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oraz zakładów kształcenia nauczycieli (wyższych 
kursów dla nauczycieli) otrzymują przy mianowa
niu uposażenie grupy 4, a jeżeli posiadaj ą studia 
'wyższe - grupy 3.". 

4) § "'17 otrzymuje brzmienie: 
"Wymiar uposażenia i zasady automatycznego prze
chodzenia do wyższych grup uposażenia wycho
wawców (wychowcW'lczyll) internatów, świetlic 

i -burs oraz zakładów opiekuńczo-wychowawczych, 
5ak również nauczycieli oraz pomocniczych sił nau
czycielskich, nie \V-ymienionych w rozporządzeniu 
niniejszym, może określić czasowo właściwy mini
ster (Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawo
dowego) 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, nauczycie
lowi zawodu), posiadającemu należyte , przygotowa
nie ideologiczne i osiągającemu dobre wyniki 
w pracy pedagogicznej i społecznej,. u!losażenie 
grupy wyższej od pI'zysługującej mu w myśl prze
pisów niniejszego rozporządzenia, nie wyższej jed
nak jak grupa 1.". 

6), § 18 otrzymuje brzmienie: 
"Nauczyciel przeniesiony ze szkoły innego typu 
otrzymuje uposażenie zasadnicze i awansuje w in
nej 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 kie
rownicy szkół, ośrodków szkolenia zawodowego, 
wydziałów, zajęć praktycznych i warsztatów oraz 
kierownicy internatów i świetlic otrzymują uposa-

zenie i awansują do wyższych grup uposażenia 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." . 

8) § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
"Przy wymiarze uposażenia nauczycieli władze, 
wyznaczon.e przez właściwego ministra, zaliczą- do 
czasu służby czas udowodnionej pracy nauczyciel
skiej w szkolnictwie polskim jawnym na terenach 
okupowanych. Właściwy minister (Prezes Central.., 
nego Urzędu Szkolenia Zawodowego) może zali
czyć 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 ty
godniowo podlega zaliczeniu w całości, okres zaś 
pracy w wymiarze poniżej 14 godzin tygodniowo
w 'Połowie. Władze mogą zarzą9zd ć zbadanie pracy 
nauczyciela w okresie okupacji przez komisję we
ryfikacyjną·"· 

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

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
1950 r. 

Prezes Rady Ministrów; J. Cyran/{iewiCz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

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 organi
zacji 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 War
szawie przekształca się w-jedną wyższą akademicką 

szkołę artystyczną pod nazwą: "Akademia Sztuk Pla-
5tycznych w Warszawie". 

§ 2. Akademii Sztuk Plastycznych w Warszawie 
nadaje się orobowość prawną. 

§ 3. Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Warsza
wie oraz Państwowej Wyższej Szkoly Sztuk Plastycz
nych 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 Mi
nistrowi 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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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

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 października 1947 r . o organi
zacji nauki i szkolnictwa wyższego (Dz. U. R. P. Nr 66, 
poz. 415) zarządza się, co następuje: 



~ Ustaw .Nr 39 \,.. 

§ l. Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie oraz 
Państwową Wyższą SzkołE: Sztuk Plastycznych w Kra
kowie przekształca się w jedną wyższą akademicką 
szkołę artystyczną pod nazwą: "Akademia Sztuk Pla
stycznych w Krakowie". 

§ 2. Akademii Sztuk Plastycznych w Krakowie 
nadaje się osobowość prawną. 

§ 3. Studend Akademii Sztuk Pięknych w Kra
kowie i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz
nych w Krakowie sw.ją się studentami Akademii Sztuk 
Plastycznych w Krakowie. 

§ 4. Maj ą~ek Akademii Sztuk Pięknych w Kra
kowie przechodzi na Akademię Sztuk Plastycznych 
w Krakowie. 

§ 5.. Wykonanie rozporządzenia porucza się Mini
strowi Kultury i Sztuki . 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w ż~rcie z dniem 
ogłosrenia z mocą obowiązującą od dnia 1 września 
1950 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyr?nkiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 25 lipca 1950 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie ochronnego. szczepienia psów przeciw wściekliźnie. 

Na podstawie art. 17 ust. 1 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zwal
czaniu zaraźliwy€h chorób zwierzęcych (Dz. U . R. P . 
z 1927 r. Nr 77, poz. 673, Nr 114, poz. 975, z 1928 r. 
Nr 26, poz. 229, z 1932 r. 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, poź. 245 i z 1948 r. Nr 49, pOZo 373) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rol-nictwa i Re- '. 
form Rolnych z dnia 20 października 1948 r. w sprawie 
ochronnego szczepienia psów przeciw wściekliźnie (Dz. 
U. R. P. Nr 51, poz. 405) wprowadza się zmiany nastę
pujące: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 
,,§ 4. 1. Szczepienia przeprowadzają Państwowe Za

~... kłady Lecznicze dla Zwierząt przez lekarzy wete-
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rynaryjnych własnych lub innych, umówionych za 
zgodą prezydium wojewódzkiej rady narodowej. 
2. Szczepionki dostarcza Państwowy Instytut We
t erynaryjny w Puławach za zwrotem kosztów 
własnych". 

2) § 7 otrzymuje brzmh:mie : 
,,§ 7. Na pokrycie kosztów szczepienia Państwo
we Zakłady Lecznicze dla Zwierząt pobierać będą 
opłatę od każdego szczepionego psa: 
1. w gminach miejskich w wysokości - 250 zł, 
2. w gminach wiejskich w wysokości 150 zł. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnyc!l: J. Dąb-Kocioł 

ROZPORZĄll,ZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 2 sierpnia 1950 r. 

w sprawie uznania niektórych nasion oleistych za reglamentowane. 

Na podstawie art. 2 ust. 1 dekretu z dnia 5 sierpnia 
1949 r. o reglamentacji niektórych surowców, półfa

brykatów i wyrobów gotowych (Dz. U. R. P. Nr· 46, 
poz. 341) zarządza się, co następuje: 

konopi, lnu, lnianki i gorczycy uznaje się za artykuły 
reglamentowane. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gos-
. § 1. Nasiona rzepaku i rzepiku ozimego i jarego, podarczego: w z. E. Szyr 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 2 sierpnia 1950 r. 

w sprawie skupu niektórych nasion oleistych. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 4 dekretu z dnia 
~ 5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji n iektórych surowców, 

półfabrykatów i wyrobów gotowych (Dz. U. R. P. Nr 46, 
poz. 341) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wyłączne prawo skupu od producentów na
sion rzepaku i rzepiku ozimego i jarego, konopi, lnu, 
lnlanlq i gorczycy, z wyjątkiem nasion z upraw zakon-

traktowanych dla przedsiębiorstw państwowych, po
wierza się gminnym spółdzielniom i ich powiatowym 
związkom, zrzeszonym w Centrali Spółdzielni "Samo
pomoc Chłopska". 

§ 2. Rozporządzenie wchodZI w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Handlu Wewn~trznego: w z. W. Zawadzki 


