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dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytowym, 
stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środ-

Zasady. gospo~arki finansowej. 

§ 18. Ogół dochodów i wydatków instytutu objęty 
jest budżetem Państwa (budżet centralny) w części do
tyczącej ' Ministerstwa Przemysłu Lekkiego. 

. ków pieniężnych, materiałów albo towarów, podpisują 

łącznie dyrektor lub osoba przez niego do tego upoważ
niona i główny (starszy) księgowy lub osoba przez niego 
do tego upoważniona. 

§ 19. 1. Do składania w imieniu instytutu oświad
czeń w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych 
wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych 

osób. 
2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor, jego za

stępca i ustanowieni pełnomocnicy. Zastępca dyrektora 
i pełnomocnicy działają w granicach swego umocowania. 

3. Minister ustanawia i odwołuje pełnomocników • 
oraz ustala granice umocowania zastępcy dyrektora 
i pełnomocników, jak również może upoważnić dyrek
tora do samodzielnego składanJa oświadczeń w szcze
gólnym zakresie. 

§ 20. Wszelkie dokumenty obrotu pieniężnego, do
kumenty obrotu materiałami i towarami, jak również 

§ 21. Do dokonywania czynności określonego ro
dzaju lub czynności szczególnych mogą być ~stanoVlieni 
pełnomocnicy, którzy działają łącznie lub oddzrelr;,ie " 
w granicach ich umocowania. Udzielenie pełnolTlncnk

twa następuje w sposób przewidziany dla składania 

oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych 

instytutu: ~ 

R o z d z i a ł V. 

Likwidacja instytutu. 
<;) 

§ 22. Likwidację instytutu zarządza Minister'w po
rozumieniu z Ministrem Finansów i za zgodą Przewod
niczącego' Państwówej Komisji Planowania Gospoddr
czego. 

376 

ZARZĄDZENIE MINISTRA LESNICTWA 

z. dnia 4 stycznia 1952 r. 

w sprawie prowadzenia rejestrów tworów przyrody, poddanych pod ochronę . . 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 7 kwietnia 
1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. R. P. Nr 25, poz. 180) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się następujące rejestry tworów 
przyrody uznanych za podlegające ochronie: 

1) rejestr centralny, obejmujący przedmioty ochrony, 
które znajdują się na obszarze Państwa, 

2) rejestry wojewódzkie, obejmujące przedmioty ochro~ 
ny, które znajdują się na obszarze poszczególnych 
województw, 

3) rejestry powiatowe, obejmujące przedmioty ochrony, 
które znajdują się na obszarze poszczególnych 
powiatów. 

§ 2. Rejestr centralny prowadzi Naczelny Konser
wator Przyrody, rejestry wojewódzkie prowadzą wła

ściwi konserwatorzy przyrody, rejestry zaś powiatowe 
prowadzone są przez referaty leśnictwa w prezydiach 
powiatowych rad narodowych. 

§ a. L Rejestr centralny składa się z dwu działów: 
1) działu A, obejmującego parki narodowe i rezerwaty 

przyrody, 
2) działu B, obejmującego pomniki ' przyrody. 

2. Dział A rejestru centralnego zawiera następu

jące rubryki: 
1) numer porządkowy rejestru (centralnego i woje

wódzkiego) , 
2) określenie położenia przedmiotu poddanego pod 

ochronę (województwo, pow~at, miasto, gmina,. gro
mada, miejscowość, bliższe określenie położenia), 

3) kategoria przedmiotu, \ 
4) opis przedmiotu, poddanego pod ochronę - z wy

szczególnieniem powierzchni objętej ochroną ścisłą 
i ochroną częściową, 

5) cel ochrony. 
6) dane, dotyczące decyzji o poddaniu przedmiotu pod 

ochronę (nazwa władzy, która wydała decyzję, data 
i numer zarządzenia oraz ogłoszenia decyzji), . , " 

7) wyszczególnienie wprowadzonych zakazów ogra-
niczeń, 

8) dane. dotyczące rodzaju własności przedmiotu w 
chwili poddania pou ochronę, i wyszczególnienie 
późniejszych zmian, 

9) określenie instytucji lub osoby, pod której zarządem 
znajduje się przedmiot, 

10) dane, dotyczące dokonanych ~pisów do ksiąg wie
czystych i ewentualnych skreśleń tych wpisów. 
3. Dział B rejestru centralnego jest prowadzony 

w wykazie inwentarzowym, zav.ierającYm następujące 

rubryki: . 
1) numer rejestru (centralnego i wojewódzkiego), 
2) określenie położenia przedmiotu poddanego pod 

ochronę (województwo, powiat, miasto, gmina, gro
mada, miejscowość, bliższe określenie położenia, 

numer repertorium ksiąg wieczystych. numer pla
nów z akt wieczystych), 

3) opis przedmiotu poddanego pod ochronę z wyszcze
gólnieniem pow~erzchni bądź wymiarów. 

4) wyszczególnienie wprowadzonych zakazów i ogra
niczeń. 
§ 4. 1. Rejestr wojewódzki składa się z dwu 

działów: 

1) działu A, obejmującego parki narodowe i rezerwaty 
przyrody, 

2) działu B. obejmującego pomniki przyrody. 
2. Dział Ai dział B rejestru wojewódzkiego za

wierają dane, wyszczególnione w § 3 ust. 2. 
§ 5. 1. Rejestr powiatowy składa się z dwu 

działów: 

1) działu A, obejmującego parki narodowe i rezerwaty 
przyrody, 

2) działu B, obejmującego pomniki przyrody. 
2. Dział A i dział B rejestru powiatowego zawiera

ją dane wyszczególnione w § 3 . ust. 2. 
§ 6. Załącznikiem do rejestrów jest zbiór odpo

wiednich materiałów kartograficznych, wykonanych 
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wedlug zasud okreslonych · przez NacZelnego Konserwa
tora Przyrody. 

