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DZIENNIK USTAW 
RZEC ZYPO SPOLI TEJ POLSKIEJ 

Warszawa. dnia 21 grudnia 1950 r. 

Nr 56 
TRBSCz 

ROZPORZĄDZENm RADY MINISTRóW 

POII.: 503 - z dnia 6 grudnia 1950 r. w sprawie stosunków słUżbowych nauczycieli szkół zawodowych i za
kładów naukowych podległych Ministrowi żeglugi oraz wynagrodzenia pedagogicznych i wy
chowawczych pracowników kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach podległych · 
temuż Ministrowi 763 

ROZPORZĄDZENIA: 

504 - Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 18 listopada 1950 r. w sprawie zmiany ordynacji telefonicznej 764 

505 - Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 1950 r. w sprawie ulg Vf podatku gruntowym za rok 1950 
dla zapewnienia rozwoju gospodarki hodowlanej w rolnictwie • '/64 

OBWIESZCZENIE 

50S - Ministra Finansów z dnia 30 listopada 1950 r. o ogłoszeniu jednolitego tekstu dekretu z dnia 
16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym 765 

503 

ROZPORZĄUIZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 6 grudni'a 1950 r. 

w sprawie stosunków służbowych nauczycieli szkół zawodowych i zakładów naukowych podległych Mini

strowi Żeglugi oraz wynagrodzenia pedagogicznych i wychowawczych pracowników kontraktowych w szko

łach, zakładach i na kursach podległych temuż Ministrowi. 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 4 kwietnia 
1950 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół · za
wodowych i zakładów naukowych podległych Central
nemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego (Dz.U. R. P. 
Nr 17, poz. 140) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 4 kwietnia 
1950 r. o stosunkach służbowych nauczycieli szkół za
wodowych i zakładów naukowych podległych Central
nemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego rozciąga się na 
stosunki służbowe nauczycieli szkół i zakładów nauko-

. wych, 'podległych Ministrowi Żeglugi. 

§ 2 . . Do wynagrodzenia ·p edagogicznych i wycho
w awczych pracowników kontraktowych w szkołach, za
kładach i na kursach podległych Ministrowi Żeglugi · 
.stosuje się przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ivlini
strów z dnia 11 si.erpnia 1950 r. w sprawie wynagrodze
n ia pedagogicznych i w ychowawczych pracowników kon-

. traktowych w szkołach, zakładach i na kursach podle
głych Centralnemu Urzędowi Szl~olenia Zawodowego 
(Dz. U. R. P . Nr 41, poz. 366). . 

§ 3. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów oraz 
Prezesa Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego 

przewidziane w ustawie z dnia 4 kwietnia 1950 r. oraz 
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 
sierpnia 1950 r. przysługują w stosunku do nauczycieli 
oraz pedagogicznych i wychowawczych pracowników 
kontraktowych w szkołach, zakładach i na kursach pod
ległych Ministrowi Żeglugi .- temuż Ministrowi. 

§ 4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do 
pracowników szkolnictwa zawodowego podległego Mini
strowi Żeglugi, zaszeregowanych do grup uposażenia, 
przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 
19 lutego HH9 r. w sprawie ustalenia stanowisk służ

bowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowni-
. ków państwowych, podlegających ustawie o państwowej 
służbie cywilne j, o,raz pracowników samorządowych 

(Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 92) . 

§ 5. Wykonanie rozporządzenia porucza . się Mi
nis trowi Żeglugi. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem og~o
szenia. 

Prezes Rady Ministrów; J. Cyrankiewic:l. 


