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ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTW A WYŻSZEGO 

z dnia 12 sierpnia 1952 r. 

w sp"rawie zwinięcia Studiów Przygotowawczych na Uniwersytecie Marii Curie-Sldodowskiej w Lublillłe 

oraz na Politechnice Gdańskiej. 

/ Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. 
o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. 
z 1952 r. Nr 6, poz. 38) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zwija się Studia Przygotowawcze na Uniwer
sytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz na 
Politechnice Gdańskiej. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia z mocą od dnia 1 lipca 1952 r. 

Minister Szkolnictwa Wyższego: A. Rapacki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 15 lip Cd 1952 r. 

dotyczące rozpoczęcia używania lIiektórych znaczników probierczych ustalonych w rozporządzeniu Ministra Han
dlu Wewnętrznego z dnia 5 stycznia 1950. r. w sprawie wykonania · niektórych przepisów prawa probierczego. 

Na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Handlu 
Wewnętrznego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wy
konania niektórych przepisów prawa probierczego (Dz. U. 
Nr 12, poz. 117) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1951. r. 
(Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 11) zarządza się, co następuJe: 

§ 1. Urzędy probiercze rozpoczną w terminie 3 mie
sięcy od daty ogłoszenia niniejszego zarządzenia używa
nie niżej wymienfonych znaczników probierczych według 

wzorów ustalonych w rozporządzeniu Ministra Handlu 
Wewnętrznego z dnia 5 stycznia 1950 r. w sprawie wyko
nania niektórych przepisów prawa probierczego (Dz. U. 
Nr 12, poz. 117) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 
Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 20 grudnia 1951 r. 
(Dz. U. z 1952 r. Nr 2, poz. 11). zwanym dalej "rozporzą
dzeniem": 

1) typ 1 i 2 - do cechowania krajowych wyrobów pla
tynowych (§ 24 ust. 9 lit. A rozporządzenia); 

2) typ 11 - do cechowania wyrobów platynowych 
przywożonych z zagranicy (§ 24 ust. 9 lit. D rozpo
rządzenia) ; 

3) typ 14 - do cechowania platynowych półfabryka
tów z wyjątkiem przeznaczonych do celów denty
stycznych (§ 24 ust. 9 lit. E rozporządzenia); 

4) typ 17, 18 i 19 - do cechowania półfabrykatów prze
zn,aczonych do celów dentystycznych (§ 24 ust. 9 
lit. F rozporządzenia); 

5) typ 42 - do oznaczania metali nieszlachetnych po
łączonych z metalami szlachetnymi (§ 24 ust. 9 lit: N 
rozporządzenia) ; 

6) typ 43 - do oznaczania wyrobów ze złota, nie czy
niących zadość naj niższej próbie przepisanej (§ 24 
ust. 9 lit O rozporządzenia). 

§ 2. 1. Z dniem rozpoczęcia cechowania znacznikami 
okreslonymi w § 1 zakazuje się cechowania wymienio
nych w tym przepisie przedmiotów z metali szlachetnych 
dotychczas używanymi znacznikami. 

2. Upoważnia się naczelnika ,Okręgowego' Urzędu 
Probierczego w Warszawie do wydania tymczasowej 
instrukcji określającej szczegółowy tryb postępowania 

przy wycofywaniu starych i wprowądzaniu nowych 
znaczników probierczych. ' 

3: Instrukcja podlega zatwierdzeniu przez Ministra 
Handlu \Vewnętrznego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich ' 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 28 lipca 195:! r; 

w sprawie Centralnego Katalogu Księgoznawstwa. 

Na podstawie art. 3 i art. 14 ust. 3 dekretu z dnia 17 
kwietnia 1946 r. o bibliotekach i opiece nad zbiorami bi
bliotecznymi (Dz. U. Nr 26, poz. 163) oraz art. 1 ustawy 
z dnia 31 pażdziernika 1951 r. o przekazaniu Ministrowi 
Kultury i Sztuki zakresu działania Ministra Oświaty w 
przedmiocie bibliotek i zbiorów bibliotecznych (Dz. U. 
Nr 58, poz. 400) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W szystkie biblioteki gromadzące w swych księ
~o2bjoracb dzieła naukowe (wyłącznie lub obok innych) 
obowiązane są do współpracy przy uzupełnianiu i kont y-

-nuacji Centralnego Katalogu Księgoznawstwa, gromadzo
nego przez Instytut Bibliograficzny Biblioteki Narodowej 
w Warszawie, przez nadsyłanie do Biblioteki Narodowej 
(Warszawa, ul. Rakowiecka 6) wykazów dzieł z zakre
su szeroko pojętej nauki o książce (bibliotekoznawstwo, 
bibliotekarstwo, bibliografia, bibliologia , historia ksią:ki, 
wytwarzanie i użytkowanie książki, pedagogika biblio
teczna itd.) zinwentaryzowanych od 1 stycznia 1952 r. 

2. Wykazy należy przesyłać z końcem każdego kwar
tału w następującej formie: 
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1) dla ezieł wydanych za granicą - odpisy kart katalo
gowych na kartach formatu mięc,zynarodowego 

(7,5 X 12,5 cm) z kartonu, z otworem na pręt; 
2) dla dzieł wydanych w Polsce przed rokiem 1948 -

spisy na arkuszach papieru formatu A4, w redakcji 
s;;:róconej .(autor, tytuł, rok wydania), 
3. Dzi2ła wydane -w Polsce .od 1 stycznia 1948 r. nie 

wchodzą do centralnej ewidencji. 

