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Art. 7. 1. Warunki zami~ny, zakupili i sprzedaży im
portowanych i . eksportowanych zwierząt dzikich podle-
gają zatwierdzeniu Inspektoratu. . . 

2. Nabywanie, zbywanie i wymIana zWIerząt przez 
ogrody zoologiczne jak również przenoszenie zwierząt na 
odległość ponad 50 km odbywać się może tylko za zezwo-
leniem Inspektoratu. ' 

. Art. 8. Przepisów ustawy nie stosuje się do: 
1) parków narodowych i rezerwatów p~zyrody, o. 
2) urządzeń i ' zwierząt dzikich, stanowIących wlasnosc 

administracji 13sów państwowych, 
3) zakładów, które prowadzą hodowlę zwierząt dzikieh 

w zwiazku ze swoją produkcją (wytwarzanie 
szczepio~ek, preparatów itp.) bądż spełnianiem in
nych zadań dla potrzeb lecznictwa i zapobiegania cho
robom, 

4) zakładów, należących do instytutów naukowo-ba
dawczych, które określi Minister Oświa.ty. 
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Art. 9. Ustawa nie narusza przepisów rozpDiząd zf'
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 sietpnia 1927 r. 
o zwalczaniu zarażliwych chorób zwierzęcych (Dz. U. R. p. 
z 1927 r. Nr 77, poz. 673 i Nr 114, poz. 975, z 192R r. 
Nr 26, poz. 229, z 1932 1'. Nr 26, poz. 229, Nr 60, poz. 573 
i Nr 67, poz. 622, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1938 r. 
Nr 27, poz. 245 oraz z 1943 r. Nr 49, poz. 373) oraz upi"aw
niell Ministra Leśnictwa , wynikających z przepisów 
ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody 
(Dz. U . R. P. Nr 25, poz. 180). 

Art. 10. Wykonanie u~tawy po.rucza się , :rv1i!1~strowi 
Oświaty. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoozenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. 'Bierut 

Prezes Rady .Ministrów: J . Cyrankiewicz 

Minister Oświaty: Si. Skrzc-szewski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 1 kwietnia 1950 r. 

w sprawie zas3lł zaszeregowania i przechodzenia do wyzszych. grup .· uposażenia ' oraz dodatków funkcyjnych 
i służbowych nauczycieli państwowych szkół artystycznych. 

Na podstawie art. 5 pkt 2, art. 7, 8 ust. 1 i art. 24 
ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o upos:lżeniu pracowni
ków państwowych i samorządo,wych oraz przewodni
czących organów wykonawczych gmin m iejskich i wiej
skich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. Przepisom niniejszego rozporządzenia pod
legaj ą nauczyciele, nauczyciele zawodu i asystenci, ob
j ęCi art. 4 pkt 4 u stawy z dnia 4 lutego 1949 r. o upo
sażeniu pracowników państwowych i samorządowych 
oraz przewodniczących organó~ wykonawczych gmin 
miejskich i Wiejskich (Dz. U. R. P. Nr 7, poz. 39), a za
trudnieni w państwowych szkołach artystycznych i in
nych zakładach szkolenia artystycznego, określonych 
w § 3. . 

2. Powołane w niniejszym" rozporządzeniu grupy 
uposażenia oznaczają grupy określ.one w § 2 rozporzą
dzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. wspra
wie uposażenia i automatycznego przechodzenia nauczy
cieli do wyższych grup uposażenia (Dz. U. R. P. Nr 14, 
poz. 85). 

§ 2. Kwalifikowani nauczyciele niższych szkół art y-
\ stycznych otrzymują przy mianoWaniu uposażenie grupy 

6, po trzech latach służby i - uzyskaniu kwalifikacji do 
ustalenia uposażenie grupy 5, po dziewięciu latach służ
by -- grupy 4, po piętnastu latach służby - grupy 3, 
po dwudziestu czterech latach służby - grupy 2. 

§ 3. Kwalifikowani nauczyciele średnich szkół arty
stycznych, ognisk kultury plastycznej, szkół umuzykal
niających oraz uznanych przez Ministra Kultury i Sztu
ki za równorzędne z nimi iIWlych zakładów szkolenia 
artystycznego, otrzymują przy mianowaniu uposażenie 
grupy 5, po trzech latach służby i uzyskaniu kwalifika
cji do ustalenia uposażenie '- grupy 4, po dziewięciu 
latach służby -- grupy 3, po osiemnastu latach służby
grupy 2, po dwudziestu siedmiu latach służby otrzymują 
uposażenie grupy 1. 

