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TaRłO: 

DZIAŁ I. SPRAWY OGÓLNE 
Pozo 1628. Uchwała Rady Ministrów o uregulowaniu 

sprawy związków międzykomuJlalnych. 

Poz. 1629. Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów w spra
wie ślubowania i przyrzeczenia służbowego nauczycieli 
ązkół zawodowych i zakładów naukowych, podległych Cen
tralnemu Urzędowi Sz~olenia Zawodowego. 

Poz. 1630. Zarządzenie Ministrów: Szkół Wyższych i 
Nauki, Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sztuki oraz Sprawie
dliwości w sprawie wynagrodzenia za przeprowadzenie 
egzaminów w państwowych szkołach wyższych, 

Poz. 1631. Zarządzenie Ministra Szkół Wyższych i Nauki 
w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia 
Szkół, Zakładów Naukowych 1 Instytutów w Aparaturę 
Laboratoryjną. 

Poz. 1632. Zarządzenie Nr 62 Komisji Dewizowej w spra
wie regulowania płatności z tytułu usług związanych z 
obrotem morskim. 

DZIAŁ I 
SPRA WY OGÓLNE 

1628. 

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW 
z dnia 8 listopada 1950 r. 

o uregulowaniu sprawy związków międzykomunalnych. 
Na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 3) ustawy z dnia 

20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy 
państwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 130) Rada Ministrów 
za zgodą Rady Państwa postanawia, co następuje: 

§ 1. Rozwiązuje się związki międzykomunalne, istniejące 
w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 20 marca 1950 r. 
o terenowych organach Jednolitej władzy państwowej (Dz. 
U. R. P. Nr 14, poz. 130). 

§ 2. Majątek rozwiązanych związków międzykomunal
nych staje się majątkiem Państwa. 

§ 3. Właściwi ministrowie w porozumieniu z Ministrem 
Finansów określą w drodze zarządzeń władze, instytucje 
lub przedsiębiorstwa państwowe, które przejmą majątek 
rozwiązanych związków międzylromunalnych wraz z akty
wami i pasywami, jak również tryb przejęcia tego ma-
jątku. . 

§ 4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Gospo
darki Komunalnej oraz innym właściwym ministrom. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Mo
nitorze Polskim. 

PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyrankiewicz 

1629. 

ZARZ.\DZENIEPREZESA RADY MINISTRóW 
z dnia 28 listopada 1950 r. 

" sprawie ślubowania i przyneczenia służbowego nauezy
eieU szkół zawodowych i lI.kładów naukowych, podległych 

Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego. . 
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 kwietnia 

1950 r. o stosunkach Służbowych nauczycieli szkół zawodo
wych i zakładów naukowych podległych Centralnemu 
Urzędowi Szkolenia Zawodowego (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 
140) zarządza się; co następuje: 

§ 1. Nauczyciel tymczasowy przy objęciu służby składa 
przyrzeczenie służbowe w następującym brzmieniu: 

"Przyrzekam uroczyście w wykonywaniu swych obowiąz
ków słuŻbowych, szczególnie w zakresie wychowania i nau
czania młOdzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił do u
gruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokratycz
nego Państwa POiskiego, któremu wierności za9'""""- \locho-

DZIAŁ II. SPRAWY GOSPODARKI NARODOWEJ 
Poz. 1633. Zarządzenie Minisira Komunikacji w spra

wie posiadania i budowy przez urzędy, instytucje i jed
nostki gospodarki uspołec:mionej własnych stacji obsłu
gi i warsztatów samochodowych. 
Zarządzenia Ministra Finansów: 
Poz. 1634. zmieniające Jednolity Plan Kont dla pań

stwowych przedsiębiorstw ,handlowych. . 
Poz. 1635. w sprawie likwidacji dotychczasowego syste

mu wykonywania budżetu państwowego i 
budżetów b. z\Wązków samorządu teryto
rialnego oraz wprowadzenia nowych 7asad 
wykonywania budżetu Państwa. 

Poz. 1636. Orzeczenie Nr 14 Ministra Handlu Wewnętrz
nego o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa. 

Poz. 1637. Orzeczenie Nr 30 Ministra Leśnictwa o prze
jęciu przedsiębiorstw na własność Państwa. 

Poz. 1638. Zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu 
Drobnej Wytwórczości w sprawie ustanowienia przymu
sowego zarządu państwowego nad przedsiębiorstwami. 

wam, strzec niezłomnie przepisów prawa, mając wszyst
kich Obywateli w równym poszanowaniu; umacniać po
szanowanie prawa i wierność dla demokratycznego Pań
stwa Polskiego; obowiązki swego stanowiska wypełniać 
gorliwie 1 sumiennie, polecenia moich przelo2lonych wy
konYWM dokładnie, dochować tajemnicy służbowej, a w 
postępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwo
ści i sprawiedliwości społecznej". 

