ocUegłości od szkoły - powyższe dwie półgodzinne przerwy mogą być połączone w jednogodzinną przerw~
w pracy.
6, Nauczyciel, którego nieobecn o ść na służb i e z powodu choroby trwa dłużej niż rak, moie być zarządze
ll iem władzy zwolniony ze stanowiska przy zastosowaniu przepisów ustawy emerytalnej.
.
7. W przypadku, gdy stan zdrowia nauczyciela, wymagający porato\vania, nie wyklucza m8ŻUwości pełnie
nia obowiazków służbowych , nauczyciel obowiązany jest
pełnić je d~ czasu otrzym.1nia urlopu, Proś ba o taki urlop
powinn a być rozstrzygnięta w ciągu trzydziestu dni.
8, Za czas samowolnej nieusprawiedliwionej nieobecności w służbie nauczyciel traci prawo do uposażenia.
Art. 11. Nauczyciel jest uprawniony do używania należ nego mu sfO!wvmie do pisma nominacyjnego tytułu
Ul'zędowego.

Art. 12. 1.

Zgłoszen ie nauczyciela o wystąpieniu ze
za .przyjęte, jeżeli w ciągu czter~h ty-

słu ż by uważa się

.,

P.oZ. HO
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g odni od dnia zgloszenia nie otrzyma on żadnej decyzji
w t ej sprawie.
2. Przeciwko w~:;r unkowemu przyjęciu lub odł"ocze
niu p rzyjęcia zgłos zen i a o wyst ą pieniu ze służby nauczyci el m oże wnieść w oiągu dni czternastu od dnia dorę
czen ia decyzji zaż a l enie do w ł adzy bezpośrednio wyższej,
która najdalej w ci ągu sz e śćiu ty~odni wyd a ostateczną
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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 zawodowego nauczycieli w powyższych sprawach ustali Prezes
Centr<:lnego Urzędu Szkolenia tawodGwego w porozumieniu 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 Cenralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego lub .organom p r zez
niego l.!poważ!1ivnym z wYiątkiem upravmień, wynJkających z art. 18 ust. 5, art. 81, art. 82 ust.2 i art. 83 ust. 2;
uprawnienia te przechodzą na PrzewodnicząceJo K.omitetu Ekonomicznego nady Ministrów.
Art. 15. RaGa JI.'!:;n isti·ów !'.loże w drodze rozporzą
dzenia rozc : ągnąć moc obowią zującą niniejszej ustawy
na stosunki słu żbowe nauczycieli szkół zawodowych i zakładów nauk owych, nie wymienionych wart. 1.
Art. 16. Wykonanie ustawy porucza się Przewodllicz ącemu Komi t'e tu Ekonomicznego Rady Ministrów.

z

Art. 17. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszen ia
od dnia 21 czerwca 1949 r.

mocą obowiązującą

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Bierut

d ecyzję·

3. Zw olnienie na s tępu j e w zas adzie w końcu r.oku
szk.olnego.
'
Art:- 13. 1. Zw i ązkowi zawodowemu nauczycieli zap ewn ia się współudział z głosem doradczym w sp rawach:
1) ustalania ocen kwalifikacyjnych na u c+y<:ie.Ji ,

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz
Wiceprezes R§.dyMinistrów
Przewodniczący
Komitetu
Ministrów: H. Minc

EkonomiczneJo

Rady
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j

z dnia 4 kwietnia 1950 r,
o nabywaniu

uprawnień

Art. 1. Obywatel polski uzyskuje tytuł pom01...""ł1!ika
aptekarskfego oraz związane z nim uprawnienia zawodowe, określone w ustawie z dnia 25 marca 1938 r. o wykonywaniu zawodu aptekarsk,i ego (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 osoby, 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 wiadomości w zakresie receptury oraz były zatrudnione
I
w aptece lub składnicy sanitarnej w dniu 1 maja
1949 r.,
5). ukończ yły ku r s szkoleniow y .
2. WymóG nieprzerwanej" praktyki, o którym mowa
w ust. 1 pkt 4, nie s tosuje się do osób, które prz erwqły
praktykę z przyczyn od siebie ni ezależnych, spDwodowanych wojną.

pomocnika aptekarskiego.

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 Ministrami 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 skł a d Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:
1) przewodni czący powołany przez Ministra Zdr.owia
oraz j ako członkowie:
2) przedstawiciel lVlinistr a Zdrowia,
•
3) przedstawiciel Ministra Oświaty,
------

...

,
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4) dwóch przedstawicieli Związku Zawodowego Pracownik6w Służby Zdrowia.
4. Tryb postępow ania Komisji Kwalifikacyjnej ustali
Minister Zdrowia w porozumieniu z Ministrem O świat. y .
Art. 5. 1. W celu przeprowadzenia egzaminów na
pomocników aptekarskich powołuje si ę komisje egzaminacyjne. Komisje egzaminacyjne dzi ałają przy akademiach medycznych, 'określonych przez Ministra Zdrowia.
2. Skład komisji egzaminacyjnych, program, sposób
przeprowadzenia egzaminóv,r or az wysokość opła t egzaminacyjnych ustali rozporz ądzeni e l\1inistra Zdrovv ia,
wydane w porozumieniu z Ministrami Oświaty i Skarbu.
Rozporządzenie to m oż e przew~ dy w ać ulgi lub zwolnienia
od: opłat.
Art. 6. Obywatelom polskim, którzy w innych pań
stwach u zyskali w myśl obowiązu j ących tam przepisów
prawo wykonywania cz ynn oś ci zawodowych, określo
nych w powołanej w art. 1 ustawie, lVrinister Zdr owia po
zasięgnięciu opinii Komisji Kwalifi kac yjnej m oże nad ać
· tytuł pomocnika aptekarskiego i zw i ą za n e z n im uprawni.enia pod warunkiem zl ożeni a całkowitego lub. częścio
wego egzaminu , bez zachowania wymogów, okr eślonych
wart. 2 ust. 1 pkt 2-5.
Art. 7. 1. Osoby, pra gnące przystąp~ do egzaminu,
a odpo wia d ające war unkom, ok reśl onym wart. 2, powinny wnieść w c iągu dwóc h m iesięcy od dnia wejścia
w życi e niniejszej ustawy podan ie do K omisji Kwalifikac yj nej o dopuszczenie na kurs szkoleniowy p od rygor em utraty prc1.\'ia skł ad an ia egzaminu.
2. Osouy, określone wart. 6, pra gnące uzyskać tytu ł
i uprawnienia pomocnika aptekarskiego, powinny do
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•

