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tworzyć oddziały terenowe Instytutu oraz instytuty spe
cjalne, wchodzące w skład Instytutu. 

2. Instytut może posiadać zakłady, wzorcownie 
li warsztaty. 

Art. 8. 1. Instytut ma zarząd i użytkowanie mająt
ku nieruchomego, oddanego mu protokolarnie przez 
Skarb Państwa . 

2. Majątek ruchomy Instytutu wyodrębnia się proto
kolarnie z ogóli1egcr majątku Skarbu Państwa i przeka
zuje Instytutowi na własność. 

3. Za zobowiązan~a Instytutu niezależnie od odpo
wiedzialności Instytutu odpowiada Skarb Państwa do 
wysokości wartości majątku nieruchomego, użytkowa-
nego i zarządzanego przez Instytut. .. 

4. Rozporządzenie Rady Ministrów określi szczegó
łowo zasady postępowania przy ustalaniu zakresu odpo
wiedzialności Skarbu Państwa . 

Art. 9. Budżet Instytutu jest częścią b)"dżetu Pa:1-
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego. 

Art. 10. Władzami Instytutu są dyrekcja i Rada 
Naukowo-Społ,e;;zna. 

Art. 11. 1. Dyrekcja kieruje całokształtem prac In
stytutu i r eprezentuje go n a zewnątrz. " 

2. W skład dyrekcji wchodzą dyrekt{)IT naczelny oraz 
podlegli mu dyrektorzy. 

3. Dyrektora naczelnego powołuje i odwołuje Prze
wodniczący Państwowej Komisj i Planowania Gospodar
czego. 

Art: 12. 1. Do zakresu dzd.ałania Rady Naukowo
Społecznej należy wytyczanie kierunku prac' Instytutu 
i nadzór nad działalnością dyrekcji. 

2. Wysokość wynagrodzenia członków Rady Nauko
wo-Społecznej ustala Przewodniczący Państw9wej ' Ko
misji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z Mi
n istrem Skarbu. 

Art. 13. Przewodniczący PaIlStwowej Komisj i Plano
wania Gospodarczego w porozumieniu z Ministrem Skar
bu może w drodze zarządzenia zlecić Prokuratorii Gene-

ralnej Rzeczypospolitej Polskiej zastępstwo sądowe In
stytutu w odniesieniu do wszystkich albo niektórych 
spraw. 

Art. H. Szczegółowy zakreS działania i ocganizację 
Instytutu, a zwłaszcza skład, sposób powoływania człon
ków i czas trwania kadencji Rady Naukowo-Społecznej 
oraz liczbę i sposób powoływania dyrektorów określi 
statu t, nadany przez Przewodniczącego Państwowej Ko
m isji Planowania Gospodarczego w porozumieniu z Mi
n istrami Pracy i Opieki Społecznej oraz Zdrowia po za
sięgnięciu opinii Centralnej Rady Związków Zawodo
wych. 

Art. 15. 1. Stosunek służbowy pracowników Insty~ 
tutu z wyjątkiemzatrudniQIlych na mocy umowy o pracę 
j est publiczno-prawny. Do tego stosunku mają odpowied
nie zastosowanie przepisy o państwowej służbie cywilnej. 

2. Pracownicy Instytutu podlegają przepisom uposa
żeniowym dla pracowników państwowych . . Do pracow
ników n:mkowych Instytutu stosują się w tym względzie 
przepisy dotyczące pahstwowych pracowników na uki. 

Art. 16. Instytut wolny jest od podatków i opłat 
państwowych or?z innych danin publicznych. 

lut. 17. Uchwałi? Rady Ministrów, powzięta na 
wniosek Przewodniczącego Państwowej Komd.sji Plano
wania Gospodarczego, określi, które z istniejących pań
stwowych placówek naukowo-badawczych tlub innych 
zakladów, \vzorcowni, warsztatów lub ich części zostaną 
przej~te p rzez Instytut oraz ter min i sposób przej ęcia. 

Art. 18. Wykonanie ustawy porucza się Przewodni
czącemu PaIlstwowej K omisj i Planowania Gospodar
czego. 

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenIa. 
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USTAWA 

z dnia 4 kwietnia 1950 r. 

o stosunltachŚłużbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych, podległ~Tch Centralnemu Urzę
dowi Szkolenia Zawodowego. 