§ 7. 1. Wpisy do rejestrow nalezy dokonywae po 
. uprawomocnieniu si~ decyzji wladzy 0 poddaniu przed

miotu pod ochron~ wedlug chronologicznej kolejnosci. 
2. Podstawq dla dokonania wpisu jest odpowiedni 

wyciqg z rejestru, w ktorym wpisu dokonala wladza 
wydajqca decyzj~ 0 poddaniu przedmiotu pod ochron~. 
V-l odp.iesieniu do parku narodowego - podstaw~ takq 
stanowi wpis do rejestru centralnego. 

3. Skreslenie z rejestru nast~puje na pod~tawje 
decyzji uchylajqcej ochron~, wydanej przez w~asciwq 

-" wladz~. 
4. Wszelkie istotn2 zmiany, dotycza,ce p'rzedmiotu 

, .. ~ '-- . .. ;. - , 

poddanego pod ochron~, --powinny bye uwidocznione 
vi · odpowiednich rubrykach rejestru. 

§ 8. Dla celow udost~pnienia ludnosci rejestr6w 
tworow przyrody, poddanych pod ochron~, powinny bye 
prowadzone , odpowiednie kartotekt ' 

§ 9. Traci moc rozporzqdzenie -Ministra Oswiaty 
z dnia 21 kwietnia 1947 I. wydane w porozumieniu z Mi
nistrami Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych 
o rejestrach two row przyrody, uznanych za podlegajqce 
ochronie (Dz. U. R. P. Nr 52, paz. 274). 

§ 10. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglo~ 
szenia. 

Minister Lesnictwa: D. Podedworny 
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ZARZl\DZENIE MINISTRA KOLE! 
. ~. 

z dnia 25 lutego 1952 r. 

w spriiwZe ustalenia wykazu srednich szk61 zawodowych II stopnia, kt6rych absolwencipodlegaj'l w 1952 r. 
przepisom ustawy 0 planowym zatrudnianiu absolwent6w srednich szk61 zawodowych oraz szl<ol wyzszych. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 7 marca 
1950 r. 0 planowym zatrudnianiu absolwentow srednich 
szk61 zawodowych oraz szkol wyzszych (Dz. U. R. P. 
Nr 10, poz. 106) zarzqdza si~, co nast~puje: 

§ 1. Ustala si~ wykaz srednich szk61 zawodowych 
II stopnia podleglych Ministrowi Kolei,ktorych absol
,wenci podlegajq w 1952 r. przepisom ustawy z dnia 

7 marca 1950 r. 0 planowym zatrudnianitl absolwentow 
srednich szk61 zawodowych oraz szkol wyzszych (Dz. U. 
R. P. Nr 10, poz. 106). Wykaz ten stano wi zalqcznik do 
niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dni~ oglo
szenia. 

Minister Kolei: w z. Z. Balicki 

Zalqcznik do zarzqdzenia Minish'a 
Kolei Z dnia 25 lutego 1952 r. 
(poz. 377). 

_ WYKAZ SREDNICH SZKOt. ZAWODOWYCH II STOPNIA, KTORYCH ABSOLWENCI PODLEGAJl\ W 1952 R. 
PRZEPISOM USTAWY Z DNIA 7 MARCA 1950 R. 0 PLANOWYM ZATRUDNIANIU ABSOLWENTOW 

SREDNICH SZKOt ZA WODOWYCH ORAZ SZKOt. WYZSZYCH 

1. Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei, War

szawa, ul. Chmielna 88, 

2. Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei, 01-

sztyn, AI. Wojska Polskiego 17, 

3. Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei, Wro

claw, ul. Dawida 9, 

4. Technikum Kolejowe Ministerstwa Kolei, Nowy' 
SqCZ, ul. Sw. Ducha 6, 

5. Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa · 
Kolei, wydzial: przewozy i taryfy kolejowe - Sosno
wiec. ul. Grunwaldzka II, 

6. Technikum Ekonomiczno-Kolejowe Ministerstwa 
Kolei, wydzialy: a) finanse w kolejnictwie, b) statystyka 
kolejowa - Krakow, ul. Basztowa 9. 
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ZARZl\DZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 21 marca 1952 r. 

w sprawie termin6w skladania egzeminow koiIcowych przez student6w wydzial6w farmaceutycznych i oddzial6w 
stomatoiogic:mych w akademiach medycznych. 

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 15 grudnia 
1951 r. 0 szkolnictwie wyzszym i 0 pracownikach nauki 
(Dz. U. R. P. Nr 6, poz. 38) zarzqdza si{), co nastE)puje: 

§ 1. Studenci wydzial6w farmaceutycznych i od

\ ' azial6w stomatologicznych w akademiach medycznych 

ka1.endarzowego, w kt6rym uzyskali zaliczenie IV roku 
studi6w. 

§ 2. W indywidualnych uzasadnionych ·przypad
kach Minister Zdrowia moze ustalit termin zlozenia 
egzamin6w p6zniejszy niz okreslony w § 1. 

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem oglo-
~ . 

obowiqzani Sq zlozye wszystkie egzaminy; wymagane ~ szenia. 

do uzyskania dyplomu - w terminie do konca roku Minister Zdrowia: J. Sztachelski 
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