dnia 31 grudnia 1950 r. wnieść odpowiednie podanie rio
IVljnistra Zdrowia.
Art. . 8. Osoby, które złożą egzamin z wynikiem pomyśln ym, otrzymują zaświadczenie o uzyskanym tytUl2
i uprawni eniach.
Art. 9. 1. Osoby, które uzyskają tytuł i związane
z n im uprawni€nia zawodowe pom.ocnika aptekarskiego
na podstawie n ini,e jszej ustawy, mogą wykonywać zawód pomocnika aptekarskiego w okresie pięciu lat od
daty uzyskania tych uprawnień wyłącznie w zakładach
społecznej służby zdrowia, wskazanych przez Ministra
Zdrowia.
2. M in ister Zdrowia bądź upoważni ona przez niego
władza w przypadkach uzasadnionych może zezwolić osoLom, określonym w ust. l, na wykonywanie zawodu pomocnika aptekarskiego poza społecznymi. zakładami
słu żby zdrowia.
3. Przepis ust. 1 nie stosuje się do osób, określonych
wart. 6.
Art. 10.. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do
ob ywateli państw obcych na zasadach wzajemności.
Art. 11.
Zdrowi a.

się

Ministrowi

z dniem

ogłOs zenia.

Wykonanie ustawy porucza

Art. 12. Ustawa wchodzi w

życie

Prezydent RzeczypospolHej : B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Zd rowia: T. Michejda
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....
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ąnia

4 kwietnia 1950 r.

o nadzorze państwowym nad ogrodami zoologic7.l1ymi.
Art. 1. Wszelkie urząd ze nia stałe, słu ż ące do utrzymania zwierząt dzikich dla celów dydaktycznych, naukowo-badawczych i badawczo-hodowlanych (ogrody zoologiczne, zwierzyńce i zakłady pokrewne, zwane w dalszym 'cią g u ustawy ogrodami zoologicznymi}, podlegają
nadzorowi Ministra Ó-światy.
Minister O świa ty w wykonaniu n adzoru:
og rodów zoologicznych,
plan zaopatrzenia og rodów zoologicznych
w potrzebne okazy i wypowiada s i ę w sprawach pomocy fin ansowej,
wydaje wi ążą ce wskazówki w zakresie prowadzenia
ogrodów zoologicznych i ich pIana hodowlanego,
ustala kwalifik a c.ie fachowe, wymagane od :<ierowników ogrodów zoologicznych i przyznaje uprawnienia do ich prowadzenia,
org anizuje wymianę oraz h~port i eksport zwierząt
dzikich w porozumieniu z l'vIinistrer:l Handlu Zagranicznego i inny mi właściwymi władzami,
sprawuje kontrolę nad prowadzertem tych zakładów.
Art. 2.

1) ustala
2) ustala

3)
4)

5)

6)

si eć

Art. 3. Minister O światy może zarząd z ić zamknię
cie ogr odu zoologicznego, jeżeli nie 09po wvi da on celowi.
Art. 4. 1. Kierown ikiem ogrod u zoologicznego mOż e
być tylko osoba pos ia d aj ąca up:rawnienia, przewidziane
wart. 2 pkt 4.

2. Min ister O światy w przypadku stwierdzenia uchyfachowych może cofnąć k ierownikowi czasowo lub
na stałe uprawnienia dQ prowadzenia ogrodu zoologicZn ego.
bi eń

Art; 5. 1. Organem Ministra O świ aty w zakresie
n adzoru nad ogrodami zoologicznymi jest Inspektorat
Nadzoru n ad Ogrodami Zoologicznymi, z\vany nadal Inspektoratem.
2. Na czele Inspektoratu stoi n aczelny insp€ktor, powołany przez Ministra Oświaty.
3. Organizację i szcz eg ółowy zakres czynności Inspek toratu ok r eś li :Minister O świ aty.
A.rt. 6. 1. W przypadku st\~ierdzenia niewlaściwycn
warunków trzymania danego gatunku zwierząt lub niefachO\vego obchodzenia się z nimi inspektor naczelny;
może zarz ądzić ni ezwłoczne przeniesienie i ch do innych
ogrodów zoologicznych lu. na odpowiednie t ereny, gdzie
p ozost an ą aż do p oprawy warunków hodowlanych u poprzedniego posiadacza.
2. W nrzvnadku stwierdzenia fachowych uchybi,eń
ze strony l~ier"o~vnika ogrodu zoologicznego n aczelny ins pektor może zawiesi ć go w jego funkcjach i wystąpi ć
z wnioskiem o czaSO'ive lub stał e cofnięcie upraWniel1. do
prowadzenia ogrodu zoologicznego (art. 4 ust. 2).•