§ 2. Nauczyciel stały składa przy ustaleniu ślubowanie 
służbowe według następującej roty: 

"Ślubuję uroczyście w wykonywaniu swych obowiązków 
słuŻbowych, szczególnie w zakresie wychowania i naucza
nia młodzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił do ugrun
tOwania wolności, niepodległOŚCi i potęgi demokratycznego 
Państwa Polskiego, któremu wiernOści zawsze dochowam, 
strZec niezłomnie przepisów prawa, mając wszystkich oby
wateli w równym poszanowaniu; umacniać poszanowanie 
prawa i wierność dla demokratycznego Państwa Polskie
go; obowiązki swego stanowiska wypełniać gorliwie i su
miennie, polecenia moich przełożonych wykonywać dokład
nie, dochować tajemnicy służbowej, a w postępowaniu 
kierować się zasadami godności, uczciwości i sprawiedli
wości społecznej". 

§ 3. Ślubowanie (przyrzeczenie) służbowe ma charakter 
uroczystego aktu, w którym uczestniczą: 

a) przyjmujący ślubowanie (przyrzeczenie) (§ 4), 
b) składający ślubowanie (przyrzeczenie), 
c) asystent wyznaczony przez przyjmującego ślubowa

nie (przyrzeczenie). 
ł 4. ślubowanie (przyrzeczenie) służbowe odbierają: 
a) od nauczycieli szkół i zakładów - właściwy dyrektor 

(kierownik) lub osoba specjalnie wydelegowana przez 
władze szkolne, 

b) od dyrektorów (kierowników) szkół i zakładów z wy
jątkiem wymienionych pod c) - Dyrektor Okręgowy 
Szkolenia Zawodowego lub osoba przez niego delego
wana, 

c) od dyrektorów (kierowników) szkół i zakładów podle
głych bezpośrednio Centralnemu Urzędowi Szkolenia 
Zawodowego - Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia 
Zawodowego lub osoba . przez niego delegowana. 

§ 5. Złożenie ślubowania (przyrzeczenia) odbywa się w 
postawie stojącej. Składający ślubowanie (przyrzeczenie) 
nauczyciel odczytuje przepisaną rotę wpbec Odbierającego 
ślubowanie (przyrzeczenie) przy udziale asystenta. 

§ 6. O dopełnieniu aktu ślubowania (przyrzeczenia) 
sporządza się protokół według załączonego wwru (załącz
nik Nr 1 i 2), który podpisUją wszystkie osoby uczestniczą
ce w akcie. 

Protokół ten przechowuje się w aktach osobowych zain
teresowanego. 

§ 7. Zarządze<nie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
PREZES RADY MINISTRóW Józef Cyrankiewics 
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Załącznik Nr l do zarządzenia Prezesa Rady , 
Ministrów z dnia 28 listopada 1950 r. 
(poz. 1629). 

nazwa l adres mkoły, zakładu, urzędu 

PROTOKół. 
DOPEŁNIENIA AKTU PRZYRZECZENIA SLUŻBOWEGO 

W dniu • w lokalu 
(nazwa szkoły, zakładu, urzędu) 

Ob. 
(imię i nazwisko składającego) 

złożył przed objęciem obowiązków służbowych przyrzecze
nie według następuj ącej roty: 

"Przyrzekam uroczyście w wykonywaniu swych obowiąz
ków ShlŻbowych, szczególnie w zakresie wychowania i nau
czania młodzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił do 
ugruntowania wolności, niepodle~łości i potęgi demokra
tycznego Państwa Polskiego, któremu wierności zawsze 
dochowam, strzec niezłomnie przepisów prawa, mając 
wszystkich obywateli w równym poszanowaniu; umacniać 
poszanowanie prawa i wierność dla demokratycznego Pań
stwa POlskiego; obowiązki swego stanowiska wypełniać 
gorliwie 1 sumiennie, polecenia moich przełożonych wyko
nywać dokładnie, dochować tajemnicy służbowej, a w po
stępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwości 1 
sprawiedliwości społecznej". 

Przyrzeczenie odebrał ob. 
(imię 1 nazw1s·ko oraz stanowisko 

w obeenOOci asystenta ob. 
odbierającego przy:rzeczenie) 

(imię l nazwisko oraz stanowisko asyBtenta) 

. \ . 
(podpis odbierającego 

przyrzeczenie) 

(podpis asystenta) 

(podpis składającego 
przyrzeczenie) 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 28 listopada 1950 r. 
(poz. 1629), 

nazwa 1 adres mkoły; zakładu, urzędu 

PROTOKół.. 
DOPEŁNIENIA AKTU śLUBOWANIA SLUŻBOWEGO 

W dniu w lokalu 
(nazwa szkoły, zakładu, urzędu) 

Ob. 
(imię i nazwisko składającego) 

złożył w związku z ustaleniem ślubowanie według nastę
pującej roty: 
"Ślubuję uroczyście w wykonywaniu swych obowiąz

ków służbowych, szczególnie w zakresie wychowania i nau
czania młodzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił do 
ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokra
tycznego Państwa Polskiego, któremu wierności zawsze 
dochowam, strzec niezłomnie przepisów prawa, mając 
wszystkich obywateli w równym poszanowaniu; umacniać 
poszanowanie prawa i wierność dla demokratycznego Pań
stwa Polskiego; obowiązki swego stanowis.ka wypełniać 
gorllwie 1 sumiennie, polecenia moich przełożonych wyko
nywać dokładnie, dochować tajemniCY służbowej, a w po
stępowaniu kierować się zasadami godności, uczciwości i 
sprawiedliwości społecmej". 

