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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 sierpnia 1953 r. 

zmieniające rozporządzenie z dnia l I wyższych grup uposażenia oraz 
kwietnia 1950 r. w spr.awie zasad zaszeregowania przechodzenia do 
dod alków funkcyjnych i służbowych nauczycieli państwowych szkół 

artystyczn ych. 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 4 lu tego 1949 r. 
Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co n~stępuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 
Kwietnia 1950 r. w sprawie zasad zasze regowania i prze-
hodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków 

f nkcyjn ych i służbowych nauczycieli państwowych 
~zkół artystycznych (Dz. U. z 1950 r. Nr 17, poz. 143, 

1
1952 r. Nr 41, poz. 230 i z 1953 r. Nr 5, poz. 9) -
10 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 10. 1. Nauczycielom . (wychowavlcom) zajmu-

~
. cym niżej wymienione stanowiska przy~ług~ją nas tę
ujące dodatki funkcyjne: 

) dyrektor szkoły artystycznej I i II stopnia oraz in
nego zakładu szkolenia artystycznego, uznanego 
przez Ministra Kultury i Sztuki za równorzędny, li
czących powyzej 10 od.działów - 324 zł; 

2) dyrektor szkoły artystycznej I i II stopnia oraz in
nego zakładu szkolenia artystycznego, uznanego 
przez Ministra Kultury i Sztuki za równorzędny, li
czących od 4 do 10 oddziałów - 240 zł; 

3) dyrektor szkoły artystycznej I i II stopnia oraz in
nego zakładu szkolenia a rtystycznego, uznanego 
przez... Ministra Kultury i Sztuk i za równorzędny, 
liczących poniżej 4 oddziałó.w, - 192 zł; 

zastępca dyrektora śzkoły artystycznej I i II stopnia 
oraz innego zakładu szkolenia artystycznego, uzna
nego przez Ministra Kultury i Sztuk i za równorzęd
ny, liczących ponad 10 oddziałów - 168 zł; 

ł 

5) zastępca dyrektora szkoły artystycznej I i II stopnia, 
liczącej od 4 do 10 oddziałów - 144 zl; 

6), kierownik warsztatów w szkole artystycznej szkolą
cej od 15 uczniów wzwyż - 192 zł; 

7) kierownik świ!,)tlic'y w szkole artystycznej, liczącej 

ponad 10 oddziałów - 96 zł; 

8) kierownik wydziału, działu lub sekcji w szkoie ar
tystycznej - 168 zł; 

9) kierownik internatu szkolnego, liczącego od 100 wy
chowanków wzwyż - 144 zł; 

10) kierownik warsztatów w szkole artystycznej szko
l ącej poniżej 150 uczniów - 168 zł; 

11) k ierownik świetlicy w szkole artystyczne j, liczącęj 

od 4 do 10 oddziałów - 72 71; 

12) ki e rownik świetlicy w szkole artystycznej, liczącej 

pon i żej 4 oddz i ałów ~ 50 zł; 

13) kierownik internatu szkolnego, liczącego poniżej 

100 wychowa nków - 95 zł . 

2. Stawk i dodatku funkcyjnego przewidziane w 
usL 1 do tyczą odpowiedn io nauczyci el i (wychowawców ) 

.liceów bibliotekarskich oraz innych rów norzędn ych za
kładów szkolenia bibliotekarskiego, podleglych Ministro
wi Kultury i Sztuki.". 

§ 2. Wykonanie ,rozporządzenia poru cza się Mini
strom Kultury i Sztuki· oraz Finansów. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi W " życie z dniem 
1 września 1953 r. 

Prezes Rady M inistrów: B. Bierut 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1 sierpnia 1953 r. 

zmieniające roz;mnądzenie z tinta 23 lutego 1951 r. w w sprawie ustalenia tabe1 j stano'łJlsk, k "'ot uposażenia 
zas-adniczego oraz dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowni!,ów finansowych!, 

Na podstawie art. 5, 6 i 7 ust. 2 oraz art. 8 ust. 1 
lis,awy z dnia 4 lutego 1949 r. (Dz. U. Nr 7, poz. 39) za
rz · dza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 
lu ~ego 1951 r. w sprawie ustalenia tabeli stanowisk, 
k~ot uposażenia zasadniczego oraz dodatków funkcyj
nYfh i służbowych c.'a pracowników finansowych (Dz. , U. ' 
z 951 r. Nr 15, poz. 118, z 1952 r. Nr 10, poz. 55 i z ' 
19 3 r. Nr 5, poz. 8) wprowadza się następu j ące zmiany: 

1 w § 1 ust. 2 skreśl a się pkt 2 i 4, 

2)1 przepis § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Dla kierowników referatów finansowych, refe
rentów podalkowych i ksi~gowych w prezydiach 
gmInnych rad narodowych i rad narodowych miast 
nie stanowiących powiatów, zaszeregowanych do 
grupy IX, ustala się uposażenie zasadnicze w kwocie 
zł 516 miesięcznie:'" 

3) stanowiclca załącznik do tego rozporządzenia tabela 
stanowisk dla pracowników wydziałów (oddzialów, 
refera tów) finansowyc,h w prezydiach r ild narodo
wych otrzymuje brzmienie jak w załączniku do ni
niejszego rozporządzeniCl, 

4) skreśla się stanowiące zaląc:.wik do tego rozporzą

dZenia: tabelę stanowisk dla pracown ików finan50-
vjych wydzialÓy,r 'podatków ' wiejskich Vi prezy
diach rad- narodowych oraz tabelę stanowisk dla 
pracowników finansowych och rony skarbowej. 
§' 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze

sowi Rady Ministrów i Ministrowi Finansów. 
§ 3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 9 lutego 1952 r. w sprawie zmiany' tabeli stanowisk 
dla pracowników finansowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55). 

§ 4. Rozporządzenie wchod.zi w życie z dniem 
1 wn:eśnia 1953 r. 

Prezes Rady Ministrów: B. BielU' 