Art. 1. Do nauczycieli szkół zawodowych i zakładów 
naukowych, podległych Centralnemu Urzędowi Szkole
n4a Zawodowego, stosuje się przepisy ustawy z dn.ia 
1 lipca 1926 r. o stosunkach służbowych nauczycieli (Dz. 
:D. R. P. z 1932 r. Nr 104, poz. 873, z 1933 r. Nr 85, poz. 
660, z 1938 ):. Nr 2'7, poz. 243 i z 1947 1'. Nr 60, poz. 332) 
ze zmianami, wynikającymi z przepasów mniejszej 
ustawy. 

Art. 2. Do nauczycieli szkół zawodowych i zakładów 
naukowych, podległych Centralnemu Urzędowi Szkole· 
nia Zawodowego, nie stosuje się artykułów: ], 11, 12, B, 
14, 15,'19, 28, 33, 61 i 97a ustawy z dnia 1 lipca 1926 r . 
o stosunkach służbowych nauczycieli. 

Art. 3. 1. Przepisom ust~wy nińiejszej podlegają 
również dyrektorzy i ich zastępcy, z wyjątk i 2m zastęp

ców dyrektorów do spraw administracyjnych, oraz kie-

rownicy: szkół, kursów, instytutów, techn.icum, ol5rod
'ków szkolenia zawodowego, wydziałów, zajęć pruktycz
nych i warsztatów, asystenci i .nauczyciele zawodu, kie
rownicy i wychowawcy internatów oraz świetlic. 

2. Przepisom ustawy niniejszej nie podlegają osoby, 
pelniące służbę nauczycielską na podstawie umowy (na
uczyciele kontraktowi). ZG'.sady zawierania umów z nau
czyci€lami kontraktowymi okr.eśli rozpvrządzenie prze
wOdniczą,go Komitetu Ekonomicznego Rady :MinistrÓw. 

Art. 4. 1. Dyrektorem szkoły zawodowej może '20-

stać nauczyciel stały. 

2. Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowe
gomoże mianować dyrektorem szkoły zawodowej wy
bitnego fachowca, nie mające,go za sobą pracy nauczy~ 
cielskiej, jeżeli kandydat p osiada odpowiednią praktykę 
zawodową· , 

• 
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3. Dyrektor szkoły, który został mianowany na pod
stawie ustępu Ihlprzedzającego, uzyskuje ustalenie po 
trzech latach pracy w charakterze dyrektora przy jedno
czesnym spełnieniu pozostałych warunków do ustalenia, 
określonych wart. 8 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o sto
slUlkach służbowych nauczycieli. 

Art. 5. 1. Nauczyciel, mi,anowany na podstawie 
art. ą ustawy z dnia 1 lipca 1926 r . o stosurlkach służbo
wych nauczycieli albo art. 4 ust. 2 niniejszej ustawy, 
obowiązany jest objąć służbę w dniu wyznaczonym przez 
władzę, a jeżeli dzień ten nie zootał wyznaczony -
w ciągu dni piętnastu po doręczeniu pisma nominacyj
nego. 

2. Dla objęcia służby nauczyciel obowiązany jest 
zgłosić ~ię do bezpośredniego przełożonego, który stwier
dzi datę objęcia służby na piśmie n ominacyjnym. 

3. W razie niezgłoszenia się w określonym terminie 
nominacja traci ważność, jeżeli mianowany w ciągu dal
szych dni piętnastu n~e usprawiedliwi na piśmie zwłoki. 
Przepis ten nie dotyczy osób, podlegających przepisom 
ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o planowym zatrudnieniu 
absolwentów średnich szkół zawodowych oraz szkół wyż
szych. 

Art. 6. 1. Nauczyciel tymcz.::lsowy przy objęciu 

służby składa przyrzeczenie służbowe, nauczyciel stały 
przy ustaleniu - ślubowanie służbowe. 

2. Tekst przyrzecżenia i ślubowania ustali Przewod
niczący Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. 

3. Datę złożenia przyrzeczeni~ względnie ślubowania 
zaznacza władza na piśmie n8minacyjnym i na dekrecie 
:ustalenia. 

Art. 7. 1. Czas służby nauczycielskiej liczy się od 
dni,a, oznaczonego w pierwszym piśmie nominacyjnym, 
wystawionym przez Prezesa Centralnego Urzędu Szko
lenia Zliwodowego lub władze mu podległe, albo w bra
ku takiego oznaczenia - od dnia rzeczywistego objęcia 
służby. 

