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mysłu, oraz popularyzacja wiedzy technicznej i wiado
mości z zakresu historii rozwoju narzędzi i sił wy-

.twórczych. 
Att. 3. 1. :r..,luzeum posiada osooowość prawną. 
2. Siedzibą muzeum jest m. st. \Varszawa. 
3. Muzeum ma prawo używania pieczęci okrągłej 

z godłem pa11stwowym pośrodku i napisem "Muzeum 
Techniki i Przemysłu" w otoku. 

Art. 4. Zwierzchni nadzór nad muzeum sprawuje 
Przevvodniczący Państwowej Komisji Planowania Go
ISpodarczego. W zakresie muzeologii Przewodniczący 
Państwowej Komisji P lanowania Gospodarczego działa 
w porozumieniu z :Ministrem Kultury i Sztuki. 

Ar t. 5. Muzeum stanowi jednostkę budżetu Pań

stwa. 

Art. 6. 1. Muzeum ma zarząd i użytkowanie ma
jątku nieruchomego, oddanego mu protokolarnie w imie
niu Skarbu Państwa. 

2. Majątek ruchomy muzeum wyodrębnia się pro
tokolarnie z ogólnego majątku Skarbu Państwa i prze
kazuje się muzeum na własność. 

3. Muzeum może nabywać majątek nieruchomy na 
własność Skarbu Pal1stwa, zatrzymując go w swym 
użytkowaniu. 

4. Za zobowiązania zaciągnięte przez muzeum nie
zależnie od odpowiedzialności muzeum odpowiada 
Skarb Państwa do wysokości wartości majątku nie
ruchomego, użytkowanego zarządzanego przez 
muzeum. 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów określi szczegó
łowe zasady postępowania przy ustalaniu zakresu od

, powiedzialności Skarbu Państwa. 

Art. 7. l. Organami muzeum są dyrekcja i rada 
naukowa. 

2. Członków dyrekcji oraz rady naukowej powo
Ił 

łuje i odwołuje Przewodniczący Państwowej KOłIlbji 

Planowania Gospodarczego; 

Art. 8. l. Dyrekcja kieruje całokształtem prac mu
zeum i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Rada naukowa jest organem doradczym i opinio
dawczym dyrekcji. Przewodniczący Państwowej Ko
m isji Planowania Gospodarczego może zlocić radzie 
naukowej vvykonywanie innych czynności. 

Art. 9. Szczegółową organizacię i zakres działania 

muzeum określi statut, nadany przez Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w po. 
rozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki i ogłoszony; 

w Monitorze Polskim. 

Art. 10. 1. Stosunek służbowy pracowników mu
zeum, z wyjątkiem zatrudnionych na mocy umowy, 
o pracę, jest publiczno-prawny. Do tego stosunku sto· 
suje się odpowiednie przepisy o p arlstwowej służbie 
cywilnej. 

2. Pracownicy muzeum podlegają przepisom upo
sażeniowym dla pracowników państwowych. Do pra
cowników naukowych muzeum stosuje się w tym 
względzie przepisy, dotyczące państwowych pracowni
ków nauki. 

Ą.rt. 11. Muzeum wolne jest od podatków i opłat 
państwowych oraz innych danin publicznych. 

Art. 12. Wykonanie ustawy porucza się Przewod
niczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego. 

Art. )3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło .. 
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bieru! 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 

wej Komisji Planowania Gospodarczego: 
Państwo
li. Minc 
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USTAWA 

z dnia 18 lipca 1950 r. 

o organizacji współpracy kulturalnej z zagranicą. 

Art. 1. W celu utrzymania i rozwijania wymiany 
kulturalnej z zagranicą, a zwłaszcza zacieśnienia współ
pracy kulturalnej ze Związkiem Socjalis tycznych Re
publik Rad i krajami demokracji ludowej - tworzy 
się przy Prezesie Rady Ministrów Komitet Współpracy 
Kulturalnej z Zagranicą, zwany w dalszych przepisach 
W skrócie komitet~m. 

Art. 2. Do zakresu działania . komitetu należą 

:w szczególności: 
1) planowanie, popieranie i utrzymywanie stosunków 

kulturalnych z innymi narodami, z siłami pokoju 
i postępu na całym świecie, a przede wszystkim 
ze Związkiem Socjalistycznych Republik Rad i kra
jami demokracji ludowej, 

2) opiniowanie spraw uczestnictwa Polski w milidzy
narodowych organizacjach i instytucja<Ml kultural
nych, 

3) współudział w pracach nad projektami międzynaro
dowych umów w dziedzinie współpracy kulturalnej 
i naukowej. 

4) inicjatywa w dziedzinie ·wymiany kulturalnej z za
granicą oraz informavvan:e zagranicy o dorobku 
społecznym, naukowym i kulturalnym P olski Ludo
wej, 

5) sprawy, związane z działalnością stowarzyszeń 

i innych organizacji społecznych, mających na celu 
krzewienie przyjaźni między Polską Luda.wą a in
nymi narodami, 

6) współdziałanie z odpov7iednimi władzami, instytu
cjami i organizacjami w kraju i za granicą, 

7) inicjatywa i wr.ioski w sprawie udziału Polski 
w międzynarodowych zjazdach, konferencjach, ma
nifestacjach i innych imprezach. związanych z za
gadnieniami sztuki, nauki, techniki i sportu, 

8) realizacja i obsługa w zakresie zleconym udziału 

Polski w imprezach międzynarodowych, wymienio
nych w pkt 7), 

9) sprawy organizowania 
zjazdów, . konferencji i 
w kraj~ 

obsługi 'międzynarodowych 

manifestacji k)llturalnych 

• 
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10) sprawy opieki i obsł.ugi osób z z~granicy, zaproszo
\ nych przez władze państwowe lub organizacje spo
:. ł łeczne w sprawach współpracy kulturalnej. 

