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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 
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, § 1. 1. Przy przyjmowaniu do żłobków, przedszko-. 
li, domów dziecka, domów młodzieży, szkół, zakładów 

6Zkoleri:ia lub doskonalenia zawodowego szkół wyższych, 
a także do pracy w zakładach przeciwgruźliczych osoby 
podlegaj ące obowiązkowym sżczepieniom o,chronnym 
bądż ich rodzice lub opiekunowie obowiązani są przedło
żyć kierownikom tych instytucj i zaświadczen i e o dokona
nym szczepieniu lub o odroczeniu szczepienia. 

2. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi oko
licznosciami osoby podlegające szczepieniom ochronnym 

. mogą być przyjęte do instytucji wymienionych w ust. 1 

bez przedłożenia zaświadczeń o dopełnieniu obowiązku 

szczepienia lub odroczeniu szczepienia, z tym że kierow
nicy tych instytucji obowiązani są skierować te osoby do 
szczepień w terminie t4 dni od dnia ich przyjęcia. 

§ 8. Badania tuberkulinowe i szczepienia ochronne 
przeciwgruźlicze są bezpłatne. 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Minister Zdrowia: J. Sztachelskl 
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OSW1ADCZE:"JIE RZĄDOWE 

z dnia 16 kwietnia 1955 r. 

w sprawie przystąpienia Ludowej Republiki Bułgarii do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi f eksploatacji 
pro-stytuCj~ otwar:ej do podpisu w lake Success dnia 21 marca 1950 r. 

Podaje się nlllle]Szym do wiadomości, że zgodnie 
z art. 23 Konwencji o 1:waIczaniu handlu ludźmi i eks
ploatacji prostytucji, otwartej do podpisu w La.ke Success> 
dnia 21 marca 1950 r. (Dz. U. z 1952 r . Nr 41, poz. 278), 
nastąpiło dnia 18 stycznia 1955 r. złożenieprze'Z liidow'ł 
Republikę Bułgarii dokumentu przystapienia do powyż- . 
szej Konwencji. Przystępując 'do wymj~l1ionej Konwencji 
Ludowa Republika Bułgarii złożyła następującą deklara
cję i zgłosiła nastę~uiące zastrzeżenie: 

"De~laracja: 

Przestępstwa wymienione w Konwencji nie są znane 
W socjalis\'ycznym ustroju Ludowej Republiki Bułgarii, 
bowiem warunki im sprzyjające zostały usuni.ęte.. Nie
mniej Jednak, ponieważ jest ważne, aby./ przeciwdzidłać 
tym przestępstwom w krajach" gdz!e one jel>.zcze kmlieją, 

i pónieważ jest ważne dla społeczności m5ędzynarodo

wej, aby ta akcja została· podjęta, Ludowa Republika Buł
g,arii postanowiła przystąpić do Konwencji o zwalczaniu 
handlu ludżmi i eksploatacji prostytucji, przyjętej przez 
czwartą sesję Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Na
rodów Zjednoczonych dnia 2 grudnia 1949 roku. 

Zastrzeżenie do artykułu 22 Konwencji: 

Ludowa Republika Bułgarii oświadcza co do kompe
tencji Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w 
sprawach dotyczących interpretacji lub stosowania Kon
wencji, że zgoda wszystkich stron sporu jest konieczrta 
w każdym poszczególnym przypadku, zanim jakikolwiek 
spór moźe być przekazany Trybunałowi". 

Minister Spraw Zagranicznych: St. SkrzeszewskI 
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OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 29 kwietnia 1955 r. 

YI spra~ie pnystąpienła Rumuńskiej Republiki Ludowej do Konwencji o zwalczaniu handlu ludźmi l eksploatacjI 
prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnia 21 marca 1950 r. 

Podaje -sięniniej-szym do wiadomości, że zgodnie z 
art. 23 Konwencji o zwalczaniu handlu IU,dźmi i eksploa
tacji prostytucji, otwartej do podpisu w Lake Success dnhl 
21 marca 1950 r. (Dz. U. z 195? r. Nr 41, poz. 278), na
stąpiło dnia 15 lutego 1955 r. złożenie przez Rumuńską 

Republikę Ludową dokumentu przystąpienia do powyż
I5zej Konwencji. Przystępując do wymrenionej KonwencJi 
RUJlluńska Republika Ludowa zgłos.iła następujące za-
6trz.€Żenie: 

.~Zastf~etenie: 

spory pomiędzy Umawiającymi się Stronami, dotyczące 
interpretacji lub stosowania tej Konwencji, bQdą na żąda
nie którejkolwiek strony w sporze przedkładane do de
cyzji Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości~ 
oraz oświadcza, że d}a przekazania jakiegokolwiek spo
ru do decyiji Międzyn<tfodowemu Trybunałowi Spraw'je
dliwości konieczna jest zgoda wszY'?tkich .stron w sporze, 
w każ.dym poszczeg:óJnym przypadku". 

RUID\1ńska Rep,!bli.ka Ludowćl nIe uWCJiasię · 'Za zwią- Minis.{Cf SplllW Zagranicznych: SI. SkrzeszewsltJ . 
limą, postanowiellfami artykułu 22, który p,:zewiduje,. te .. 
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