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Art. 27.
szenia .

badawcze, działające na podstawie innych przepis6w,
wymienione wart. 23.

niż

Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

«?gł6.

Art. 25. Do czasu wejścia w życie nowych przepiPrezydent Rzeczypospolitej; B. Bierut
sów, przewidzianych wart. 10 i 12, pozostają w mocy
przepisy dotychczasowe, dotyczące spraw unormowanych \
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
w tych artykułach.
Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący Państwo
~ej Komisji Planowania Gospodarczego: Ii. Minc

Wykonanie ustawy porucza się PrzewodniKomisji Planowania Gospodarczego
i właściwym ministrom.
.
Art. 26·

czącemu Państwowej

39
USTAW ' A
z dnia 8 stycznia 1951

r.

o zniesieniu powiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa rolnego.
Art. 1. Znosi się powiatowe i woj ewódzkie komisje
osadnictwa rolnego, działające na podstawie art. 33, 36
i 37 dekretu z dnia 6 września·'1946 r . o ustroju rolnym
i osadnictwie na o.b szarze Ziem Odzyskanych i byłego
Wolnego Miasta Gdańska (Dz. l;J. R. P. Nr 49, poz. 279).

Art. 3. Wykonanie ustawy porucza
RolnIctwa i Reform Rolnych.
Art. 4.

się

Ministrowi

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia.

Art. 2. Sprawy, należące dotychczas do zakresu dziapowiatowych i wojewódzkich komisji osadnictwa
rolnego, przekazuje się odpowiednio powiatowym i wo- '
jewódzkim komisjom ziemskim, ustanowionym dekretem z dnia 13 września 1946 r . o organizacji komisji
ziemskich (Dz. U. R. P: Nr 61, poz. 340).

Prezydent Rzeczypospolitej : B. Bierut

łania

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J.

Dąb

- Kocioł
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S T A .W A

-

z dnia 8 stycznia 1951 r.
o stosunkach

służbowych

nauczycieli

szkół

artystycznych i

Art. 1. Do nauczycieli szkół i szkolnych zakładów
artystycznych, podległych Ministrowi Kultury: i Sztuki,
z wyłączeniem wyższych szkół artystycznych - akademickich, stosuje się przepisy usta",)' z dnia l lipca 1926 r.
o stosunkach .służbowych' nauczycieli (Dz. U. R. P.
2; 1932 r. Nr 104, poz. 873, z 1933 r. Nr 85, poz. 660,
z, 1938 r . Nr 27, poz. 243 i z 1947 r . Nr 60, poz. 332) ze
zmianami, wynikającymi z przepisów niniejszej ustawy.
Art. 2. Do nauczycieli, o których mowa ' wart. 1,
nie stosuje się przepisów art. 1, 8, 11-15, 19, 28, 33, 61,
97 i 97a ustawy z dnia 1 lipea 1926 r. o stosunkach służ
bowych Il:auczycieli.
~
•
Art. 3. 1. Przepisom niniejszej ustawy nie p0dosoby pełniące służbę nauczycielską na podstawie
umowy (nauczyciele kontraktowi).
2. Zasady zawierania umów z nauczycielami kontraktowymi określi rozporządzenie Ministra Kultury
i Sztuki, wydane w porozumieniu .z Ministrami Finansów oraz Pracy i. Opieki Społecznej.
legają

Art. 4. 1. Nauczyciel może być stały lub tymczasowy. Nauczyciel zostaje stałym z chwilą , gdy odpowiada trzem następującym warunkom:

zakładów

szkolenia artystycznego.

1) ma trzy lata nieprzerwanej pracy nauczycielskiej
w szkołach artystycznych lub- w zakładaćh szkolenia
artystycznego,
2) posiada przepisane do ustalenia kwalifikacje zawo~
dowe dla danej kategorii szkół artystycznych,
3) otrzymał w czasie służby ostatnio co najmniej do. stateczną ocenę kwalifikacyjną .
2. Przez pracę nauczycielską, wymaganą do ustalenia, należy rozumieć pracę w szkołach państwo~ych
i publicznych oraz prywatnych z prawami szkół pań
stwowych.
3. Z pracy w szkołach państwowych i publicznych
w charakterze nauczyciela kontraktowego uwzględnia
się tylko te okresy czasu ( w ciągu których nauczyciel
uczył co . najmniej czternaście godzin tygodniowo.
4; Z pracy w szkołach prywatnych z prawami
szkół państwowych uwzględnia się do .ustalenia tylko
dwa lata, jeżeli nauczyciel uczył w nich przynajmniej
czternaście godzin tygodniowo. W przypadkach, zasłu
gujących na uwzględnienie, Minister Kultury i Sztuki
' może zaliczyć i trzeci rok pracy w tych szkołach . .
. 5. Z pracy w szkołach prywatnych bez praw szkół
państwowy~ Minister Kultury i Sztuki może w przy-

