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4. Wyznaczony przez Ministra Bud<lwnictwa dyrektor 
naukowo-techniczny pełni funkcje zastępcy Dyrektora 
Naczelnego. 

§ 10. 1. Rada Naukowa składa się z członków, powoły
wanych na okres 3 lat, w liczbie nie przekraczaj~cej 30 
osób, spośród przedstawic1elizainterewwanyC;h Vi pra
cach Instytutu resortów, nauki i przemysłu oraz wybit
nych znawców zagadnień, stanowiących przedmiot dzia
łalnośCi Instytutu. 

2. Członków Rady oraz jej Przewodniczącego i za.stęp-
cę powołuje i odwołuje Minwter Budownictwa. 

§ 11. '1. Do zakresu działania Rady Naukowej należy: 
1) inicjowanie prac naukowo-badawczych; 
2) opiniowanie przedkładanych przez Dyrekcję: 

a) założeń programowych działalności, 
b) projektów rocznych i wieloletnich planów dzia

łalności, 
c) rocznych preliminarzy budżetowych i planów fi-

nansowych, 
d) planów inwestycyjnych, 
e) rocznych sprawozdań z działalności, 
f) wniosków w sprawie tworzenia i zwijania zakła

dów (oddziałów) Instytutu, ' 
g) innych sprawo zasadniczym znaczeniu; 

3) wyrażanie opinii z własnej inicjatywy odnośnie 
spraw zasadniczych Instytutu; 

4) powoływanie sekcji własnych; 
5) uchwalanie regulaminów Rr.dy, jej Prezydium i Sek

cji. 
2. Rocme 1 wieloletnie plany działalności wymagają 

zSJt.wie:rdze!n1a przez Ministra Budownictwa. 
§ 12. Posiedzenia Rady Naukowej zwołuje jej Przęwod-

niczący: 
1) z własnej iIn1cjatywy, 
2) na wniosek Dyrektora Naczelnego, 
3) na żąd8.nie Ml.nJstra Budownictwa, 
4) na życzenie co najmniej 1/4 członków Rady. 
fi 13. 1. Rada Naukowa odbywa swe pooiedzenia co 

najmniej 2 razy w roIru. 
2. Porządek dzienny obrad uzgadniany jest z Dyrek

torem Naczelnym. 
3. Do ważności uchwał konieczna jest obeo:ilość Prze

wodnicrzącego Rady lub jego zastępcy i co najmniej poło
wy ogólnej ilości członków Rady. Uchwały zapadają 
zwykłą więkswśclą głosów, przy czym w razie równości 
r02'lSbrzyga głos przewodn~ego posiedzenia. 

4. OZł9nkowie Dyrekcji oraz. zwproszenł na posiedzenie 
praoowniey Instytutu biorą UidlZiał w posiedzeniu Rady 
r: głooem dorad<2YID. 

§ 14. 1. W okresach między posiedzeniami Rady Nau
kowej sprawy należące do jej kompetencji i w ramach 
ka.maramwych jej pełnarnoonilCtw załatwia P'I'ezydium 
Rady w składzie: 

a) Przewodniczący Rady l jego zastępca, 
b) przewodniczący sekcji, 
2. Posiedzenia Prezydium zwołuje w miarę potrzeby 

Przewodniczący Rady. 
3. Uczestnictwo Dyrekcji i pracownikÓW Instytutu w 

posiedzeniach Prezydium Rady ma podobny charakter 
j 'a,k w posiedmniach Rady. 

§ 15. 1. Do przygotowywania wniosków w zakr,:si~ 
inicjowania prac naukowo-badawczych, oceny załozen 
programowych l!nstytutu oraz dla wstępnego rOlllPatry
wania przedstawianych przez Dyrekcję projektów plan~w 
działalności Rada może wyłonić ze sWego grona sekCJe, 
a mianowicie: 

a) budowlaną, 
b) materiałową, 
c) drogową. 
2. ' Do sekcji zapraszać mooe Rada również osoby, nie 

będace członkami Rady, których udział w pracach sek
cji ze względU na ich kwalifikacje naukowe b~ź facho
we Rada uzna za ipOŻ~any. 

