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UCHWAŁA Nr 318 RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 kwietnia 1952 r. 

w sprawie państwowego planu stypendialnego dla stud enlów II rokn Wyższej Szkoly Prawninej lm. T.Dura
cza na okres od dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 31 lipca 1952 r. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. 
o państwowych sl'ypendiach dla młodzieży szkół wyż
szych (Dz. U. R. P. Nr lO, poz. 105) Rada Ministrów 
uchwala: 

1. Państwowy plan stypendialny obejmuje okres od 
dnia 1 stycznia 1952 r. do dnia 31 lipca 1952 r. l dotyczy 
styPendiów krajowych <:tla , studentów zwyczajnych 
'II roku, studiujących w Wyższej Szkole Prawniczej im. 
T. Duracza, podległej Ministrowi Sprawiedliwości. 

2.' Wysokość kredytów na stypendia objęte planem 
ustala się na 269.35Ó zł. ' 

3. ' Przyznaje się dla studentów II rok1,l studiów 130 
stypendiów zwy.czajnych po 285 zł miesięcznie. 

Z przyznanego studentowi stypendium potrąca się 
tytułem zwrotu za wyżywienie w internacie 180 zł mie
sięcznie. 

4. Ustanawia się kredyt w wysokości 10.000 zł na 
zasiłki dla studentów II roku studiów i upoważnia się 
Ministra Sprawiedliwości do ustalania ' wysokości i licz
by tych zasiłków , w ramach przyznanego kredytu. 

5. Wykonanie uchwały , porucza się Ministrowi 
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów. 

6. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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UCHW AtA Nr 326 RADY MINISTRÓW 

z dnia 26 kwietnia 1952 r. 

w sprawie nadania 'statutu 

Na podstawie art. , 8 dekretu z dnia 8 października 
1951 r. o państwowej służbie geologicznej (Dz. U. R. P. 
Nr 52, poz. 369) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Centralnemu Urzędowi Geologii nadaje się 

statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały porucza si~ Prezesowi 
Rady Ministrów. 

Centralnemu Urzędowi Geologii. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z rlniem ogłoszenia. 
Równocześnie tracą ' moc postanowienia dotyczące Cen
trali Dokumentarii Geologicznej zawarte w uchwale 
Nr 611 Prezydium Rządu z dnia lH sierp~ia 1951 r. 
w sprawie organizacji i zakresu działćtnia służby geolo
gicznej. 

Prf'~cS Rady Ministrów~ 1. Cyrankiew f(' z , 

Załącznik do uchwały Nr 326 Rady 
Ministrów z dnia 26 kwietnia 1952 r. 
(poz. 552). 

STATUT CENTRALNEGO URZĘDU GEOLOGII 

§ 1. Centralny Urząd Geologii, zwany dalej "Urzę
dem", działa na podstawie przeplsow dekretu z dnia 
8 października 1951 r. o państwowej służbie geologicz
nej (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 369) oraz niniejszego statutu. 

Część I. Centralny Unąd Geologii. 

ł 2. Do zakresu działania Urzędu należy realizacja 
w skali ogólnokrajowej zadań określonych w art. 2 de
kretu :z dnia 8 października 1951 r. o państwowej słuźbie 
geologicznej, a w szczególności: 

l} sponądzanie jednolitego planu państwowej służby 

geologicznej oraz prowadzenie statystyki i sprawo
zdawczości, obejmujących całokształt działalności 

państwowej służby geologicznej; 

2) opracowywanie norm, wytycznych i instrukcji w za
kresie wszelkich zagadnień państwowej służby geo
logicznej; 

3) kierownictwo j koordynacja prac geologicznych 
i geologiczno-poszukiwawczych na terenie całego 
kraju oraz kierownictwo prac naukowo-badawczych 
pro'wadzonych przez państwową służbę geologiczną i 

4) zatwierdzanie doknmentacji złóż (paszportyzacja 
złóź); 

5) kontrola organizacji , jakości i wszechstronności prac 
geologicznych wszystkich jednostek organizacyjnych 
państwowej służby geoJogkznej; 

6) prowadzenie badań i orzekanie w sprawach należy
tego zabezpieczenia udokumentowan ia zasobami su
rowców mineralnych poszrzególnych gałęzi prze
mysłu oraz kopalń czynnych i projektowanych 
z punktu widzenia zapewnienia im należytych per
spektyw rozwojowych; 

7) kontrola dostosow~nia zasobów do planowanej pro
dukcji i wydobycia; 

8) szkolenie i doszkalan'ie kadr dla państwowej służby 
geologicznej; 

9) współdziałanie z Ministerstwem Szkolnictwa Wyź
szego i Polską Akademią Nauk w zak resie ustalania 
i realizacji planu badań z zakresu geologii i nauk 
pokrewnych w uczelniach wyższych; 

10) wykonywanie innych zadań z zakresu państwowej 
służby geologicznej wynikających z planu lub zle
conych przez Prezydium Rządu, Prezesa Rady Mi-




