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2. W zamian za zniesiony dodatek specjalny, pra.cow
nikom wydziałów kadr przysługuje premia produkcyjna 
~.;edług ogólnie obowiązujących zasad w danym przed
. siębiorstwie lub instytucji, przy zastosowaniu mnożnika 
premiowego .0 ,8. 

§ 2. Zarządzenie niniejsze o'bowiązuje od dnia l listo
pada 195.0 r. 
PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ KOMISJI 

PLANOWANIA GOSPODARCZEGO H. r.'Iinc 

1510. 

ZARZl\DZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 

z dnia 31 października 195.0 r. 

w sprawie zmiany tymczasowego statutu organizacyjnego 
Głównego Urzędu Pomiarów Kraju. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 3D marca 
1945 r . o pomiarach kraju i organizacji miernictwa (Dz. 
U. R. P. Nr 11, poz. 58) oraz § 3 ust. 1 pld. 2) rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 12 maja 1949 r. w sp!"awie 
zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. R. P . 
Nr 3D, poz. 217) z~a się, co następuje: 

§ 1. W tymczasowym statucie organizacyjnym Głów
nego Urzędu Pomiarów Kraju, stanowiącym załączniJ.: do 
zarządzenia Ministra Budownictwa z dnia 26 Hpca 195.0 r. 
w sprawie tymcza:sowego statutu organizacyjnego Głów
nego Urzędu Pomiarów Kraju (Monitor Polski Nr A-87, 
poz. 109.0) wprowadza się następującą zmianę: 

w § 4 po wyrazach: "Wydziału 5 - Inwestycji" dodaje 
się wyrazy : "Wydziału 6 - Sprzętu Geodezyjnego". 

§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszen :a w Monitorze Polskim. 

KIEROWNIK MINISTERSTWA BUDOWNICTVI A 
R. Piotrowski 

1511. 

ZARZl\DZENIE 
MINISTRA SZKÓŁ WYŻSZYCH I NAUKI 

z' dnia 2 października 195.0 r. 
w sprawie wzoru dyplomu Ulwllczenia studiów w szkołach 

wyższych. 

Na pods)~awie art. 7 dekretu z dnia 28 paidziernika 
1947 r . o organizacji n auki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. 
R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Dyplom UkoIlczenia studiów wyższych I i II sto
pnia ma formę książeczki o wymiar a:ch 11 cm X 16 cm. 

§ 2. Na zewnętrznej stronie książeczki po stronie licowej 
wytłoczone jest godło Państwa Polskiego, a pod nim wy
tłoczony napis: "Dy:plom ukończenia studiów wyższych" 
(rys. Nr 1). 

Na wewnętrznej lewej stronie książeczki umisszczona 
jest fotografia osoby, dla której dyplom został wystawio
ny; opieczętowana w prawym dolnym rogu pieczęcią urzę
qową właściwej wyższej uczelni, pod nią mie,isce na wła
snoręczny podpis właściciela dyplomu (rys. Nr 2) . 

Po prawej stronie wewnętrznej książeczki pełna nazwa 
wyższej uczelni. Pod na.zwą napis: "Dyplom", niżej na
stępujący tekst: 

"Ob. ., urodzono . dnia . . 
r. w . odbył w latach 

studia wyższe . . • na wydziale 

nazwa · uczelni 

w zakresie i uzyskał • • • • •• • • . 
Pod tekstem: R ektor, Przewodniczący Państwowej Komi

sji Egzaminacyjnej, Dziekan, pieczęć uczelni, miejscowOść 
1 data, Nr . • • • i podpisy (rys. Nr 3). 

§ 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych według ni
niejsżego ""zoru wydawaiIlY będzie dla wszystkich kierun
ków studiów w szkołach wyższych podległych Ministrowi 
Szkół Wyższych i Nauki. 

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia l października 
1950 r. Jednocześnie tracą moc obowiązującą dotychcza
sowe przepisy w Za/kresie unormowanym tym zarządze
niem. 

MINISTER SZK~ WYŻSZYCH I NAl!KI A.· Rapacki 

Załącznik do zarządzenia Ministra Szkół Wyż
szych i Nauki z dnia 2 października 1950 t. 
(poz. 1511) • 

--------------------~ 
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DYPLOM 

UKONCZ'ENIA 

STUDIOW WYŻSZYCH 
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