SIubowanie odebrał ob. 
(imię i nazwisko oraz stanowisko 

w obecności asystenta ob. 
odbierającego ś'lubO'l"Tanie) 

(Imię l nazwisko oraz stanowisko asystenta) 

(podpis odbierającego 
ślubowanie) 

(podpis asystenta) 

", 
(podpis składającego 

~!ubowanle) 

1630. 

ZARZĄDZENIE MINISTRÓW: SZKóŁ WYtSZYCB 
I NAUKI. 'ZDROWIA, OŚWIATY, KULTURY I SZTUKI 

ORAZ SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 30 października 1950 r. 
w spra,,,,ie wynagrodzenia za przeprowadzenie eg~minów 

w państwowych szkołach wyższych. - -_,o 

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. 
o uposażeniu pracowników państwowych i samorządo-
wych oraz przewodniczących organów wykonawczych 
gmin miejskich i wiejskich (Dz. U .. R. P. Nr 7, poz. 39) 
zarządza się, co następuje: 

§ l. Państwowym pracownikom nauki, przeprowadza
jącym egzaminy w sesji Wiosennej i jesiennej r. 1950, 
przysługuje następujące wynagrodzenie: 

1) za egzamin pojedyńczy ..••. 
2) za egzamin podwójny (teoretyczno

praktyczny lub ustny i pisemny) z jed-

3 zł, 

nego przedmiotu ..... 4 zł 50 gr, 
3) za egzamin końcowy dyplomowy lub 

magisterski • • • • 
4) za egzamin dokt.orski 

9 zł, 

15 zł. 

Jeżeli egzamin przeprowadza się komisyjnie, przewod
niczący kompl1!tu egzaminują.cego otrzymuje wynagro
dzenie w tej samej - wysokości, jaka przysługuje egzami
natorom. 

§ 2. Państwowym pracownikom nauki za pełnienie 
funkcji przewodnicząceg'o komisji egzaminacyjnej przy-
sługuje następujące wynagrodzenie: --

1) od każdego kandydata przystępujące
go do egzaminu pOjedyńczego, po
dwójnego, końcowego, dyplomowego, 
dyplomowego na ni7.szy ,stopień nau
kowy oraz doktorskiego, w wysokości 
polowy stawek, podanYCh w § 1 ni
niejszego zarządzenia, z właściwych 
dla danego egzaminu, 

2) od każdego kandydata przystępują
cego do egzaminu grupowego lub 
rocznego z dwóch lub więcej przed-
miotów ........... 3 zł. 

§ 3. Osobom, zatrudnionym w komisjach dla doboru 
kandydatów na I rok studiów oraz w komisjach powoła
nych na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Oświaty 
z dnia 3 czerwca 1949 r. w sprawie Kursów Przygotowaw
czych do szkół wyższych (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 266) 
przysługuje następujące wynagrodzenie: 

1) przewodniczącym od każdego kandy
data przystępującego do egzaminu 

2) egzaminatorom za każdy egzamin 
3) członkom komisji - od każdego klm

dydata przystępującego do egzaminu 

3 zł, 

2 zł 25 gr, 

75 gr. 
§ 4. Wynagrodzenia, ustalone w nmleJszym zarzą

dzeniu, płatne są z kredytów budżetowych. 
§ 5. Wypłaty wynagrodzeń dokonywują szkoły po za

kończeniu sesji egzaminacyjnej. 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 

z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 1950 r. Równocześnie 
tracą moc obOWiązującą wszystkie przepisy prawne nor
mujące sprawy uregulowane niniejszym zarządzeniem. 
MINISTER SZKóL WYŻSZYCH I NAUKI 

MINISTER ZDROWIA 
MINISTER OŚWIATY 
MINISTER KULTURY I SZTUKI 
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI 

1631. 

wIz .H. GolańskJ 
w/z J. Sztachelski 

w/z H. Jabłoński 
w/z W. Sokorskl 

H. świątkowski 

ZARZĄDZENIE MINISTRA SZKóŁ WYtSZYCH I NAUKI 

z dnia 30 października 1950 r. 
w sprawie powołania Komisji do Spraw Zaopatrzenia 
Szkół, Zakładów Naukowych i Instytutów w Aparaturo 

Laboratoryjną. 

§ 1. Powołuje się Komisję do Spraw Zaopatrzenia 
Szkół, Zakładów Naukowych 1 Instytutów w Aparaturę 
Laboratoryjną dla oceny potrzeb w zakresie aparatury 




