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§ 4, Przekazanie obiektów nieruchomych, "vi któ~ 

rych mieszczą się szkoły, oraz ruchomości. należących do 
tych szkół następuje komisyjnie na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

§ 5. Komisje do przeprowadzenia czynnoscl zwią
zanych z przekazaniem szkół powołuje Minister Przemy
słu Maszynowego w porozumieniu z Ministrem Energe
tyki. 

§ 6. W przypadku konieczności wspólnego korzy
stania przez szkoły, podległe Ministrowi Przemysłu M~
szynowego oraz Ministrowi Energetyki z obiektów nieru
chomych i ruchomości, zasady tego korzys tania zostaną 
ustalone przez komisje wymienione w § 5. 

§ 1 . . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lipca 
1953 r. 

Prezes Rady Ministrów: w z. P.Jaroszewicz 
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ZARZĄDZE.!'JIE MINISTRA SZKOLNICTWA Wy2;SZEGO 

z dnia 25 maja 1953 r. , 
w sprawie zwinięcia studiów przygotowawczych w niektórych szkołach wyższych. 

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 1""5 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 Politech
nice Warszawskiej, w Szkole Inżynierskiej w Szczecinie 
oraz w 'Wyższej Szkole Ekonomicznej wStalinogrodzie. 

§ 2, Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 w Ize
śnia 1953 r. 

Minister Szkolnictwa Wyższego: A. Rapacki 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKOLNICTW A Wy2;SZEGO 

:: dnia 26 maja 1953 r. 

w sprawie przemianowania Wydziału Agromechanicznego na . Politechnice Warszawskiej, 

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. Na Politechnice Warszawskiej przemianowuje 
się Wydział Agromechaniczny na Wydział Mechanizacji 
Rolnictwa. 

§ 2. Zarządzenie wchoqzi w życie z dniem ogłosze
nia z mocą od dnia 1 czerwca .1953 c. 

Minister Szkolnictwa Wyższego: 'w z. O. Achmalowicz 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 12 maja 1953 r. 

w sprawie ustalenia samodzielnych stanowisk w zakładach społecznych służby zdrowia. 

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipc.a 
1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fac.howych pra
cowników służby zdrowia (Dz. U. Nr 36, poz. 332) za
rządza się, co następuje: 

§ 1. Samodzielnymi stanowiskami w zakładach 

~połecznych służby zdrowia w rozumieniu art. 5 ust. l i 2 
ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności za
wodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. 
Nr 36, poz. 332) są następujące stanowiska: 

1) dyrektor, wicedyrektor, kierownik zakładu społecz

nego służby zdrowia, 

2) ordynator, 
3) kierownik apteki, 
4) kierownik pracowni lub zakładu, 
51 przelożona (instruktorka) pielęgniarek, 

, 6) p~lęgniarka oddziałowa. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Minister Zdrowia: J. SztacheIskj 
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