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'wart. l -O: 

'2;ł ,po pkt 1 wprowadza si~nowypkt 8 w ,brzmieniu: 
,,8. Samowolne uchylenie się od służby w ciągu 
4 J:y.g.ndni, o ile .nie _zostanie FWilez w<ład'<le u,znane :z,a 
usprawiedliwione, uwaŻ'ł się za wystąpienie ze ,służ

by, co zostaje stwierdzone decyzją Prezesa Central
nego ' Urzędu $zkolenia 2awodoweg0, wy.daną na 
wniosek władzy powołanej do mianowania."; 
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2) dotychcza,sowy pkt 8 otrzymuje numerację ,:9':. 

Ad. 2.. 'W\y:konanie dekretu -pOTUCz.a si~ Pr.ezesowi 
Rady Ministrów. 

Art. 3. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący ,Rady Pańostwa: A. ilawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. RybicJU 
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z ~nia 16 ~rześnia 1953 .r. 

o sZKolnictwie artystycznym. 

W celu stworzenia najbardziej sprzyjaj ących warun
ków dla dalszego rozwoju twór.czości artystycznej oraz 
upowszechniania kultury i sztuki ,wśród naj szerszych 
rzesz społeczeństwa - stanowi się, co następuje: 

,R 'o zd z ia l 1. 

Przepisy ogólne. 

Art. 1. 1. Szkoły artystyczne kształcą: 

1) pracowników artystycznych w dziedzinie sztuki, 
2) pracowników w dziedzinie upowszechniania kultury 

i sztuki, 
3) pracowników pedagogicznych w dziedzinie kultury i 

sztuki, 
4) pracowników artystycznych dla potrzeb przemysłu i 

rzemiosła, 

5) pracowników przygotowanych do prowadzenia badań 
naukowych-w dziedzinie wiedzy o sztuce i teorii 
sztuki ~raz w dziedzinie krytyki artystycznej. 

2. Kształcenie i wychowanie kadr we wszystkich 
szkołach artystycznych powinno w najszerszej mierze 
uwzględniać sprawę upowszechniania kultury i sztuki. 

Art. 2. 1. Sprawy szkolnictwa artystycznego należą 
do z'lkresu działania Ministra Kultury i Sztuki. 

2. Rada Ministrów może uprawni-"nia Ministra Kul
tury i S.ztuki, wynikające z niniejszego dekretu, przeka
zać - w stosunku do poszczególnych wyższych szkół ar
tystycznych - innemu ministrowi lub kierownikowi 
urzędu centralnego. 

3. W przypadkach określonych w ust. 2 minister 
lub kierownik urzędu centralnego, któremu podlega szko
ła, uzgadnia strukturę org'lnizacyjną" plany studiów i 
programy nauczania z Ministrem Kultury i Sztuki, z za
strzeżeniami wynikającymi z art. 4. 

Art. 3. Ministrowie oraz kierownicy urzędów cen
tralnych, którym podlegają szkoły ogólnokształcące, za
wodowe i wyższe, obejmujące swym programem przed
mjoty artystyczne, uzgadniają plany i p rogramy naucza
nia tych przedmiotów z Ministrem Kultury i Sztuki. 

Art. 4. Minister Kultury i Sztuki ustala: 

l) programy nauczania przedmiotów ogólnokształcą

cych w szkołach artystycznych I i.rr stopnia - DO 

uzgodnieniu z Ministrem Oświaty, 

2) programy przedmiotów ogólnych i ideologicznych 
objętych nauczaniem w wyższych szkołach arly

"stycznych - po uzgodnieniu z Ministrem Szkolnic
tW.a 'VV"yższego, 

3) programy przedmiotów technologicznych w szkołach 
ar1ystycznych szkolących pra,c0wników artystycz
nych dla przemysłu i rzemiosła - po uzgodnien iu z 
właściwymi ministrami. 

Art. 5. 1. Szkoły artystyczne prowadzone są przez 
Państwo. 

2. Minister Kultury i Sztuki może zezwolić na pro-' 
wadzenie niepaństwowych szkół artystycznych I i II sto
pnia. 

3. Minister Kultury i Sztuki ust'l la warunki i zasa
dy prowadzenia niepaństwowych szkół artystycznych. 

R o z d z i aJ II. 

Szkoły artystyczne I i II stopnia. 

