiów orgaIrizacji pracy i planowa1ll!l.8 ekonomlC2lIlo

technicznego. 
ł 8. Wymienione w §§ 2r-5 departamenty są podporządkO

wane jednemu podsekretarzowi stanu. 
§ 7. Minist""I' Oświaty ustala szczegółowy zakres czyrrtno

ki jednostek ol"gariizacyjnych, wymienionych w . §§ 2-5. 
§ 8. Sprawy osobowe., wynikające z działalności ó~

mentów wymienionych w §§ 2r-5, prowadzi w porozu.m1el\!lU 
z jednym z tych depat"tamen-tów - według właściwości -
Departament Ogólny Ministerstwa Oświaty. 

§ 9. Sprawy stosunków n8lukowych z zaganicą w zakre
sie instY'tucji naukowych, podległych Ministrowi Oświaty 
prowadZi Gabinet Min:istra Oświaty w porozumieniu z De
partamentem Nauki (§ 3). 

585. 
UCHWAŁA RADY MINISTROW 

z dnia 21 czerwca 1949 r. 
o dOllwczanlu mieszkań zastępczych w przypadkach zwią

zanych z realizacją planu inwestycyjnegG. 
§ l. Nakłada się na władze plalTlowania gospodarczego, pla

nowaruaprzeSltrzennego, władze budowlane i inwestorów 
obowiązek ograniczenia inwestycji na terenach wyma.gają
cych przekwaterowania mieszkańc6w. do wypadków niezbęd
nych. o których decydują władze planowania przestrze.nnego. 

§ 2. W wypadku stwierdzenda koniecmOŚCI przekwatero
wania mieszkańców w związku z real1zacją inwestycji, obo
wiązP,~ .... dostarczenia mieszkań zas'1:ępczych ()bciąża władze 
k'<' ':fnkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 3. '.V razie gdy władze kwaterunkowe lokalami zastęp.. 
czymi nie ó'ysponują. obowiązek dostarczenia tych lokali w 
rozmiarach ustalOlllych miejscowymi normami zaludndenia 
przechodzi na inwestora w stosunku do mies~ńc6w. któ
rzy należą do kategoril osób wymienionych w , a·rt. 3 i art. 4 
dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali (Dz. U R. p. 
Nr 36. poz. 259) bez względu na to, czy ma do nich zastoso
wanie przepis z art. 5 i art. 6 tego dekretu. oraz do imlych 
mieszkańców. jeżeli zamieszkanie ich na terenie danego osie
dla pożądane jest ze wzglę<iu na potrzeby pubHczne, stwier
dzone przez właściwego minist.ra. W gminach. w których nie 
obowiązuje publiczna gospodarka lokalami obowiązek inwe
stora dostarczenia lokali zastępczych odnosi się do wszyst
ktch m'eszkańców. 

§ 4. Koszty przeprowadzki bez względu na to kogo obciąża' 
ob.owiązek dostarczenia mieszkania oraz koszty dostarczenia 
mleszkań zastępczych, które ciążą na inwest orze. w :lTlny być 
p?kryte z. kredytów. przeznaczonych na realizację inwesty
CJI . zgoome z § 14 ust. 2 l it . f) instrukcji inwestycyjnej na 
Tok 194.9 (zarząó'zenie Prezesa CUP z dn'a l5.v. 1948 r.). 

~ 5. :Wypłacenie odszkodowań w gotówce lub w innej for
mIe. meprzewidzianej w n in iejs4.ej uchwale, bez względu na 

to, czy obowiązek do.starczenia mieukać &&IIlępcqc:ll ~ 
na władzach kwaterunkowy eh czy ~~ jest at.do. 
zwolone i będzie traktowane jako odstępne r.e ~mi 
skutkami prawa. 

§ 6. Budowa mieszkań uutępczych, których dostarcr:eni~ 
ciąży w myśl § 3 na in~.t0r7..e. należy do Zakładu Osieóili 
Robotniczych, który d7.iaia w t;Tm zakresie w poro:zrumienlu 
z właściwymi władzami miejskimi. 

§ 7. Na cc'e booowy mieszkań zastępczych przeIllies:ona 
zostan'e w zakres:e limitowanych środików bezzwrotnych do 
dyspozycji Zakładu Osiedli Robotniczych odpowiednia część 
kredytu inwestora w tryb!e przewlUianym w §8 uchwały 
Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 1948 r. o planie ilTlwesty
cyjnym na rok 1949. 