§ ' 4. Kwalifikowa'ninauczyciele szkół i zakładów 
szkolenia artystycznego, określonych w §§ 2 i 3, po
siadający zakończone przepisanymi egzaminami studia 
wyższe, otrzyinują przy mianowaniu uposażenie grupy 
4 po ukończeniu trzech lat służby i uzyskaniu kwalifi
k'acji do ustalenia - uposażenie grupy 3" po dwunastu 
latach służby - grupy 2 i po dwudziestu jeden latach 
służby - grupy 1. 

, § 5. Niekwalifikovlani nauczyciele niższych szkół 

artystycznych otrzymują uposażenie grupy 6, a jeżeli 
posiadają zakończone przepisanymi egzamil1alui studia 
wyższe - grupy 4. 

§ 6. Niekwalifikowani nauczyciele szkół I artystycz
nych i innych z akładów szkolenia artystycznego, okre
ślonych w § 3, otrzymują uposażenie grupy 5-, a jeżeli 

posiadają zakończone' przepisanymi egzaminami studia 
wyższe - grupy 4. ' 

§ 7. Minister Kultury i Sztuki określi w porozu
mieniu z Ministrem Oświaty szkoły i zakłady oraz egza
miny, których ukończenie lub złożenie stanowi dowód 
posiadania studiów wyższych w rozumieniu niniejs-zego 
rozporządzenia. 

§ 8. 1. Kwalifikowani nauczyciele zawodu i asysten
ci w szkołach i innych zakładach szkolenia artystycz
nego otrzymują przy mianowaniu uposażenie gmpy 5, 
po dziewięciu latach służby - grupy 4, po piętnastu 
latach służby -- grupy 3, po dwudziestu czterech latach 
służby - grupy 2. 

2. NiekwalifiKowani naucżyciele zawodu i asystenci 
w szkołach i innych zakładach szkolenia artystycznego 
otrzymują uposażenie grupy 5. 

§ 9. Wymiar ~ol:;ażeni a i zasady automatycznego 
przechodzenia do wyższych grup uposażenia wychowaw
ców internatów i burs, jak również nauczycieli oraz po
m ocniczych sił nauczycielskich nie wymienionych ~:,
porządzeniu niniejszym moż.e określić czaS'owo Minister 
Kultury i Sztuki w porozumieniu z NIini.strem Finansów. 
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§ 10. 1. Nauczycielom m ianowanym na niżej wy
mienione stanowiska przysługują następuj ące dodatki 
funkcyjne: 

1) dyrektor ogniska kultury plastycznej , 
szkoły umuzykalniającej lub innego za
kładu szkolenia artystycznego uznanego 
przez Ministra Kultury i Sztuki za rów-
norzędny (§ 3). . 5.000 zł 

2) dyrektor średniej (kierownik niższej) 

szkoły artystycznej ponad 10 oddziałów 5.000 zł 

3) dyrektor średn:ej (kierownik niższej) 

szkoły artystycznej ponad 5 oddziałów 4.000 zł 

• 4) dyrektor średniej (kierownik niższej) 
szkoły artystycznej do 5 oddziałów 2.600 zł 

5) kierownik działu oraz kierownik war-
sztatu w szkole artystycznej. 1.500 - 2.300 zł 

2. Stawki dodatków wymienionych w u st. 1 pkt 5 
ustala dla poszczególnych osób Minister Kultury 
i Sztuki. 

§ 11. 1. Nauczycielom szkół i innych zakładów 

szkolenia artystycznego przysługuje dodatek służbo
wy w następującej wysokości: 

1) nauczycielom. nauczycielom zawodu 
uznanym przez Ministra Kultury i Sztu-
ki za wyb :tnycb r·u Tagc:;ów lub specja
li stów 

2) kwalifikcw<lnym nauczycielom 
5.000 zl 
2.500 zł 

3) niekwalifikovia'lym n auczycielom oraz 
nauczycielom zawodu i asystentom 1.600 zł 
2. Liczbę osób cbjętych dodatkiem przewidzianym 

w ust. 1 pkt 1 mtala lVIini.ster Kultury i Sztuki w po-
rozumieniu z lVIiniJ::trem Finan sów. 