Art.~. 1. Szkoły artystyczne I stopnia obejmują: 
1) pods tawowe szkoły artystyczne, których zadaniem 

jest ksz tałcenie w zakresie k las I - VII szkoły ogól
nokształcącej onz przygotowanie do dalszej nauki 
w ś rednich szkołach artystyczny ch. Podstawowe 
szkoły artystyczne rea l izują obowiązek szkolny. 
Zarządzen ie Ministra Oświaty wydane w porozu
mieniu z Ministrem Kultury i Sztuki określi warunki , 
na jakich n auka w pod,stawowych szkołach 'ut y
stycznych będzie uznana za wypełnienie obowiązku 
szkolnego; 

2) szkoły artystyczne dla dzieci , młodzieży i doro słych 

bez przedm iotów ogólnokształGących, których zada
niem jest przysposobien ie zawodowe oraz przygoto
wanie do d'l.lszej nauki w średnich szkołach arty
stycznych. 
2. Szkoły artystyczne II stciimia obejmują: 

1) licea artystyczne i średnie szkoly artystyczne, ' któ
rych zadaniem jest ksz tałcenie na poziomie licealny m 
ogólnokształcącym oraz przygotowanie zawodowe w 
określonej dziedzinie sztuki bądż przemysłu i rze
mio sła , 

2) średn ie szkoły artystyczne bez przedmiotów og6lno
kształcących, których zadaniem jest przygotowanie 
zawodowe w okfeślonej dziedzinie sztuki bądź prze
mysłu i rzemiosła, 
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3) licea ksztalcące pracowników w d ziedzinie upo
wszechnienia kultury i sztuki. 

SzkQly artystyczne II slopnia kształcą również nau
czycieli J l!lst ru k torów przedmiotów artysl yczn ych oraz 
przygolowują do dalszych studiów w szkołach wyż

szych . 

Ar!. 1. 1. Minister Kultury i Sztuki olwiera szkoły 
ar tystyczne I iII stopnia w ramach sieci zatwierdzonej 
przez Prezydium Rządu. 

2. Minisler Kultury i Sz tuki ustala ustrój szkól ar
tystycznych llfldaje im statuty, 1I5t(1 l11 programy oraz wa
runki i tryb przyjmowania uczniów. 

Art. 8 . 1. Szkołą artystyczną kieruje dyrektor, któ
ry jest ocpow iedzialn y za wykonanie jej Zad tlń. 

2. Dyrektora i jego zastE:pcę powołuje M in iste r Kul
tnry i Szluki na wniosc'k prezydium wojewódzkiej rady 
nć!rodowej (r'~ady Narodowej w m. st. Warszawie i m. 
Łodz i). 
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Art. 9. 1. Uczniowie szkół artys i.ycznych wymie-. 
nion ych wart. G ust. 1 pkt 1 o raz ust. 2 pkt 1 mają pra
wo przechocizen ia do odpowiednich klas w szkołach otJól 
noksztalcących i zawodowych. Zarządzenie Ministra 
Kultury i Sztuki wydane w porozumieniu z właściwymi 
ministrami określi zasady tego przechod.3eni a. 

2. Absolwenci szkół arlystycznych II stopn'a wy
mienionych wart. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 mają prawo wslępu 
do wyższych szkół na zasadach obowii}Zujących przy 
przyjmowaniu do tych szkół. 

R o z d z i a III. 

Wyższe szkoły artystyczne. 

Art. 10. Wyższe szkoły artystyczne: 

1) ksztalcą samodzielnych twórców i odtwórców w dZIe 
dzinie plastyki, muzyki, teatru i filmu, 

21 kształcą p racovvników pedagogicznych i przygoto
wują ich do pracy dydaktycznej i na ukowo-badaw
czej oraz k5ztałcą pracowników w dziedzinie upo\'! 
sze<;hniania kultury i sztuki, 

3) -'prowadzą badani.a nallkowe w zakresie wiedzy o 
sztuce, teorii sztuki i krytyki arlystycznej, 

4) biorą ud:ział w upowszechnianlu sztuki wi edzy 
o sztuce. 

A rt. 11. 1. D ::> wyższych szkół artystycznych, pra 
cowników na uki , inny(h pracowl1lk ów nauczaj ących oraz 
pomocniczego personelu tEchn ~ cznego w tych s z. kolach 
s tosuje się odpowiednio przep isy art. 4- 18, 19 ust. 1-3 
i 5. 20, 25-37, 38 ust. 2 i 3 40 46 --48 49 ust. 1, 51)--6'1, 
69, 70 i 72 uctawy z dnia 1') qrudnia 1051 r. o szkoll1:c
twie wyższym i o pracownikach n c:wki tDz. li . z 1912 r. 
Nr 6, poz. ,18) ze zmianami wynikającymi z n iniejszego 
dek retu. 