3. przewodniczącego sekcji powołuje Rada. 
§ 16. Przewodniczący i członkowie Rady oraz sekcji, 

a także Prezydium Rady, otrzymują za udział w posie
dzeniach wynagrodzenie wedłu.g norm, ustalonych przez 
M1nistra Budownictwa w porozumieniu z Ministrem Fi
nansów. 

tem z tym jedna..l{, że członkowie Rady Naukowej wypo
wiadający na posiedzeniach Rady Naukowej opinie na 
podstawie umowy o dzieło lub zlecenia, nie mogą 'brać 
udziału w głosowaniu w sprawie przyjęcia lub odrzucenia 
dzieła, będącego przedmlotem tej umowy. 

IV. Organizacja. 
§ 18. 1. Organizację Instytutu ustala Dyrekcja. Or

ganizaCja podlega zatwierdzeniu przez Ministra Budow
nictwa. 

2. Dyrekcja us~taIa szczegÓłowy zakres czynnooci po_ 
szczególnych jednostek organizacyj nych. 

§ 19. Zadania i oI'!ganizację wewnętrzną zakładów (od- ' 
działów), tworzonych w myśl § 4, ustala Dyrekcja. 

§ 20. Dla opracowywania zagadnień, wynikaj ących 
z zadań Instytutu, mOJą być powoływane przez Dyrekcję 
fachowe komisje i podkomisje oraz zespoły dla opracowań 
jednorazowych. Do wynagrodzenia ich członków zastoso
wanie . mają przepisy § 16 .. 

V. Majątek i finanse. 
. § 21. 1. Instytut ma zarząd i użytkowanie majątku nie

ruchomego, oddanego mu protokólarnie przez Skarb Pań
stwa. Wyodrębniony z ogólnego majątku majątek rucho
my zostaje przekazany Instytutowi na własność. 

2. Instytut może nrubywać majątek nieruchomy na 
własność Skarbu Państwa, zatrzymując go w swym użyt- . 
kowaniu. Instytut może posiadać i VI tym celu nabywać 
i zbywać majątek ruchomy oraz zaciągać zobowiązania. 

§ 22. Zaciągane przez Instytut zobowiązania' finanso
we wymagają pOdpisu dwóch członków Dyrekcji, przy czym 
jednym z nich winien być dyrektor administracyjny. 

§ 23. ~ud:iJet Instytu1tu zatwierdza Minister Budow
nictwa. 

§ 24. Okresem budżetowym Instytutu jest okres przy
ję-ty w administracji państwowej. 

§ 25. Za każdy miniony okres budżetowy Instytut spo
rządza sprawozdanie oraz zamknięcie rachunkowe, przed
kładane w ustalonych terminach Ministrowi BuClOW
nictwa do zatwierdzenia. 

§ 26. Instytut prowadzi rachunkowość i sporządza 
I . preliminarze budżetowe według zasad, obowiązu,iących w 

I
I administraCji peństwowej. 

VI. Likwidacja Instytutu. 
I § 27. Instytut może być zlikwidowany zarządzeniem Mi

nistra ,Budownictwa, wydanym w porozumieniu z Prze-
wodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego i Ministrem Finansów. . 

1409. 

ZARZ4DZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 25 września 1950 r. 
w sprawie określenia szkół artystycznych, których ukoń-

czenie stanowi dowód posiadl,\nia studiów wyższych. 
. Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
1 kwietnia 1950 r: w sprawie zasad zaszeregowania i prze
chodzenia do wyższych grup uposażenia oraz dodatków 
funl{cyjnych i służbowych nauczy.cieli państwowych szkół 
artystycznych (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 143) zarządza się, 
co następuj e: 

§ 1. Za dowód posiadania wyższych studiów w rozumie
niu przepisów o uposażeniu nauczycieli szkół artystycz
nych uznaje się - zależnie od specjalności nauczyciela -
dokument stwierdzający: 

