
Dziennik .Ustaw Nr 16 - 165 

nauczyc ieli w szkołach zawodowych i zakładach szkole
, nia zawodowego oraz zakładach kształce·nia nauczycieli 

i wychowawczyń przedszkoli . (Monit·or · Polski z ·1950 r. 
~r A-123; poz. 1517 i z 1953 r. Nr A-4, poz. 41). 

6) uchwała Rady Minist rów z dnia 29 listopada 1950 r. w 
sprawie dodatku wychowawczego dla personelu wycho
waw~zego w państwowych szkołach przysposobienia 
przemysłowego podległych Centralnemu Urzędowi Szko
lenia Zawodoweg9 (Monitor Polski z 1950 r. Nr A-129, 
poz. 1692 iz 1953 r. Nr A-4, poz. 41), 

7) uchwała nr 514 Rady Ministrów z .dnia 1 sierpnia 1951 r. 
rozciągająca uchwałę ' Rady Ministrów w sprawie dodat
ku specjalnego do uposażeń niektórych nauczyd eli w 
szkołach zawodowych i zakładach szkolenia zawodowe
go oraz w zakładach ksztpłcenia nauczycieli i wycho

'wawczyń przedszkoli na nauczycieli zatrudnionych w 
szkolnictwie zawodowym leśnym i przemysłu leśnego, 
podległym Minist.I'owi Leśnictwa (Monitor Polski Nr A-70, 
poz. 903), 

8) uchwała nr 571 Rady Ministrów z dnia 11 s ierpnia 
1951 r. w spra wie organizowania i prowadzenia placówek . 
wychówania pozaszkolnego (Monitor PoIski z 1951 r. 
Nr A-n, poz. 1067 i z 1953 r. Nr A-4, poz. 41), . 

9) uchwała nr 15 Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1953 r. 
w sprawie wynagrodzenia nauczycieli (wychowawców), 
zajętych ' w niepełnym wymiarze zajęć (godzimy kontrak
towe), za pracę w godzinach nadliczbowych ·oraz za za
jęcia wychowawcze w internacie i c-zynności dodatkowe 
w szkołach i zakładach podległych Ministrowi Oświaty, 
Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego 
oraz ministrom i prezes·om urzędów centralnych, których 
szkoły znajdują się pod nadzorem pedagogicznym Cen
tralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (Monitor Polski 
Ńr A-3, poz. 32 i Nr A -4, poz. 41), 

10) uchwała nr 550 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 1953 r. 
o ro7JCiągnięciu uchwały Rady Minist rów. z dnia 9 wrześ
nia 1949 r. w sprawie dodatku przemysłowego dla nie
których nauczycieLi zatrudnionych w szkołach podle: 
głych Ministrowi Kolei (Monitor Polski Nr A-n, 
poz. 865), 

11) . uchwała nr 522 Rady Ministrów z dnia 14 l'ipca 1953 r. 
w sprawie dodatku te·chnicznego dla niektórych nauczy
cieli prze.dmiotów zawodowych I nauczycieli zawodu, za
trudnionych w liceach technik artystycznych (Monitor 
Polski Nr A-70, poz. 842), 

12) uchwała ' nr 736 PTe'lydium Rządu z dnia 24 września 
1953 r. w sprawie rozciągnięcia przepisów uchwały nr 15 
Prezydium Rządu z dnia 3 stycznia 1953 r. na nauczycie U 
szkół artystycznych i liceów bibliotekarskich (Monitor 
Polski Nr A-lOS, poz. -1412), 

.13) uchwała nr 299 Rady Ministrów z dnia 18 maja 1954 r. 
orO'lciągnięciu uchwały Rady MinisJtrów z dnia 8 listo-
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pada 1950 r. w sprawie dodatku specjalnego do upo.sażeń 

niektórych na uczycieli w szkołach zawodowych i zaJda
dach szkolenia zawodowego oraz w zakładach kształce

nia nauczydelii wychowawczyń przedszkoli na nauczy
cieli techlll ków ' wychowania fizycznego podległych Prze
wodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej 
(Mo.nitor Polski Nr A-51, poz. 690), 

14>. uchwała nr 589a Rady Ministrów z dn ia 19 sierpnia 
1954 r. w sprawie dodatku dla nauczycieli zatrudnio.nych 
w szk.ołach i ośrodk'ach podlegających Mi'nistrowi Rol
n ictwa (Monitor P(}lski Nr A-91, P(}z. 1011), 

15) uchwała nr 460 Prezydium R~ądu z dnia 21 lipca 1956 r. 
~ sprawie polepszenia warunków pracy w państwowych 
(,lomach dziecka, państwowych ośrodkach wychowaw
czych, państwowych specjalnych zakładach wychowaw
czych, państwowych pog.otowiach opiekuńczych i w 
szkołach specjalnych w zakresie ' uregUilowanym rozpo-
rządzeniem, . 

16) uchwalam 137 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. 
w sprawie wymiaru godzin nauczania nauczycieH szkół 
podstawowych (Monitor Polski Nr 37, p·oz. 211), 

17) uchwała nr 95 Rady Minis{rów z dnia 12 marca 1959 r . . 
w sprawie specjalnego dodatku lektorskiego dla niewi
domych nauczycieli, 

18) uchwala nr 110 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1970 r. 
w sprawie wymiaru godzin nauczania nauczycieli szkół 
po,dstawowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 215), 

19) r'(}zporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
cenia Publicznego z dnia 10 sierpnia 1937 r. o wymiarze 
g(}dzin ' nauczania oraz innych zajęć obowiązkowych 
nauczycieli i kierowników szkół (Dz. Vrrz. Min. WRiOP 
m 10, poz. 316 z pMniejszymi zmianami), 

20} inne prze.pisy w sprawach uregulowanych niniejszym 
rozporządzen i em. 

2. Od dnia 1 maja 1972 r. do nauczycieli i nauczycieli 
akademickich o.raz innych pracowników obj~tych roz.porzą
dzeniem nie mają zastosowania przepisy: 
1) uchwały nr 301 Rady Ministrów z dnia 14 września 

1963 r. wspraw1e Wprowadzenia przejściowego dodatku 
kwartalnego dla pracujących, 

2) uchwały Rady Ministrów i ' Centralnej Rady Związków 
Zawodowych z dnia 30 grudnia 1970 r. w sprawie pod
wyżki najniższych płac, wprowadzenia dodatków do płac 
dla niektórych grup pracowników, podwyżki zasiłków 
rodzinnych oraz niektórych emerytur i ' rent (Monitor 
Polski Nr 44, poz. 352). 

§ 29. Rozpo.rządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 
1972 r. 
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z dnia 27 kwietnia 1972 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków l trybu przeprowadzania przewodów doktorskich ł habilitacyjnych. 

Na podstawie art. 14 ust., 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 mar
ca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych 
(Dz. U. z 1969 r. Nr 4, poż. 32) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 31 rozporządzen,ia Rady Ministrów z dnia 8 lu
tego 1966 r. w sprawie warunków i trybu. przeprowadzania 
przewodów doktorskich I hał;>ilitacyjnych (Dz. U. ~ 1970 r. 
Nr 1, poz. 6) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Za recenzje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych 
należy się osobne wynag.rodzenie, którego wysokość ustala 
Minister, Pracy, Płac i Spraw Socjalnych vi porozumieniu 
z Ministrem ' Finansów." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: P. Jarosiewicz 