2. W razie bezpośredniego przejścia do służby nau
czycielskiej z państwowej służby cywilnej, do której nie 
stosują się przepisy ninJejszej ustawy, ze służby samo
rządowej lub ze służby wojskowej - czas służby nauczy
cielskiej liczy się - jeżeli ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. 
o stosunkach służbowych nauczycieli nie stanowi ina
czej - od dnia zwolnienia z poprzednich obowiązków 
służbowy<:h. 

3. W przypadku, gdy służba nauczycielska była prze
rywana, czas służby liczy się od dnia oznaczonego w 
pierwszym plsmle nominącyjnym, wystawionym po 
astatn' przerwie,albo - w bra~u takiego oznaczenia
od dnia rzeczywistego objęcia służby w ostatnim jej 
okresie. . 

4. Prezes Centralnego Urz~u Szkolenia Zawodowe
go może zaliczyć do służby nauczycielsl<iej w całości lub 
w części czas, spędzony w tej służbie [-'."zed przerwą. ' 

5. Do służby nauczycielskiej zalicza się w całości 

czas pracy kontraktowej , podczas pełnienia której nau
czycielotrzymał nominacj ę, wraz z przerwami wakacyj
nymi, łączącymi się bezpośrednio z okreSem pracy, jeżeli 
nauczyciel kontraktov,'y uczył przynajmn,jej czternaście 
godzin tygodniowo. 

6. Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowe
go może zaliczyć do służby n auczycielskiej w całości lub 
w części czas pracy, podczas którego nauczyciel kontrak
towy uczył mniej, aniżeli cz ternaście godzin tygodniowo, 
oraz czas pracy kontraktowej przerywanej. 

7. i'rzepisy ust. 4, 5 i 6 nie stosują się przy oblicza
niu czasu służby nauczycielskiej do wysługi emerytalnej . 

. ~. 
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8. Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodo
wego lub upoważnfona przez niego władza szkolna może 
zaliczyć nauczycielom do czasu służby pracę, odbytą 
w szkołach paillit',vowych państw obcych luh czas pracy 
za~odowej, dającej kwalifikacje i doświadczenie, uzdal
niająoe ich do służby nauczycielskiej. 

9. Czas stałej służby nauczycielskiej liczy się od dni.a, 
oznaczonego w dekrecie ustalenia. 

Art. 8. Nauczycielowi, który przeszedł do służby lub 
pracy nauczycielskiej w szkole lub na kursie, podległym 
b. Ministrowi Przemysłu i Handlu lI.bo Centralnemu 
Urzędowi Szkolenia Zawodowego, bezpośrednio ze służ
by luh pracy na.uczycielskiej w szkołach państwowych., 
publicznych, samorządu terytorialnego albo gospodar
czego, .podległych innym ministrom, zalicza się do czasu ' 
służby czas służby i pracy, zaliczony do służby nauczy
cielskiej na poprzednio zajmowanym stanowisku. Nau
czyciel taki zachowuje również prawo slałości, jakie na
był w cz,asie poprzedni.ej służby oraz prawa emerytalne, 
nabyte z tytułu służby, pełnionej przed wstąpieniem do 
51użby lub przed wstąpieniem do pracy w szkołach za
wodowych lub zakładach, podległych Centralnemu Urzę
dowi Szkolenia Zawodowego. 

Art. 9. 1. W przypadku niedostatecznej oceny pracy 
nauczyciela właściwa władza doręcza nauczycielowi orze
czenie pisemne z podaniem motywów oceny; nauczyciel 
może wnieść odwołan.ie przeciw orzeczeniu o niedosta
tecznej ocenie do władzy bezpośrednio wyższej od tej, 
która wydała orzeczenie, w ciągu dni czternastu od dnia 
następującego po doręcżeniu mu orzeczenia. 