1. ukończenie jednej z państwowych wyższych szkół 
artystycznych w kraju, 

2. ukończenie studiów wyższych z zltkresu muzykolo
gii, arychitektury, teatrologii bądź historii sztuki, uzyska
ny na jednej z wyższych szkół akademickich w kraju, 

3. ukończenie przed dniem 1 września 1939, r. jednej z 
niżej wymienionych uczelni muzycznych: 

. . 1) Państwowe. Konserwatorium Muzyczne w Wąrsza
wie (dawniej Warszawski ·Iąstytut M\łzyczny), 

2) Państwowe Konserwatorium Mooyczne w Poznaniu, 
3) Śląskie Konserwatorium ' Muzyczne w Katowicach 

(dawniej Państwowe Konserwatorh~m Muzyczne), 
4) WyfTZa Szkoła Muzyczna im. Fr. Chopina Warszaw

skiego Towarzystwa Muzycznego w Warszawie, 
5) Konserwatorium Muzyczne im. M; Karłowicza w 

Wilnie, 
6) Konserwatorium Muzyczne H. Kijeńskiej w Łodzi, 
7) Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzyczne

go we Lwowie, 
§ 17. Udział w Radzie Naukowej bądź jej sekCjach 

nie stoi na przeszkOdzie w wykonywaniu prac specjal
nych lub wyrażania opinii indywidualnych na podstawie 

, umowy o dzieło, lub umowy zlecenia, zawartej z Ins'tytu- , 
8) Konserwatorium Towarzy~wa Muzycznego w Kra

kowie. 
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9) Miejskie Konserwatorium Muzyczne w Bydgoszczy, 
10) Konserwatorium Imperatorskiego Towarzystwa Ro

syjskiego Muzyki i Konserwatorium w PiotrogrodĘie (Pe
tersburgu) z filiami: w Moskwie, Kijo'wie i Odessie, 

11) Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Lenin-
gradzie, ' 

12) Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Moskwie, 
13) Państwowe Konserwatorium Muzyczne w Kij owie, 

d) prawa, wynikające z dalszych postanowień zarzą
dzenia. 

2. Zobowiązania, powstaŁe przy prowadzeniu za.kladu 
leczniczego, przejmuje Z.L.P. w stosunku do zakładu ma
cy, a ni~ wobec osób trzecIch. Zobowiązania, wynikają
ce z umowopracę Z.L.P. przejmuje w stosunku do pra
cowników. 

14) P:U1stwowe Konserwatorium Muzyczne w Kownie, 
15) Konserwatorium Muzyczne i Dramatyczne Towa- ! 

rzystwa Przyjaciół Muzyki w Wiedniu, 

3. Z.L.P. uzyskuje własność ruchomości 
do zakład u leczniczego; własność budynku, 
mieści się zakład leczniczy, zachowuje nadal 
sowy właścicleI nieruchomości. 

należących 
w którym 
dotychcza-

16) Państwowa Akademia Muzyki i Sztuki Odtwórczej 
w \Viedniu, 

17) Konserwatorium Muzyczne w Lipsku, . 
18)_ Wyższa Szkoła Muzyczna w Berlinie, 
19) Konserwatorium Muzyczne Sterna w Berlinie, 
20) Konserwatorium Muzyczne w Stuttgardzie, 
21) Wyższa Szkoła Muzyczna w Dreźnie, 
22) Wyższa S~koła Muzyczna w Monachium, 
23) Akademia Muzyczn'a (dawniej Konserwatorium) w 

Pra,dze, 
24) Królewskie Konserwatorium Muzyczne w Bru~seli, 
25) Narodowe Konserwatorium Muzyczne w Budapesz

cie, 
26) Królewsko-Węgierska Wyższa Szkoła Muzyczna im. 

