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4) nauczycielom zatrudnionym w pełnym 

wymiarze godzin, nie posiadaj ącym. 
przepisanych kwalifikacji zawodowych, 
ukończonych studiów wyższych, a nau
czającym przedmiotów ogólnokształ

cących i nadobowiązkowych oraz nie 
kwalifikowanym kierownikom i WycłlO-

wawCOm internatów i świetlic 1.630.-

§ 4. 1. Nauczycielom wymienionym w 
§ 3 pkt 3 i 4, uznanym przez właściwego 

ministra, Prezesa Centralnego Urzędu Szko
lenia Zawodowego za wybitnych pedagogów, 
może być przyznany dodatek służbowy w 
wysokości 5.250.-

2. Liczbę osób objętych doda tkiem przewidzianym 
w ust. 1 ustala właściwy minister (Prezes CUSZ) 
w porozumieniu z :Ministrem Finansów. 

§ 5. Z dniem wejścia w życie n iniejszego rozpo
rządz.enia traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 9 wrzeSllla 1949 r. w sprawie dodat:
ków funkcyjnych i służbowych dla nauczycieli szkół 
zawodowych (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 3!J5) oraz §§ 24 
i 25 rozporządzenia R!<dy Ministrów z dnia 19 lutego 
1949 r. w sprawie uposażenia i automatycznego prze
chodzenia nauczycieli do wyższych grup uposażenia 
(Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 85) w odniesieniu do nauczy
cieli, wychmNawców, dyrektorów i kierowników szkół 
zawodowych pro·wadzonych w szkołach i zakładach 
specjalnych podległych Ministrowi Oświaty. 

§ 6. Wyko:1anie niniej szego rozporząd zenia poru
cza się Ministrom: Finansów, Rolnictwa i Refo rm Rol
nych, Komunikacji, Poczt i Telegrafów, Pracy i Opieki 
Społecznej , Żegl ugi, Sprawiedliwości, Oświaty oraz 
Prezesowi , Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
cgłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
1950 r. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 27 września 1950 r. 

w sprawie zniesienia komisji klasyfiJ.racyjno'-s:z:acun]{owych i komisji osadnictwa nierolniczego. 

Na podsiawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 
1950 r. o tereliowych organach jednolitej władzy pań
sbV'owej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) zarządza się, 

co następl1je: 

§ 1. Znosi się komisje klasyfikacyjno-szacunkowe 
i komisje osadnictwa nierolniczego istniejące na pod
stawie dekretu z dnia 6 g!'udnia 1946 r. o przekazywa
niu przez Państwo mienia nierolniczego na obszarze 
Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska 

(Dz. U; R. P.Nr 71, poz. 389). 

§ 2. Kompetencje zniesionych w myśl § 1 komisji 
w odniesieniu do przekazywania domków mieszkalnych 
jedno- lub ,dwurodzinnych przenosi się na prezydia 
miejskich (gminnych) rad narodowych, w których za
rządzie domki te się znajdują. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszen i a. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SZK6L WYŻSZSCH I NAUKI 

2 dnia 21 sierpnia 1950 r. 

w sprawie utworzenia wydziałów i katedr w Szkole Głównej Służby Zllgran iczl1ej w Warszawie. 

Na podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 paździer
nika 1947 r . o organizacji nauki i szkolnictwa wyższego 
(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. W Szkole Głównej Służby> Zagrimicznej 
w Warszawie tworzy się następujące wydziały: 1) Dy
plomatyczno-Konsularny, 2) Handlu Zagranicznego oraz 
3) Społeczno-Polityczny. 

2. Wydział Społeczno-Polityczny tworzy się na 
okres do końca roku szkolnego 1950/ 51. 

§ 2. Tworzy się następujące katedry wraz z połą
czonymi z nimi zakładami naukowymi: 

1. Na Wydziale Dyplomatyczno - K onsularnym: 
1) Ekonomii P olitycznej II, 2) HistoriI I, 3) Historii II, 
4) Historii III, 5) Prawa Pańśtwowego, 6) Geografii Gos
podarczej II, 7) Prawa Międzynarodowego Publiczne
go I, 8) Prawa Międzynarodowego Publicznego II, 
9) Polityki Międzynarodowej, 10) Prawa Międzynaro
dowego Prywatnego, 11) Prawa Konsularnego, 12>. Ma-


