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Rt-iZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 16 kwietnia 1955 r. 

'w sprawie utworzenIa Przygotown'wczege Studium Muzycznego dla Kapelm1striów Wojskowych przy Państwowej 
Wyższej Stko)e Muzycznej w WarsLaw!e. 

Na , pods~awie art. 11 ust, 1 i 3 dekretu z dnia 16 
. wrzEŚnia 1953 r. o szkolnictwie ' artystycznym (Dz. U. 

Nr 43, poz. 212) oraz art: 28 ust. 2 ustawy z dnia 15 grud-
, nia J951 r. o szkolnictwie wyŻ'SZylll i o pracownikach nau

ki (Oz, U. z 1952 r. Nr 6. poz. 38, Nr 49, poz. 324 i Nr 53. ' 
, poz, 348) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przy Państ~vowef Wyższej S~ole Muzyc~Dej 
w Warszawie tworzy , się Paygotowawcze St~di1JIll Mu
zyc~,1e dla Kapelmis'trzów Wojskowych,zwa."1e dalej ,., 
skróceniil "Studium"; 

§ 2. Zadaniem Studium jest ksz tałcenie ~łuchaczy 
' na kapelmistrzów wojskowych, spośród osób muzycznie 

uzdolnionych oraz przygotowywanie do wyższych/itu
diów muzycznych. 

§ 3. , Nauka na Studium trwa cztery lata. 

§ 4. 1; Pierw~ze trzy miesiące nauki na pierwszym 
roku Studium są okresem próbnym dla stwierdzenia, czy 
słuchacż odpowiada wymaganiom stawianym kiindyda
tom na kapelmistrzów woj5kowych. 

' 2. ' Słuchacz, który po przeby'Ciu okresu próbnego I 
poddaniu repetycjom nie wykaże się odpowiednimi kwa
lifikacjami, zostaje skreślony z listy słuchaczy. 

, ' 

, § 5. Program 'studiów ' w Zakręsie przedmiotów mu-
zycznych ustala ' Minister Kiiltury i Sztuki. -

. . ,~ ' : ' ' 

§ 6. Na Studium organizuje się nauczanl~ przedmio~ 
ł6wogólnokształcących w " 'Zakresie 'liceum m'.lzycznego 

- dla tych słuchaczy, którzy ni~ posiadają świadectwa doj
, rz~Ości ,lub dyplo~u uko.ńczenia szkołystopn;a liceal-

, . . 
nego. 

§ 7. Słuchacze, którzy ukończyli czwarty rok Stu
dium, składają przed komisją egzaminacyjną powołani} 
przez Ministra Kultury i Sztuki egzaminy: 

1) przy Państwowej Sredniej Szkole Muzy2~nej - jeżeli 
posiadają świadectwo dojrzałości lub dyplom ukoń
czenia szkoły stopnia licealnego albo' jE!żt!li 'w czasje 
nauki na Stiidiumnie uzupełnIli wyksztdłceniaogól
nego na poziomie licealnym, 

2) przyPań.stwowym Liceum Muzycznym jeżeli w 
ciasie nauki na' Studiumuzupełniliwyksztakenie 
ogólne na poziomie licealnym: 

§ 8.1. Absolwenci Studium, którzy na egzaminie 
uzyskali. oceny co najmniej dostateczne, otrzymują dy-

, plom Państwowej Srerlniej Szkoły Muzycznej lub f ań
stwowego Liceum Muzycznego i uzyskują uprawnienia, 
do wykonywania zawodu muzyka w ,zakresie średn iej 

,szkory- muzycznej lub liceum muzycznego. 

2. ' Absolwenci Studium uzyskują ponadto uprawnie
n~a kapelmistrza wojskowego. 

§ , 9. Najzdolniejsi Bpośród absolwentów Studium 
, m09ą być 6kiefowa:n~ na wyższe studia muzyczne. 

- § 10. Szczegółową organiżac]ę Studium, oraz obo
wiązki i prawa słuchaczy okrę.śla sta~ut StudiulJl nadany 
przez Ministrów Kultury i. Sztuki ' oraz, ObrollyNarodo../ 
wej. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dnietll ogło
szenia. 

Minister Kultury i Sztuki: W. SokOlski 
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', " 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTR.-\ KULTURY I SZTUKI 
, ' 

z dnia 16 kwie tnia 195-5_ r. 

w sprawie Studium Przygotowawczego dla Spiewaków w Państwowej WyfszeJSzkole Muzyczn,ej w Krakowie. 