2. Odwołanie powinno być rozstrzygnięte w ciągu 
trzech miesięcy; do czasu tego nie wlicza się ferii szkol
nych. 

Art. 10. 1. Nauczyciel obowiązany jest donieść niez
wlocznie swemu bezpośredniemu przełożonemu o każdej 
przeszkodzie w wykonywaniu obowiązków służbowych 
z podaniem przypuszczalnegq czasu trwania tej prze-
szkody. "" 

2. Władza może zażądać odpowiednich dowodów, 
stwierdzających istnienie przeszkody, a jeżeli jest nią 
choroba - przyjąć do wiadomości świadectwo lekarskie 
lub zarządzić urzędowe badanie przez lekarza urzędo
wego lub przez komisję lekarską . Urzędowe świadectwo 
lekarskie o chorobie nauczyciela jest decydujące dla po
stanowienia władzy. 

3. Nauczycielka w st:łÓie ciąży ma prawo przerwać 
pracę na okres dwunastu tygodni, z których co najmniej 
dwa powinny przypadać przed, a co najmniej osiem -
po porodzie, pozostałe dwa tygodnie nauczycielka może 
wykorzystać dowolnie b,ą.dź bezpośrednio przed ob o: 
wiązkową dwutJ'godniową przerwą przed porodem, bądz 
bezpośrednio po obowiązkowej ośmiotygodniowej prze,r
w :e po porodzie. VV okresie powyższych przerw nie wolno 
zatrudniać nauczycielki nawet za jej zgodą. Okresy stanu 
ciąży, przewidziane w niniejszym artykule, powinny ~yć 
stwierdzone świadectwem lekarskim. ' 

4. Nieobecność w służbie nauczycielki, spowodowa
na okresem połogu , nie pociąga żadnej zmiany w jej 
uprawnieniach służbov,rych . . . 

5. W przypadku, gdy czas pracy nauczyclelkl ka~.· 
miącej dzi'ecko wynosi od czterech do sześciu godz~n 
dziennie bez przerwy, przysługuje jej prawo korzystanla 
z jednej półgodzinnej prz,erwy, wliczanej do czasu pracy; 
gdy czas pracy wynosi od siedmiu do ośmiu godzin dzien
nie bez przerwy - z dwóch półgodzinnych przerw w pra: 
cy, przy czym - gdy nauczycielka mieszka w znacznej 

, 
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ocUegłości od szkoły - powyższe dwie półgodzinne przer
wy mogą być połączone w jednogodzinną przerw~ 

w pracy. 
6, Nauczyciel, którego nieobecność na służbi e z po

wodu choroby trwa dłużej niż rak, moie być zarządze
ll iem władzy zwolniony ze stanowiska przy zastosowa-
niu przepisów ustawy emerytalnej. . 

7. W przypadku, gdy stan zdrowia nauczyciela, wy
magający porato\vania, nie wyklucza m8ŻUwości pełnie
nia obowiazków służbowych , nauczyciel obowiązany jest 
pełnić je d~ czasu otrzym.1nia urlopu, Prośba o taki urlop 
powinna być rozstrzygnięta w ciągu trzydziestu dni. 

8, Za czas samowolnej nieusprawiedliwionej nieobec
ności w służbie nauczyciel traci prawo do uposażenia. 

Art. 11. Nauczyciel jest uprawniony do używania na
leżnego mu sfO!wvmie do pisma nominacyjnego tytułu 
Ul'zędowego. 

Art. 12. 1. Zgłoszenie nauczyciela o wystąpieniu ze 
służby uważa się za .przyjęte, jeżeli w ciągu czter~h ty
godni od dnia zgloszenia nie otrzyma on żadnej decyzji 
w tej sprawie. 

2. Przeciwko w~:;runkowemu przyjęciu lub odł"ocze

niu przyjęcia zgłoszen i a o wystąpieniu ze służby nauczy
ci el może wnieść w oiągu dni czternastu od dnia dorę
czenia decyzji zażal enie do władzy bezpośrednio wyższej, 

która najdalej w ciągu sześćiu ty~odni wyda ostateczną 
decyzję· 

3. Zwolnienie następuje w zas adzie w końcu r.oku 
szk.olnego. ' 

Art:- 13. 1. Zwi ązkowi zawodowemu nauczycieli za
p ewnia się współudział z głosem doradczym w sp rawach: 
1) ustalania ocen kwalifikacyjnych na u c+y<:ie.Ji , 
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2) przencszG1ia z urz~du nauczycieli do innej szkoły 

dla dobra szkoły, 
3) zwalniania, przenoszenia w stan nieczynny. 