Limitowane środki zwrotne, przeznaczone na budowę miesz
kań zastępczych, P<lzostają w· planie inwestycyjnym inwe
stora, na którym ciąży obowiązek dostarczenia m!eSZkań za.
stępczych, wyłącmym jednak dysponentem tych środków 
jest Zakład Os;edl'i Robotniczych. Limitowane środki zwrot
ne stawiane są 00 dyspozycji Zakładu Osiedli Robotniczych 
przy zastosowaniu trybu przewidzianego w § 8 uchwały Ra
dy M jnistrów z dnia 11 grudnia 1948 r. o planie inwesty
cyjnym na rok 1949. 

W zakresie nielimitowanych środków własnych właściwy 
bank f~nansujący inwestycje zarezerwuje do dyspozycji Za
kładu Osiedli Robotniczych odpowiednie kwoty na budowę 
m'e-szkań zagtępczych w rama·ch wpłat. dokonanych przez 
inwestora w myśl p. 5 .uchwały Raó'y lWnistrów z dn. 11 
grudnia 1948 r. w sprawie trybu finan60wania lnwestycj.i 
objętych P:anem Inwestycyjnym na rok 1949. 

§ 8. W przypadku gdy jest koniecme prowadzenie inwe
stycyj. wymagają.cych dostal'czenl.a mieszkań zastępczyoh, 
m,westor zgłasza odpowiedni wniosek do właściwych orga.. 
nów terenowych Pań.stwowej Komisji Planowania G0spo
darczego. 

Na wniosek tych organów właściwe w1adze miejskie usta. 
lą ilość zamieszkałych na terenie osób, ich prawa do za
mieszkania na terenie oonego osiedla oraz uprawnienia cm 
mieszkań zastępczych przewidziane w § 3. 

§ 9. Na podstawie ustaleń z § 8 właściwe władze miejskie 
w por07lUmieniu z Dyrekcją Osiedli Robo1niczych ustalą 
plan przekwaterowania, dostarczenia względnie wybudowa
nia mieszkań zastępczych oraz związMle z tym koszty. 

§ 10. Wykonanie niniejszej uchwały porucza się Przewod
ruczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
oraz Min1strowi Budownictwa. 

§ 11 Uchwała ni.n1ejsza obowiązuje z dniem ogłoszenia. 
PREZES RADY MINISTRÓW Józef Cyrankiewicz 

586. 
DECYZJA MINISTRA SKARBU 

z dnia 30 czerwca 1949 r. 
w sprawie uznania niektórych pt"Z-:-",slęblorstw bankowych 

w likwidacji za zlikwidowane. 
Na podstawie art. 13 ust. 1 j 2 dekretu z dnia 25 paździer

nL'lta 1948 r. o zasadach i trybie likwidacji niektórych przed
siębiorstw bankowych (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 410) uznaję 
za zlikwidowane następujące przedsiębiorstwa bankowe w li
kwidacji: 

1. Dom Bankowy i Kantor Wymiany H. iMiereszewski 
i Ska Sp. z o. o. w Krakowie w likwidacji, 

2. Kantor Wymi:my l. Tomaszewski w Krakowie, w ldkwi
dacji, 

3. Kantor Wymiany l. '& M. Grajower w Krakowie, w li
kwidacji, 

4. Kantor Wymiany Henryk Szpel1ling w Krakowie. w li
kwidacji, 

5. Kantor Wymiany E. Blirz w Krakowie, w likwida~ji. 
MINISTER SKARBU Konstanty Dąbrowskl 

587. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 

z dnia 4 lipca 1949 r. 
o upoważnieniu pooległych Grganów dGudzielania zamówień 
osGbGm, niewymienionym w § 8 rcn.porządzenia z dnia 19 lu
tegG 1949 r. w sprawie dostaw, robót l nslug na rzecz Skarbn 
Państwa, samorządu Graz niektórych kategorii osób praw-

nych. 
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 listopada 

1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu 
Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób praw
nych (Dz. U. R. P. Nr. 63 poz. 494) oraz § 12 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 T . o dostawach, robo
tach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz 
niektórych osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr. 12 poz. 73) za
rządzam co następuje: 

§ 1. Upoważniam do udzielania zamówień osobom, niewy
mienionym w § 8 ust. 1 cytowanego rozporządzenia Rady Mi
nistrów z dnia 19 lutego 1949 r. bez potrzeby uzyskiwania 
stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówienia przez osoby wy
mienione w § 8 tegoż rozporządzenia w o~resie do dnia 31 
grudnia 1949 r. w zakresie rohót budowlanych : 

.t. 