Fr. Liszta w Budapeszcie, 
27) Królewska Akademia Muzyczna w Londynie, 
28') Królewska Akademia Muzyczna w Glasgow, 
29) Konserwatorium Muzyczne w Genewie, 
30) Konserwatorium Muzyczne w Zurichu, 
31) Konserwatorium Muzyczne w Bazylei, 
32) Wyższa Szkoła Muzyczna <Ecole Normale de Mu

sicme) w Paryżu, 
33) Schola Cantorum w Paryżu, 
34) Królewska Akademia Muzyczna Św. Cecylii w Rzy-

mie, 
35) Akademia Muzyczna i Sztuki Dramatycznej w Cluj. 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
MINISTER KULTURY I SZTUKI w/z W. Sokorski 

1410. 

ZARZ4DZENIE MINISTRA ZDROWIA 
z dnia 4 października 1950 r. 

w sprawie ustalenia warunków i terminów przejęcia przez 
~akład Lecznictwa Pracowniczego zakładów leczniczych, 
prowadzonych dla swych pracowników przez ' przedsię-
, b.iorstwa uspołecznione. 

"Ta po:istawie art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o 
~",~łgdzie Lecznic~wa Pracowniczego (Dz. U. R. P. Nr 36, 
) OZ. 334.) zarządza się, co następuje: . 

Postanowienia ogólne 
§ 1. Zakład Leczmictwa Pracowniczego, w dalszym cią

gu oznaczany w skrócie literami "Z.L.P.", przejmie za
kłady lecznicze, prowadzone dla swych pracowników 
przez przedsiębiorstwa uspołecznione, na warunkach i w 
terminach, ustalonych w niniejszym zarządzeniu. 

§ 2. 1. Przez zakłady lecznicze, o których mowa w § 1, 
należy rozumieć ws'zelką wrganizowaną działalność, na-
leżącą do zakresu Z.L.P. . 

2. Przedsiębiorstwem uspołecznionym w rozumieniu 
niniejszego zarzą.d:wnia jest lmżdy za;kład pracy, stano
wiący część przedsiębiorstwa państwowego lub pod za
rządem pal'u;twowym bądź przedsiębiorstwa spółdzielcze
go; określa się go w dalszym ciągu jako "zakład pracy". 

3. Zarządzenie niniejsze nie dotyczy zakładów leczni
czych Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego oraz prZedsiębiorstwa "Pol
skie Koleje Państwowe". 

Warunki i tryb przejęcia. 
§ 3. 1. Przejęcie zakładu leczniczego następuje nieod

płatnie i obejmuje wszystko, co wchodzi w skład zakła
du 1ecmiczego' jaJko zorgail1izowanej całości; w szczegól-
ilości: . 

a) prawa i obowiązki zakładu pracy, wynikające z 
umów o pracę, zawartych z pracownikami, zatruooiony
ml w za:kładzie leczniczym, 

b) nieruchomości 1 rtrohomości, należące do zakłaiClu 
lęczniczego, nie wyłączając posiadanych zapasów (po
mies~enia 1 ich u~zenia, mMZyny, aparaty i sprzęt 
leoontczy, środ!ki leoonicze, tabor przewozowy, przedmioty 
indywidualnego wyposażenia pracowników zakładu; na
rzędzia ich pracy itp.), 

c) zobowiązania zakładu pracy, powstałe przy prowa
dzeniu zakładu leczniczego, z wyjątkiem zobowiązań za 
dostarczOllle towary i wy1ronane roboty, 

4. Minister Zdrowia w porozumieniu z właśCiwym mi
niSItrem może nałożyć na zakład pracy szczególne zobo
wią.zania w stosunku do ZL.P. w przypadku przejęcia 
przez Z.L.P. nadmiernych 2lObowłązań zakładu lecznicze-
go. . 

§ 4. 1. Jeżeli zakład lęemiczy mieści się w budynku, 
położonym na terenie zakładu pracy, zarząd budynku ·na
leży nad.al do zakładu pracy. W prżypadku tym Z,L.P. 
uzyskuje od zakładu pracy prawo bezpłatnego używania 
pomieszczeń, korzystail1ia z urządzeń kanalizacyjnych, 
wodociągowych, telefoniC2J[1ych, oświetlenia, ogrzewania, 
utrzymywania czystości w pomieszczeniach, ochrony mie
nia itp. 