2. Zakres i s~)osób współudziału związku zawodowe
go nauczycieli w powyższych sprawach ustali Prezes 
Centr<:lnego Urzędu Szkolenia tawodGwego w porozu
mieniu z władzami tego związku~ 

Art. 14. Uprawnienia lVIinistra Ośw;aty, wynikające 
z przer:isów ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o stosunkach 
służbowych n auczyci eJ.i, przysługują Prezesowi Cenral
nego Urzędu Szkolenia Zawodowego lub .organom pr zez 
niego l.!poważ!1ivnym z wYiątkiem upravmień, wynJka
jących z art. 18 ust. 5, art. 81, art. 82 ust.2 i art. 83 ust. 2; 
uprawnienia te przechodzą na PrzewodnicząceJo K.omi
tetu Ekonomicznego nady Ministrów. 

Art. 15. RaGa JI.'!: ;n isti·ów !'.loże w drodze rozporzą
dzenia rozc : ągnąć moc obowiązującą niniejszej ustawy 
na stosunki służbowe nauczycieli szkół zawodowych i za
kładów naukowych, nie wymienionych wart. 1. 

Art. 16. Wykonanie ustawy porucza się Przewodlli
czącemu Komi t'etu Ekonomicznego Rady Ministrów. 

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą obowiązującą od dnia 21 czerwca 1949 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz 

Wiceprezes R§.dyMinistrów 
Przewodniczący Komitetu EkonomiczneJo Rady 
Ministrów: H. Minc 
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USTAWA 
j 

z dnia 4 kwietnia 1950 r, 

o nabywaniu uprawnień pomocnika aptekarskiego. 

Art. 1. Obywatel polski uzyskuje tytuł pom01...""ł1!ika 
aptekarskfego oraz związane z nim uprawnienia zawo
dowe, określone w ustawie z dnia 25 marca 1938 r. o wy
konywaniu zawodu aptekarsk,iego (Dz. U. R. P. Nr 2:3, 
poz. 2(J2), jeżeli w terminie do dnia 31 grudnia 1951 r. 
2łoży z wynikiem pomyślnym egzamin, przewid:zńany 
w niniejszej Ustawie. 

. Art. 2. _ 1. DO egzaminu mogą być d.oPUSZCZ.one oso-
by, które: • 
l) korzystają z pełni praw obywatelskich, 
2) posiadają wykształcenie na poziomie ficealnym, 
3) nie przekroczyły 60 lat życia, 
4) odbyły w aptece lub składnicy sanitarnej czteroletnią 

nieprzerwaną praktykę w zakresie pracy laborato
'. ryjnej, umożliwiającej nabycie niezbędnych wiado

mości w zakresie receptury oraz były zatrudnione 
I w aptece lub składnicy sanitarnej w dniu 1 maja 

1949 r., 
5). ukończyły kurs szkoleniowy. 

2. WymóG nieprzerwanej" praktyki, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 4, nie s tosuje się do osób, które przerwqły 
praktykę z przyczyn od siebie ni ezależnych, spDwodowa
nych wojną. 

3. W przypadkach uzasadnionych za zgodą Ministra 
Zdr.owia m.ogą być dopuszczone do egzaminu .osoby, nie 
spełńi,ające warunku, określonego w ust. 1 pkt 2 i 4. 

Art. 3. l. Minister Zdrowia w porozumieniu z Mini
strami OśWiaty i Skarbu ustali w drodze ia:~enia 
sz.czegółowe zasady tworzenia kursów szkole ' ych, 
władze lub instytucje do. tego powołane, pr.ogram i czas 
trwania kursów .oraz wysokość opła't. 

2. Min.ister Zdrowia może zwalniać poszczególnych 
kandydatów w części lub w całDśoi od opłat za udział 
w kursie szkoleniowym. -

Art. 4. 1. Powołuje się Komisję Kwalifikacyjną przy 
lVIindstrze Zdrowia. Komisja decyduje Q dopuszczeniu 
kandy~atów na kurs szkoleniowy oraz przedstawia lVfi':' 
nistrowi Zdrowia wnioski o zwolnienie od opłat za udział 
w tym kursie. 

2. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne. 

3. W skład Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą: 
1) przewodniczący powołany przez Ministra Zdr.owia 

oraz jako członkowie: 
2) przedstawiciel lVlinistr a Zdrowia, • 3) przedstawiciel Ministra Oświaty, 

------ ... , 


