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łJCHW AŁA Nr 559 RADY MINiSTRÓW 

z dnia 11 sierpnia 1951 r. 

o zmianie Instrukcji Nr 3 w sprawie Cwenenia wydziałów i referatów prezyiiiw nuI aaroiowyc •. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2() marca. 
1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy pań
stwowej (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. · 130) Rada Ministrów 
uchwala: 

1) w § l ust. l dodaje się' nl>wy pkt 19 w brzmieniu: 
,,19. geodezyjny"; 

2) w § 2 ust. 1 dodaje się po wyrazach .. de> spraw 
wyznań" nowy pkt 10 w brzmieniu: 
,,10. geodezyjny". §. 1. W uchwale Rady Ministrów z dnia 17 kwiet~ 

nia 1950 r. - ' Instrukcja Nr 3 w sprawie tworzenia wy
działów i referatów prezydiów rad narodowych (Moni
tor Polski Nr A-57, poz. 655 z późniejszymi zmianami) 
wprowadza się następuj ące zmiany: 

§ 2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów~ J. Cyrankiewicll 
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UCHWALA Nr 565 RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 sierpnia 1961 r. 

o zmianie Instrukcji Nr 8 w sprawie organizacji wewnętrzoej i etatów wydziałów prezydiów rad narodO!Wych. 

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21} marca 

1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy pań

stwowej (Dz. U. R. P Nr 14, poz. 130) Rada Ministrów 

uchwala: 

§ 1. W uchwale Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 

1950 r. - Instrukcja Nr 8 w sprawie organizacji wew

nętrznej i etatów wydziałów prezydiów rad narodowych 

(Monitor Polski Nr A-70, poz. 814 z późniejszymi zn,.ana

mi) wprowadza się następujące zmiany: 

W!1dział I Oddział f 
,,23,. Geode- l. Admini-

ZlłJtl9' stracji 
Mierni-
czej 

2. Nadzoru 
Robót 
Geode-
zyjngch 

3. Katastru 
i Map 

Zakres s p r a w 

Nadzór nad zawodem mierniczym, 
uprawnienia zawodoure, admini-
stracja miernictwa i sprawozdaw-
czość, planowanie robót geodezgj-
nych oraz jego koordynacja z pla-
nem inngch wgdziałóu1 • 

Dokumentacja techniczna, zlecanie 
robót, kos:r:rofysy, kalkulacje, nad-
zM technkzny i koordy'lacja robót 
geodezyjnych. 
Kataster gruntowy i budynkoUJY, 
współudział przy inwentaryzacji 
gruntów, sprawy znaków granicz-
nych, ewidencja punktów pomiaro-
wgch, przechowywanie dokumen-
tacji." 

I 

1) w § l pkt 10 (Wydział Budownictwa) skreśla się 

w rubrykach "Oddział" i "Zakres spraw" pkt 6, 

7 i 8, a dotychczasowe pkt 9 i 10 otrzymują -ko

lejną numerację 6 i 7; 

3) w § 2 pkt 8 (Wydział Budownictwa) w rubryce 
"Referaty" skreśla się wyrazy: ,,3. Pomiarów". 
§ 2. Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi 

Rady Ministrów. 
2) w § l po pkt 22 (Wydział Podatków Wiejskich) do

daje się nOwy pkt 23 w brzmieniu: 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes. Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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UCHW AŁA Nr 569' RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 sierpnia 1951 r. 

w sprawie zmiany planu stypendialnego dla młodzieiy szkół wyższych, podległych l\'Iinistrom: Szkół Wyższych 
i Nauki, Oświaty i Zdrowia oraz Przewodniczącemu Głównego Komitetu Kultury Fizycznej, na okres od dnia 

l stycznia 1951 1': do dnia 31 grudnia 1951 r. 

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 .marca 1950; r. 
o państwowych stypendiach dla młodzieży szkół wyż
szych (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 105) Rada Ministrów 
uchwala, co następuj e: 

§ 1. W uchwale Nr 263 Rady Ministrów z dnia 
7 kwietnia 1951 r. w sprawie planu stypendialnego dla 
młodzieży szkół wyższych, podległych Ministrom: Szkół 
Wyższych i Nauki, Oświaty i Zdrowia oraz Przewodni
czącemu Głównego Komitetu Kultury F izycznej, na 
okres od dnia 1 stycznia 1951 r. do dnia 31 grudnia 
1951 r. (Manitor P olski Nr A-34, poz. 425) wprowadza 
się następujące zmiany: 

l} pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
,,2. Wysokość kredytów na stypendia i zasiłki ustala 
się następująco: 

a) Ministe rstwo Szkół 
Wyższych i Nauki 
oraz na specialne ' 
stypendia naukowe 

b) Ministerstwo 
Oświaty 

c) Ministerstwo 
Zdrowia 

d) Główny Komitet 
Kultury Fizycznej 

Okres od 
l. r 1951 r. 
do 30. IX 
1951 r. 

79.8&4.655 

2.180.000 

3.674,985 

Z1.l26.195 

625.320 

Okres od Okres od 
l. X 1951 r. l. 11951 r, 
do 31. XII do 31. xn 

1951 r. 1951 r. 