§ 2. Biblioteki wymienione w § 1, które dotychczas 
nie przesyłały wykazów posiadanych przez nie dzieł z za

i kresu nauki o książce do Pallstwowego Instytutu Książki 
ani do Biblioteki Narodowej w Wars,zilwie albo nie prze-

--------

słały jeszcze wykazów wszystkich dzieł, obejmą wykaza· 
mi wymienionymi w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 również księgo
zbiór zinwentaryzowany przed dniem 1 stycznia 1952 r. 
i prześlą dodatkowo te wykazy do Biblioteki Narodowej 
w Warszawie do dnia 15 pażdziernika 1952 r. 

§ 3. Nadzór nad Jykonaniem zarz~dzenia obejm-uj.e 
Centralny Zarząd Bibliotek. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r. 

Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski 

I04~ 

ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTW A 

z dnia 4 sierpnia 1952 r. 

w sprawie uZDania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody tDz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 
co następuje: . 

§ 1. Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą "Ja
ta" obszar lasu o powierzchni 335,21 ha w Leśnictwie Ja
ta Nadleśnictwa Państwowego Kryńszczak, położony w. 
miejscowości Jagodne, gminie Dąbie, powiecie łukow

skim, województwie lubelskim. 

§ 2. W skład rezerwatu wchodzą oddziały lasu: R44-
R46, R55-R58, R66-R69, R87-R92, według numera
cji , przyj ętej w planach urządzenia gospodarstwa leśnego 

. na okres 1946/47 - 1955156. Granice rezerwatu J:oslały 
I oznaczone na mapce sytuacyjnej re'zerwału Jata w skali 
i l : 10000, stanowiącej załącznik do odnośnej pozycji re~ 
. jestru tworów przyrody poddanych pod ochronę· 

§ 3.-· Na obszarze rezerwatu zakazane jest: 
1) usuwanie drzew i pozyskiwanie drewna; 
2) zbiór owoców i nasion drzew i krżewów; 
3) zbiór ziół leczniczych or.az innych r(}Ślin lub ich 

części; 

4) zbiór ściółki leśnej i pozyskiwanie żywicy ora:: wy
konywanie wszelkich innych czynności gospodilr
czycb; 

5) pasanie zwierząt gospodarskich; 
6) niszczenie lub uszkadzanie drzew i innych roślin; 
7) niszczenie gleby; 

,8) polowanie, chwytanie i zabijanie dziko żyjących 

zwierząt; 

9) zanieczyszczanie terenu, wzniecanie ognia i zakłóca
nie ciszy; 

10) umieszczanie tablic, napisów i innych znaków; 
11) wznoszenie budowli oraz zakładanie lub budowa 

urządzeń komunikacyjnych i innych urządzeń tech
nicznych; . 

12) przebywanie na terenie rezerwatu poza specjalnie w 
tym celu wyznaczonymi miejscami. 
§ 4. Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze wzglę

dów naukowych i dydaktycznych lasu wielogatun!s:0we
go o charakterze naturalnym z udziałem jodły. występu
jącej tu na północno-w~chodniej granicy swego zasięgu. 

§ 5. Zarz-ądzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeni.a. 

Minister Leśnictwa: B. Podedwomy 
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INSTRUKCJA MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO 

z dnia 12 lipca 1952 r. 

w sprawie rejestracji pojazdów samochodowych, których używanie wymaga etatu samochodowe!j'o. 

Na podstawie § 5 ust. 3 uchwały Hr 104 Prezydium 
\ Rzadu z dnia 1 marca 1952 r. w sprawie trybu rozdzielni c
i tw~ pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr A-23, 

poz. 297) zarządz a się, co następuje: 

§ 1. Pojazdy samochodowe: 

l) parku samochodowego administracji państwowej 

(władz, urzędów i instytucji państwowych itp., wcho
d;~ących do budżetu Państwa); 

2) parku samochodowego organizacji społecznych, doto
wanych zo Skarbu Państwa; 

3) samochody osobowe i motocykle parku samochodo
wego gospodarki narodowej (przedsiębiorstw pań
stwowych. instytucji i przedsiębiorstw spó!dzielczych 
oraz centrni ~:;ółdzielc:w-pańsLwowych, z wyjątkiem ' 

pojazdów samochodowych, przeznaczonych do trans
portu publicznego) 

- mogą być dopuszczone do ruchu po zarejestrow,1niu 
ich przez prezycl.ium właściwej rady narodowej na jed
nostkę, której przydzielono odpowiednie etaty samo: ho
dowe. 

§ 2. 1. Ministe rstwa (urzędy centralne) i centralne 
instytucje społeczne: 

1) zawiadamiają pisemnie podległe sobie jednostki o 
przydzielonych im etatach samochodowych (§ I); 

2) zawiadamiają prezydia wojewóc1:l:kich rad naroJo
wych (Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi), 
właśtiwe ze względV na miejsce stałego postoju po
jazdów, oraz Ministerstwo Transportu· Drogowego. 
i Lotniczego o etatach samochodowych, przydzie lo
nych podległym sobie jednostkom na terenie poszcze
gólnych województw; 