Na podstawi~ art. 11 ust . 1.1 3 dekretu z dnia 16 wrze-
śnia 1953 r. (, szkolnictwie artystycznym (Dz. U. Nr 4:l, 
poz. 212) oraz art. 28 u; t. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 
1951 r. '-o lizkolnictwie wyi..szym io pracownikach nauki 
(Dz. U. z 1952 r: Nt 6, poz: 38) zarZądza się, co następuje: 

§ 1. Zadaniem StudiumPrzygotÓwa~czego dlaSpie. ' 
waków w ramach Wydziah( Wokalhego Panstwawej Wyż-

, szej Szkoły Muzycznej w Krakowie,,' dalej zwanego "Stu
dium", jestprzygotDwywanie 'osób, które nie ukończyły ' 

śr.edniej szkoły ' muzy<;znej bądż liceum muzycznego" do 
studiów ',mi wydziąlachwokalnychpaństwowych wyż

,.zych$z.Itół muzycznych~ 

§ 2. Nauka na Studium trWa trzy lata. -Pierwszy rok 
nauki jestokreserri probnym. Słuchacz, który' naegza
minie wioSennym pierwszego roku Studium nie ' wykaże 
6ięodpowiednim'i postępami, powinien być skreślimy 't 

listYliłuchaczów. Powtarzanie pierwszego roku " nauki w 
zasadzie nie jest dopuszczalne, ' jedynie w ' wyjątkowo 
uzasadriionych przypadkach " Rada Wydziału WokalIlego ' _ 
rrioze iezwolićna powtórieille roku. " • • . " , 

§3. Program: 'riau'C"Lani'a 'na' Studhffihi5tal'a ~ihtster 
Kultury i Sztuki. 

§ 4~ , Warunki,em. przyjęcia na Studium jes't: ' 
" l) , posiadanie wybitnych ,warunków głosowych · oraz wy. 

bitnej muzykalnościt ' , 

'. ., 



/ 

, ' 
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2) posiadanie wykształcenia stwierdzonego świadectwem 
dojrzałości lub dyplomem stopnia licealnego, 

3} nieprzekroczenie 23 lat życia przez ,kandydata , kobietę 
i 24 lat życia przez kandydata mężczyznę, 

4} stan zdrowia potrzebny do stlldiów wol\a!uych oraz 
do wykonywania zawodu śpiewaka · i odpowiednie 
warunki zev!UGtrzne, 

5) złożenIe 2; .wynikiemco najmniej dostatecznym egza
minu wstępnego. 

§ 5. Kandydat ubiegający się o przyjęcie !la Studium 
· pdwinien złożyć: 

l) świadectwo dojrzałości lub dyplom stopnia liceal
nego; 

2) świadectwo urodzenia, 
: 3) świadectwo lekarza urzędowego stwierdzające stan 

. zdrowia . . .. ...... . . 

§ 6. t. Minister Kultury i Sztuki może w przypadku 
wyjątk,owych uzdolnieil kandydata zezwolić na jego przY
jęciena .Studium . bez, ;,posjadan-ia wymaganegowykształ
cenia lub pomimo przekrr)Cz.ellla wlE:kv określonego w 
§ 4 pkt 3. 

2. Kandydat przyjęty na podstawie zezwolenia, o 
którym mowa w ust. 1, obowiązany jest uzupełn i.ć swoje 
-wykształcenie (§ 4 pkt 2) w czasie trwania nauki nd 
StuJium. 

§ 7. l. Celem eg-laminu wstępnego na pierwszy rok 
, Studium jest stwierdzenie, czy kandydat posiada wybitne ' 

warunki głosowe, dos-konaty słuch muzyczny, poczucie 
rytmu i d()brą pamięć muzyczną. . 

2. Rada Wydzialu Wokalnego może zezwolIć na 
przyjęcie kandydata na wyższy rok Studium, o Ile na 

, egzam:nie w.stępnym wykaże on odpowiednie przygoto
wanie. 

§'!l. Ukończenie Studium z wynikiem co najmniej 
dostatecznym. uprawnia słuchacza dO"/~tępu nil pierw!'zy 

. rok o!'ldiów wydziału wokalnego państwowej wyższej 
szkoły muzycznej. (' 

§ 9. Do słuchaczów Studium sto~je się odpowiednio 
przepisy odnoszące się do studentów państwowych 'wyż-
szych szkół muzycznych. ." 

§ 10. , Rozporządzenie wchodzi w życie z d!liemogło~ 
srz.enia z mocą od dnia 1 września 19541'. 

Minister Kultury i Sztuki: W. SOKOlski 
. I 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ' ZDROWIA 

, ' z dnia 30 kwietnia 1955 r. 

VI sprawie obo.wlązkowych szczepień ocbronnych przeciw gruźlicy. 

