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oraz zakładów kszt ałcenia nauczycieli (wyższych
kursów dla nauczycieli) otrzymują przy mianowaniu uposażen ie grupy 4, a jeżeli posiadaj ą stu dia
'wyższe grupy 3.".
4) § "'17 otrzymuje brzmienie:
"Wymiar uposa żenia i zasady automatycznego przechodzenia do wyższych grup uposażeni a wychowawców
(wychowcW'l czyll) internatów,
świetlic
i -burs oraz zakładów opie kuńczo-wychowawczych,
5ak również nauczycieli oraz pomocniczych sił nauczycielskich, nie \V-ymienionych w rozporządzeniu
niniejszym, może określić czasowo właściwy minister (Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego) w porozumieniu z Ministrem Finansów.".
6) Po § 17 dodaje się nowy § 17a w brzmieniu:
,,§ l7a. Prezes Rady Ministrów może na wniosek
właściwego ministra lub Prezesa Centralnego Urzę
du Szk{)lenia Zawodow~o przyznać na okres do
odwołania nauczycielowi (wychowawcy, nauczycielowi zawodu), posiadającemu należyte , przygotowanie ideologi czne i osiągającemu dobre wyniki
w pracy pedagogicznej i społecznej,. u!losażenie
grupy wyższej od pI'zysługującej mu w myśl przepisów niniejszego rozporządzenia, nie wyższej jednak jak grupa 1.".
6), § 18 otrzymuje brzmienie:
"Nauczyciel przeniesiony ze szkoły inne go typu
otrzymuje uposażenie zasadnicze i awansuje w innej szkole według zasad, jakie miały do niego za_o
stosowanie w szkole poprzedniego typu, chybił że
przeniesieThie to stwarza warunki korzyśtniejszego
awansu.".
.'1) § 21 otrzymuje brzmienie:
"Dyrektorzy i ich zastępcy z wyjątkiem zastępców
dyrektorów do spraw administracyjnych oraz kierownicy szkół, ośrodków szkolenia zawodowego,
wydziałów, zajęć praktycznych i warsztatów oraz
kierownicy internatów i świetlic otrzymują uposa-
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zenie i awansują do wyższych grup up osażenia na
zasadach przewidzianych dla nauczycieli tych szkół
(wychowawców internatów i świetlic) z tym, że
przy obliczaniu lat służby należy ich s>lużbę w cha~
rakterze dyrek tora Tub kierownika liczyć jako
służbę nauczycielską." .

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
"Przy wymiarze uposa ż enia nauczycieli władze,
wyznaczon.e przez wła ściwego ministra, zaliczą- do
czasu służby czas udowodnione j pracy nauczycielskiej w szkolnictwie polskim jawnym na terenach
okupowanych. Właściwy minister (Prezes Central..,
nego Urzędu Szkolenia Zawodowego) może zaliczyć do czasu służby
czas udowodnionej pracy:
nauczycielskiej za granicą, jeśli objęcie {)bowiązków
służbowych przez nauczyciela nastąpiło w terminie
określonym w ust. 3. lit. a lub w ust. 4 art. 1 de-.
kretu z dnia 22 października 1947 r . o unormowa~
niu stosunku pracy pracowników publicznych prze~
bywających za granicą (Dz. U. R. P. Nr 65, poz 387).
Okres pracy w wymiarze co najmniej 14 godzoin tygodniowo podlega zaliczeniu w całości, okres zaś
pracy w wymiarze poniżej 14 godzin tygodniowow 'Połowie. Władze mogą zarzą9zd ć zbadanie pracy
nauczyciela w okresie okupacji przez komisję we-

8) § 27

ryfikacyjną·"·

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mi~
nilStrom: Finansów, Rolnictwa i Reform Rolnych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Pracy i Opieki. Społecz
nej, Żeglugi, Sprawiedliwości, Oświaty oraz Prezerowi
Centralnego Urzędu Szkolenia Za\vodowego w stosunku do podległych im · szkół .
§ 3.
ogł oszenia

Rozporządzenie wchodzi
z mocą obowiązującą

w życie z dniem
od dnia 1 września

1950 r.
Prezes Rady Ministrów; J. Cyran/{iewiCz
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z dnia 11 sierpnia 1950 r.
w sprawie utworzenia Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 28 czerwca
'1950 r. o ustroju wyższego szkolnictwa artystycznego
(Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 269) oraz art. 19 ust. 3 i art. 57
ust. 1 dekretu z dnia 28 października 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66,
" poz. 415) zarządu! się; co następuje:
§ 1. Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz
Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Warszawie przekształca się w-jedną wyższą akademicką
szkołę artystyczną pod nazwą: "Akademia Sztuk Pla5tycznych w Warszawie".
§ 2. Akademii Sztuk Plastycznych w
nadaje się orobowość prawną.

Warszawie

§ 3. Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Państwowej Wyższej Szkoly Sztuk Plastycznych w Warszawie stają się studentami Akademii;
Sztuk Plastycznych w Warszawie.
§ 4. Majątek Akademii Sztuk Pięlmych w War-:
szawie przechodzi na Akademię Sztuk Plastycmych
w Warszawie.
§ 5. Wykonanie rozporządzeThia porucza się Ministrowi Kultury i Sztuki.
§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września
] 950 r.
Prezes Rady Ministrów :

j.

Cyrankiewicz
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z dnia 11 sierpnia 1950 r.
w sprawie utworzenia Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie.
Na podStawie art. 5 ustawy z dnia 28 czerwca
1950 r. o ustroju wyższego szkolnictwa artystycznego
(Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 269) oraz art. 19 ust. 3 i art. 57

UEt. 1 dekretu z dnia 28 paździ erni ka 1947 r . o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66,
poz. 415) zarządza się, co n astępuje:

