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§ 29. 1. Nau czycielom szkół zawodo
wych, wymien ionym w § 2H pkt 3 i 4, oraz 
nauciycieiom zakład0w kształcenia nauczycie
li sz;;:ół ogólnokształcących stopnia licealnego, 
szkół i zakładów spec' alnych, uznanym przez 
Ministra Ośw:a ty lub P r ezesa Central~ego 
Urzędu Szkolen ia Zawodowego za wybitnych 
pedagogów, może ' być przyznany dodatek , 
służbowy w wysokości 157,50 zł. 

2. LiC".chę osób objętych dodatkiem przewidzianym 
w ust. l ustala Min ister Oś'\.vi aty i Prezes Centralnego 
UrzęqU: Szkolenia Za wodowego w porozumieniu z Mi
nistrem F ln3nsów. 

D z i a l IV. 

Prz~pisy przejściowe i ltońcowe. 

§ 30. W}akty"y minister (PI ezes Centralnego Urzędu 
Szkole'nia z..'łwodowego). może w przypadkach zasługu
jących na szczególne uwzględnien ie zaliczyć do czasu 
służby okresy p r acy, kt0rych dotyczył § 27 rozporzą

dzenia Rady Min ist rów z dnia 19 lutego 1949 r. w spra
wie uposażen i a i a'..l toUlatycznego przechodzenia nauczy
ciel'i do wyżs2',ych grup uposażen :a (Dz. U. R. P. Nr 14, 
poz. 85 i z 1950 r. Nr 39, poz. 353). 

§ , 31. Z dniem weJsCLa ·w życie nlllleJszego rozpo
rządzenia tracą moc obowiązującą przepisy w sprawach 
unormowanych niniejszym rozporządzeniem, a w szcze
gólności : 

1) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 
1"949 r. w sprawie uposażenia i automatycznego 
przechodzen ia nauczycieli do wyższych gf\lP upo
sażenia (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr H, poz. 85 
i z 1950 r , Nr 39, poz. 353). 

2) rozporządzenie Rady Ministrów z .dnia 11 sierpnia 
1950 r: w sprawie dodatków funkcyjnych i służbo
wych cHa n auczycieli szkół zawodowych (Dz. U. 
R. P. Nr 4&, poz, 421) w stosunku do nauczycieli 
i wychowawców szkół i zakłaq.ów pooległych Mi
n istrowi Oświaty oraz Prezesowi Centralnego Urzę
du Ę>zkolenia Zawodowego. 

§ 32. Wykonan ie rozporządzenia porucza się Pre
zesowi Rady Mimstr ów, Ministrowi Finansów oraz 
właściwym ministrom w zakresie podległych im szkół 
zakładów. 

§ 33. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłuszenia z mocą ob<Jwiązującą od , dnh 1 s tycznia 
1951 r. 

Prezes Rady' Ministrów: J. CyrankieWICZ 
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ROZPOKZĄDZ,ENIE RADY MINISTRÓ~ 

z dnia 24 stycznia 1951 r. 

'W sp'Tawi",rozwi~z.ani.astowarzys.~enia wyższej użyteczności "Towarzystwo 'Pr.zyjaciół Młodzieży Szkół Wyż .. zych". 

l'<a pJClsLawie ad . 56 rozporządzenia Prezydenta 
. Rzeczypospolite j .z dnia 27 października 193.2 r. Prawo 

o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P Nr 94, poz. 808, z 1946 r. 
Nr 4, paz, 30, z 1949 r. Nr 41, poz. 293 iNr 45, poz., 335 
oraz z 1950 r. Nr 44, poz. 401) zarządza się, co nastę

puje: 
§ l. Stowarzyszenie wyższej użyteczności "Towa

rzystwo Przy : aciół Mlodzieży Szkół Wyższych", dzia
łające na podstaw:e rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 5 września 1916 r. (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 270), 
rozwi ązuje się . 

§, 2. 1. Minister Szkół Wyższych i Nauki wy
znaczy Komisję Likwidacyjtią Tm.varzystwa, która prze
prowadzi likw ' chcj ę w terminie do dnia 31 nlaja 1951 r. 

2. Maj,ątek rozwiąz.anego stowarzyszenia, przeka
zany zostan ie zgodnie z § 63 statutu Towarzystwa (Mo
nitor Polski z 1949 r . Nr A-79, poz. 982) na cele pomocy 
materialnej d ia mtod :'.i e~y ~zkół wy~szych. stosownie 
do decyzji M in's tra Szkól Wyższych i Nauki. 

§ 3. Tracą moc rozporządzenia Rady Ministrów: 
1) z dn ia 28 marca 1934 r. o uznaniu , Towarzystwa 

Przyjaciół Młodzieży Akademickiej za stowarzy
szenie wyższej użyteczności (Dz. U. R. P. Nr 34, 
poz. 31 3), 

2) z dnia 5 września 1946 r. w sprawie zmiany nazwy 
Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej 
na Towarzystwo Przyjaclół Młodzieży Szkół Wyż
szych (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 270), 

3) z dnia 21 wrześni a 1949 r. w sprawie nadania To
warzystwu Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych 

nowego statutu (Dz. U. R P. Nr 53, poz. 403). 
§ 4. Wykonanie rozporządzenia porucza ' się Pre

zesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Szkól Wyższych' 
i Nauki. 

§ , 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszen ia z moC'ą obowiązu~ącą od , dnia 1 styczn 'a 
1951 r . 
Plei:es Rarty Mlnlsłrów: J . CyrankIewIcz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁEC~NEJ 

z dnia 19 st!Jcznia 1951 r . 

W sprawie sp')scbu dokonywania zgłoszeń w zakresie ubezpieczeń społecznych, uiszC7Iania składek 
czynności zakładów pracy. 

kontroli 

Na podstawie art. 21 ust. 4 l 5 i art. 218 ust. 1 usta~ , 
wy z dnia 28 m a rca 1933 r . o ubezpieczeniu społecznym 
(Dz. U.R. P. Nr 51, poz. 396 z póżniejs2lymi zmianami) 
aanądża si.ę, co. następuje: 

§ 1. Rozporządzenie niniejsze 'dotyczy wszystkich 
pracowników, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia , 
w zakresie jakiegokolwiek rodzaju . ubezpieczeń spQ):ecz
nych, nie wyłączając ' ubezpieczenia dodatkowego gór~ 