Na podstawie art. 11 ust. 1 lit. a) ustawy z dnia 
21 lute'go 1935 r. o zapobieganIU chorobom zakażnymi o 
ichi\vaJczaniu (Dz. U. z 1935r. Nr 27, poz. 198 iż 1949 r. 

· Nr 25, poz. t74)'zarządza się, co na.stępuje: 

§ 1. 1. Obowiązkowymszi::zepieniom ochronnym 
przeciw gruźlicy podlegają: 

l) noworodki i dzieci, 
2) młodzież . do ukończenia 18 lat, _ 
3) osoby VI ,~ieku powyżej t8 lat zgla$zajq'cf;! się na 

studia wyższe, do zakładów szkolenia lub doskona
lenia zawodowego wszeikiego typu i stopnia, a także 
zgłaszające się do pracy w zakładach przeciwgruźli
czych. 
2. Osoby wymienione w ust. I z wyjątkiem nowo

rodków podlegają przed szczepieniem badaniom tuberku-
linowym. . 

3. Szczepienia dz ielą się .na pierwotne i wtórne. 

§ 2. 1. Szczepieniu pierwotnemu podlegają nowo
rodki do 15 dnią życia oraz inne' oooby, u których bada
nie tuberkulinowe daje wynik ujemny, a które nie byly 
poddane szczepieniu pierwotnemu. 

2. Szczepieniu wt.órnemu podlegają dzieci i młodzież, 
u którychstwierdzonc;> ujemny wynik badania tuberkuli-. 

. nowego., Szczepienie' wtórneprzeprowa~iza się ' kolejno w 
drugim, czwartym, sió9mym, dwunastym, piętnastym i 
osiemnastym róku. życia. . 

.3. Osoby, w wieku powyżej 18 lat (§ l ust. l pkt 3) 
· podlegają szczepieniu wtórnem1,l przed , przyjęciem do 
· szkół · lubdo pracy, chyba że ze względu nadouatni wy
nik .badania tubęl'kulinowego lub przeciwwskazania le~ 

, .. luuskie .zp.sta,uą ,zW,olJ?;ł9ne c:x;I. ,§7q~pt~1~.i.a~ . 
§ 3. 1. Osoby, u których lekarz zakładu społeczne- . 

go służby zdrowia stwierdził is tnienie czasowych prze
ciwwskazań do przeprowadzenia badania lub szczepienia. 
nie · podlegają szczepieniu przez czas . trwania .tych prze-

ciwwskazań. Okoliczność istnieniaprzeciwwskazCiń oraz 
czas ich trwania lekarz stwierdzaodpow'iednimzaświact
czeniem. 

2. Po upływie określonego w zaświadczen iu ' czasu 
trwania przeciwwskazań osoby określone w ust. I . obo
wiązane są zgłosić się do badania tuberkulinowego . i 
n ,czepienia wtórnego w , najbliższym terminie szczepień. 

§ 4. 1. Badania tuberkulinowe oraz. szczepienia 
ochronne przeciwgrużlicze przeprowadzająiakłady spo
łeczne służ'by zdrowia wyinaczone przez wydziały 'zdro'
wia prezydiów rad narodowych. 

2. Zakłady przeprowadżające szczepienia wydają 
zaświadczenia stanowiące dowód poddania się szczepie4 
niu. 

3. Osoby podlegające szczepieniom w danym roku 
kalendarzowymzo.stają powiadomione o termJnie i miej4 
scu szczepień za pomocą imiennych wezwań lub obwiesz_ 
czeńwydziałów zdrowia prezydiów rad narodowych. 

§ 5. Wydziały zdrowia prezydiów wojewódzkich Nld 
narodowych (RaP. Narodowych w m. st. Warszawie i m. 
Łodzi) ustalają obszary, na których mają być przeprowa
dzone szczepienia wtórne, roczniki podlegające ' szczepie
niom'w danym roku kalendarzowym oraz terminy szcze-
pień. ' .. .. 

§ 6. 1. , Szczepienia wtófne przeprowadza się we
dług planu ustaionego przez , ~ojewódzkich inspek'torów 
sanitaniych (inspektorów sanitarnych na m. sto Warsza
wę j m.Łódź) w' porozumieniu z dyrektorami :\~pjewódL4 
kich, przychodni przeciwgruźliczych .oqu o<;:hrouyzdro-
wia m~tki i dziecka. . 

2; Inspektorzy ' sanitarni ' {ust. t'l !k:-tlOl'dYl.l\j.oją wyko
nywanie szczepień przeciwgruźliczych z innymi szczepie
nia$iochroimymi, .a także kontrolują przebieg wykonania 
plańu szczepiell .. ' 

• l 

-