Art. 3. L .Wszelka działalność kc1mitetu, dotycząca 
wymiany z zagranicą, wymaga uprzedniego uzgodni e
hia z Ministrem Spraw Zagranicznych. 

2. Łączność komitetu z władzami, instytucjami, 
organizacjami zagranicznymi lub międzynarodowymi 
odbywa się za pośrednictwem Ministra Spraw Zagra
nicznych. 

Art. 4. 1. Komitet składa się z piętnastu członków. 
2. Członków komitetu powołuje Prezes Rady Mi

nistrów spośród przedstawicieli życia kulturalnego 
i naukowego, organizacji społecznych, partii politycz
nych, stowarzyszeń kulturalnych oraz centralnych urzę

'dów państwowych bezppśrednio zainteresowanych 
w wymianie kulturalnej, naukowej · i sportowej z zagra-
nicą· 

3. Komitet wybiera przewodniczącego i dwóch 
jego zastępców. 

Art. 5. 1. Organem wykonawczym komitetu jest 
sekretariat generalny komitetu. 

2. Na czele sekretariatu generalnego stoi sekretarz 
generalny komitetu, którego mianuje i zwalnia Prezes 
Rady Ministrów. 

Art. 6. Przy sekretariacie generalnym komitetu 
tworzy się komisję jako organ, powołany do współ

działania z sekretariatem .generalnym, a w szczególno
ści do inicjowania. i opiniowania jego prac, planów 
i programów. 

Art. 7. 1. Komisję tworzą przedstawiciele: Preze
sa Rady M inistrów, Ministra Spraw Zagranicznych, Mi-

nistra Szkół Wyższych i' Nauki, Ministra Kultury 
i Sztuki, sekretarz generalny komitetu oraz trzej 
członkowie, powołani przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. ::Ę>rzewodniczącym komisji jest sekretarz general
ny komitetu. 

Art. 8. Sposób, tryb i terminy zwoływania po
siedzeń komitetu i komisji, zakres działania sekretarza 
generalnego oraz' podległego mu biura określi statut, 
nadany przez Prezesa Rady Miilistrów w drodze zarzą
dzenia, ogłoszonego w Monitorze Polskim. 

Art. 9. Budżet komitetu stanowi osobny dział 
w budżecie Prezydium Rady Ministrów. 

Art. 10. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej usta
wy znosi się wszelkie jednostki organizacyjne w mini
sterstwach i centralnych urzędach oraz w urzędach 
i przedsiębiorstwach im podległych, powołane dla 
spraw współpracy kulturalnej z zagranicą. 

2. Przepis ust. 1 nie stosuje się do Ministerstwa 
Spraw· Zagranicznych oraz urzędów mu podległych. 

Art. 11. 'Wykonanie ustaw y porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i Ministrom: Spraw Zagranicznych, 
Szkół \Vyższych i Nauki oraz Kultury i Sztuki. 

Art. 12. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze~ 
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Spraw Zagranicznych w z. St. Skrzeszewski 
Minister Szkół Wyższych i Nauki A. Rapacki 
Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski 
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USTAWA 
<' 

z dnia 18 lipca 1950 r. 

o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do konwencji z dnia 9 grudnia 1948 r. o zapobieganiu i karaniu 
zbrodni ludobójstwa. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Rzeczy
pospolitej Polskiej do konwencji o zapobieganiu i ka
raniu zbrodni ludobójstwa, uchwalonej przez Zgroma
dzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 9 grudnia 
1948 r . z zastrzeżeniem nieprzyjęcia postanowień, za
wartych wart. IX i' XII konwencji oraz na dokonanie 
ratyfikacji tej konwencji przez Prezydenta Rzeczypospo
litej z wyżej powołanym }astrzeżeniem. 

Art. 2. 'Vykonanie ustawy porucza się Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś postanowień po
wyższej konyvencji - Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Minister Spraw Zagranicznych w z. St. Skrzeszewski 
Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 
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USTAWA 

z dnia 18 lipca 1950 r. 

o zniesieniu izb lekarskich i lekarsko-dentystycznych • 

. . 
Art. 1. Znosi się Naczelną Izbę Lekarską i Naczel

ną Izb~ Lekarsko-Dentystyczną oraz okręgowe izby 
lekarskie i okręgowe izby lekarsko-dentystyczne. 

Art. 2. Równocześnie ulegają likwidacji ć7ynne 

przy izbach lekarskich ' i lekarsko· dentystycznych in-

stytucje ubezpieczeniowe (kasy pośmiertne), nie podle
gające przepisom dekretu z dnia 3 stycznia 1947 r. 
o uregulowaniu ubezpieczeń rzeczowych i osobowych 
(Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 23) oraz instytucje wzajemnej 
pomocy członków izb i ich rodzin. 