2. Rad" ~'-'linistrów ustali w drodze rozpo rzCJdzpni a · 
warunki , jakim ffiRją odpowiaor1ć osoby . którym przy
znany moi.e być tytuł pracow nika nau k i. 

3. Up rawniEnia zastrze'zon'e w przepisa ch, powola
nych w u st. 1, Ministrowi Szkolnictwa V"yż~zego przy
SfUgUją odpowiednio M inistrowi Kultury i Sztuki. 

Art. 12. Plany i organizacje studiów. programy nau
czania oraz porządek studiów w wyższych szkołach 

artystycznych ustala Minister Kultury i Sztuki z zastrze
żeniami, wynikającym i z art. 2 ust. 3 i art. 4. 

Poz. :Li. -------------------------
Art. 13. 1. Wyższe szkoły artystyczne nadają ty

tuły zawodowe. 

2. Wykaz wyższych szkół artystycznych, uprawnio
nyc!1 do nadąwania tytułów zawodowych oraz nazwy ty
tulów zawodowych dla poszczególnych kierunków a! ty
stycznych, jak równ i eż warunki i tryb ich nadawcm ;a 
ustala Rada Ministrów na wniosek Ministra Kultury i 
Sztuki w porozumieniu z zainteresowanymi mini s trami. 

3. Rada Ministrów ustali zasady i tryb nadawan ' a 
tytułów zawodowych o~obom, które nabyły odpowiedni 
stopień kwalifikacji zawodowych bez odbycia studiów 
w wyższej s zkole artystycznej. 

Art. 14. 1. Absolwenci wyższych . szkół muzycz
nych, plastycznych i filmowych oraz teatralnych (aktor
~ ·rh), którzy wykazują wybitne zdolności do pracy 
artystycznej bąd ż na ukowo-pedayog icznej, mogą b y ć 

przyjeci na aspiranturę artystyczną przy wyższych szko
łach, które wyznaczy Minister Kultury i Sztuki. 

2. Rada Ministrów ustali organizację aspirantury 
artystycznej, o kres j ej frw a nia , obowiązk i i prawa aspi 
ranta Olaz zasady i tryb przyjmowania kandydatów J)a 
aspiranturę artystyczną . , 

3. Rada M in istrów określi formy i metody d.'llszego 
kształcenia i doskonalenia naj zdolniejszych pracowników 
arty~ ' ycznych. 

Art. 15. Dotychczasowi profe'so rowie zwyczaJDl l 

nadzwyczajni wyższych szkół artystycznych zachowują 
r o~iap.ane tytuły na ukowe. 

R o z d z i a ł IV. 

Przepisy przejściowe i koiicowe. 

Art. 16. \V zakresie unormowanym niniejszym Q(:

k retem tracą moc: 

1) ustawa z dn ia 28 czerwca 1950 r. o organiza cj i wyż
szego szkolnictwa artystycznego (Dz. U. Nr 29, 
poz. 269), 

'2) rozpo rządzeni e Prcc'!den la Rzeczypospolitej z dnia 
24 lutego 1928 r. o s .0 su nku służbowym profesorów 
państwowy ch szkół akademick ich i pomocniczych 
sil naukowych tych szkół (Dz U z 1933 r . Nr 76, 
poz . 551 z pM.niejszym i zmianami), 

31 dekret z dnia 28 pażdziernika 1947 r. o o rganizacj i 
ni'. u ki i szkolnictwa wyższego (D z. U. Nr 66, p oz. 
415), . 

Alt. 11. Do czasu wydania rO:lporządzeń i innych 
a1ctów pr:z8widzinnych w ninie jszym dekrecie obowiązują 
w sprawach, któ re mają uregulować te rozporząd zen i a 

i akty, przepisy dotychczasowe ze zmianami, wynika
jącym i z niniejszego cl.ekretu. 

Art. 18. Wykon a nie dpkretu pOf\J CZi'l się Prezesowi 
Rady Ministrów, M inistrowi Kultury i Szt uki. innym za 
interesowanym ministrom i ki erownikom urzędów ce n
tralnych. 

Art. 19. Dekret wrhodzi w życie z dni e m oglosze· 
nia. 

Przewodn :r?qcy !ł~c:/ Patistwa: A. ZU~'I c;dzkl 

Sekretarz Rady Panstwa: M. Rybicki 