§ 12. Wykonanie rozporząctzL'lia porucza się Mini
strowi Kultu.ry i Sztuki w porozumieniu z Ministrami 
Oświaty oraz Finansów. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą obowiązującą od dnia l stycznia 1949 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski 

Minister Oświaty: SI. Sk1Zeszewski 

Minister Finansów: K. Dqbrowski 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 
\ 

z dnia 1 kwietnia 1950 r. 

zmiemaHce rozporządzenie Rlldy Ministrów o określe nin niektórych cen sprzedażnych lub czynszów przy 
przekazywaniu mienia nieroLiczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. \'Volnego Miasta Guańslta. 

Na podstawie art. 13 dekretu z dnia 6 grudnia 
1946 r. o przekazywani~ przez Państwo mienia n ierol
niczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. Wolnego 
Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 71, poz. 389 
i z 1947 r. Nr 66, poz. 410) zarz::jdza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu R ady Ministrów z dnia 20 
grudnia 1947 r . w sprawie określenia niektórych cen 
sprzedażnych lub czynszów przy przekazywaniu mie
nia nie rolniczego na obszarze Ziem Odzyskanych i b. 
Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. R. P. z 1918 r . Nr 2, 
poz. 2) wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 1. 1. Przy ustaleniu ceny sprzedażnej'l!lb czyn

szu za mienie prz$azywane w trybie powołanego de
kretu komisje osadnictwa nierolniczego zastosują zniż
kę ceny n abycia lub czynszu w przypadkach, gdy na
bywcami lub dzierżawcami są: 

a) osoby pełniące służbę publiczną lub zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę na obszarze Ziem 
Odzyskanych lub b. Wolnego Miasta Gdańska, 

b) osoby pełniące służbę publiczną lub zatrudnione
na podstawie umowy o pracę na innym obsza
r ze, a stale zamieszkałe na terenach określonych 
w pkt a), 

c) m arynarze marynarki handlowej i wojennej, 
~) członkowie wskazanych przez Centralny Zwią

zek Spółdzielczy spółdzielni pracy stale za
mieszlcali na terenach określonych w pkt a), 

e) emeryci, inwalidzi pracy, renciści, j eżeli przy
znanie zaopatrzenia nastąpiło przez władze P ol
ski Ludowej oraz j eżeli osohy te pracowały na 
terenaeh określonych w pkt a) po ostatni ej woj
nie światowej i staje tam zamieszkują, 

f) inwalidzi wojenni i woj skowi stale zamieszkali 
na terenach określonych w pkt a), którym pra" 
wo do zaopatrzenia inwalidzkiego zostało przy
znane prZ'2Z wh:dze Polski Ludowej, 

g) osoby zwolnione od podatku obrotowego na 
podstawie art. 4 pkt 39 dekretu z dnia 25 paź
dziernika 1948 r. o podatku obrotowym (Dz. U. 
R. P . Nr 52, poz. 4.13), jeżeli stale zamieszkują 
n a terenach o::: ~· e.ślonych w pld a), 

h) osoby, którym Minis ter Administracji Publicz
n ej przyżna indywidualnie prawo do nabycia 
m ienia nierolniczego na warunkach ulgowych, 

i) spółdzielnie mieszkaniowe i spółki osób wymie
.n ionych w pkt a)-g), jeżeli przekazywane mie
nie ma służyć celom mieszkalnym członków 
tych spółdzielpi lub spółek, przy czym ulgi obli
cza się w stosunku do wkładów osób, upra\V,Ilio
nych do tych ulg, 

j) spółdzielnie , centrale spółdzielni i centrale spół
dzielczo-państwowe zrzeszone w Centralnym 
Związ'ku Spółdzi'elczym, 'l<t 

k) osoby prawne prawa publicznego, organizacje 
politycżne i społeczne, związki zawodowe, insty· 
tucje naukowe, oświa\Owe i opiekuńcze, jeżeli 
mienie będące przedmiotem umowy ma służyć 

ich celom. . i , 11: ·" ; I 

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt a)-g) mają pra
wo do zniżki jedynie w przypadku nabycia domu jed
no- lub dwurodzinnego lub części budynku zawierają
cej jedno lub dwa mieszlmnia, jeżeli otrzymywane przez 
kupującego uposażenie lub wynagrodzenie za pracę jest 
głównym źródłem utrzymania jego oraz rodziny. 

• 