2. Jeżeli zakład le::zniczy mieści się w budynku, poło
żonym poza terenem zakładu pracy, Z.L.P. uzyskuje pra
wo używania pomie.:,·zczeń zakładu leczniczego w zakresie 
i na warunkach, na jakich korzysta z nich zakład pracy. 

§ 5. 1. Inwestycje, dotYCZlłCe pomi€l'lzczeń (budowa, 
rozbudowa, ~aptacje, remonty pomieszczeń itp.)zakła
tiu leczniczego, mieszczącego się na terenie lub w budyn
ku zakładll pracy, będą obejmowane planami inwestycyj
nymi zakładu pracy lub jego władz nadrzędnych. Plany 
te powinny być uzgodnione z Z.L.P., jeżeli zaplanowanie 
następuje bez jego wniosku. 

2. Wykonywanie planów nakładów gospodarczych dla 
zakładu leczniczego należy do tej jednostki, która - sto
oo~ie do ~tanowienia ust. 1 - odpowiednie nakłady 
swoim planem objęła. 

§ 6. Przekazujący zakład pracy Obowiązany jest udzie
lić Z.L.P. potrzebnych do prowadzenia przejętego zakła
du leczniczego wiadomości o jego stosunkach faktycz,. 
nych i prawnych, a Vi szczególnOŚCi o wszystkich zobo
wiązaniach, istniejących w chwili przejęcia, a ponadto---: 
przekazać akta, dokumenty, karty choroby, akta osobo
we itp., niezbędne dla prawidłowego prowadrenia ,zakła
du leczniczego. ' . 

§ 7. 1. Przekazania zakładu leczniczego dokona miejsco
wy kierownik zakładu pracy. 

2. prż.ejęcia zakładu leczniczego dokona w imieniu 
Z.L.P. dyrektor oddziału obwodowego Z.L.P., mlejscowo 
właściwego dla działalności zakładu leczniczego. ' 

3. Osoby wyżej wskazane dOkonają czynności ooaw
czo-odbiórczych osobiście lub przez wyznaczonych za~ 
stępców. 

4. Ilekroć w zllXZądzeniu niniejszym mowa o czynno
ściach zakładu pracy lub ZL.P., służbowo odpowiedzial
nymi za ich należyte wykonanie są osoby, wskazane w 
ust. 1 i 2, każda w zakresie swej właściwości. 
ł 8. Protokół ooawCZO-odbiorczy spOrzą.dza się W 4 

równobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym 
otrzymują oddział obwodowy Z.L.P. i zakład pracy oraz 
ich władze nadrzędne. . 

§ 9. 1. W czynnościach zdawczo-odbiorczych uczestni..i 
czy kierown~k zakładu leC2J[1iczego. 

2. Wylronanie czynności przygotowawczyoh do przeka
zania zakładu leczniczego należy do zakresu zakładu 
pracy. ' 

§ 10. , Przy prnekazywaniu zakładu leczniczego stosuje 
się odpowiednio postanowienia uchwały Prezydium Ko
mitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 
1950 r. w sprawie przekazywania przedsiębiorstw, zakła-

' dów lub kh części między państwowymi jednostkami · 
gOSipOdarczymi (Monitor Polski Nr A-"47, poo. 532) oraz 
uchwały Prezydium Rządu ż dnia 24 czerwca 1950 r. w 
sprawie przekazywania przedsiębiorstw, zakładów lub 
ich części oraz prz.edmiotów majątku trwałego pomiędZY 
państwowymi jedno.stkami gospodarczymi a jednostkami 
spółdziel~i (MoniJtor Polski Nr A-78, poz. 911). 

§ 11. Z d!l1iem faktyC7..rtego przejęcia zakładu leczni
czego .- Z.L.P. prrejmuje zarząd składnikami majątku 
trwałego oraz składnikami materiałowymi i towarowymi, 
a pracownicy zatrudnieni VI zakładzie leczniczym stają 
się pracownikami Z.L.P. l podlegają odtąd zwierzchnic
twu służbowemu dyrektoira oddziału ohwodowego Z.L.P. 