43.731.464 123.616.119 

340.000 2.520.000 

1.505835 5.180.820 

9.454.635 30.580.330 

325.915 951.235" 
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2) w pkt 3: 

a) ust. D otrzymuje brzmienie: 

"D. S t Y P e n d i a T o war z y s t w a 
Przygotowawczych Kursów 
U n i w e r s Y t e c k i c h. 
Ustanawia się 4.335 stypendiów na okres od 
1 stycznia 1951 r. do 30 czerwca 1951 r. po 
150 zł miesięcznie oraz 1.000 premii stypendial
nych"; 

b) po ust. D dodaje się ust. Dl w brzmieniu: 

"Dl. S t y P e n d i a w y d z i a łów s t u
d i ó w p r z y g o t o w a w c z y c h. 
Ustanawia się 6.000 stypendiów na okres od 
1 września 1951 r. do 31 grudnia 1951 r. po 
285 zł miesięcznie"; 

c) ust. F otrzymuje brzmienie: 

"F. J e d n o r a z o w e z a s i ł k i. 
Ustanawia się 291 zasiłków miesięcznie po 
300 zł. Podział zasiłków ustala załącznik Nr 4. 
Ustanawia się kredyt w wysokości 67.000,- zł 
na okres od 1 września 1951 r. do 31 grudnia 
1951 r. na zasiłki dla studentów wydziałów 
studiów przygotowawćzych i upoważnia się Mi
nistra Szkół Wyższych i Nauki do ustalenia wy
sokości i liczby tych zasiłków w granicach 
przyznanego kredytu"; 

3) w pkt 4 po lit. i) dodaje się lit. j) w brzmieniu: 

"j) dla absolwentów studiów przygotowawczych na 
I roku o 75 zł, na II roku o 60 zł"; 

4) w ząłączniku Nr 6 "Zestawienie kredytów budżeto
wych na akcję stypendialną w 1951 r." pkt 1 otrzy
muje brzmienie: 

Okres od Okres od Okres. od 
l. I 1951 r. I.X 1951 r. l. I 1951 r. 
do 30. IX do 31. XlI do 31. XII 

I951 r. 1951 r. 1951 r. 

"l. Ministerstwo Szkół 
WIJższIJch i Nauki: 79.884.655 43.731.464 123616.119 

a) stIJpendia zWIJ-
czajne 64.276380 34.926.854 99.203.234 

h) premie stIJpen-
dialne 2.445.375 - 2.445.375 

c) stIJpendia dIJplo-
mowe 2.227.500 742.500 2.970.000 

d) dodatki do stIJpen-
diów na niektó-
rIJch kierunk~ch 
studiów 1.393.900 1.605.110 2.999.010 

e) stIJpendia miesz-
kaniowe 3.240.000 1.080.0pO 4.320.000 

f) zasiłki jednorazowe 540.000 lM.OOO 720.000 
g) stIJpendia Towa-

'rzIJstwa PrzIJgoto-
wawczIJch KUlSów 
Uniwersgteckich 4.051.500 - 4.051.500 

h) stgpendia dla 
wgdziałów stu-
diów przIJgoto-
wawczgch 1.710.000 5.130.000 6.840.000 

i) zasiłki jednorazowe 
wgdziałów studiów 
przggotowawczlJch 
od l. IX 51 r. 
do 31. XII 51 r. I - 67.000 I 67.000" 

§ 2. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom 
Finansów oraz Szkół Wyższych i Nauki. 

§- 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

: 
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UCHWAŁA Nr 571 RADY MINISTRÓW 

z dnia 11 sierpnia 1951 r. 

w sprawie organizowania i prowadzenia placówek wychowania pozaszkolnego. 

§ 1. Dla umożliwienia wprowadzenia w zycie za
sad socjalistycznej pedagogiki w zakresie wychowania 
pozaszkolnego, do czasu ustawowego uregulowania spr'ł
wy objętej niniejszą uchwałą, upoważnia się Ministra 
Oświaty do organizowania i prowadzenia placówek wy-

__ chowania pozaszkolnego. 

§ 2. Minister Oświaty przejmie następujące pla~ 
cówki wychowania pozaszkolnego od organizacji spo
łecznych: Pałace Młodzieży w Szczecinie i Katowicach, 
Dom Kultury Dzieci w Warszawie, prowadzone przez 
T.P.D. oraz Domy Harcerza, prowadzone przez Z.M.P. 

§ 3. Minister Oświaty w porozumieniu z Przewod
niczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego i Ministrem Finansów może przejmować inne pla
cówki wychowania pozaszkolnego, nie wymienione 
w § 2. 

§ 4. Do czasu odmiennego uregulowania sprawy 
uposażenia pracowników zakładów wymienionych w § 2 
zatwierdza się tabelę stanowisk oraz dodatków funkcyj
nych i służbowych dla tych pracowników stanowiącą 
załącznik do niniejszej uchwały. . Wysokość dodatku 
funkcyjnego ustala w wysokości jednej ze stawek wy
mienionych w tabeli dla dane.go stanowi!1ka Minister 

Oświaty, biorąc pod uwagę wielkość znaczen:e jed-
nostki organizacyjnej. ~ 

§ 5. Wysokość wynagrodzeń dla instruktorów, za
trudnionych w niepełnym wymiarze godzin, ustala się 
na kwotę zł 7 do 12, a dla wybitnych prelegentów 
i specjalistów na kwotę do zł 24 za efektywną godzinę 
pracy. 

Do grupy wybitnych prelegentów i specjalistów 
zaliczeni być mogą profesorowie i pomocnicze siły nau
kowe szkół wyższych i zakładów naukowych, wykwa
lifikowani nauczyciele szkół średl'lich i zawodowych 
wyróżniający się wynikami nauczania i wychowania, 
pisarze, artyści oraz osoby zajmujące odpowiedzialne 
stanowiska w życiu polityczno-społecznym, gospodar
czym i administracji państwowej. Ogólna liczba godzin 
przeznaczonych na zatrudnienie wybitnych prelegentów 
i specjalistów nie może przekroczyć ·100/0 liczby godzin 
zatrudnionych pracowników pedagogicznych. 

§ 6. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 
4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwo
wych i samorządowych oraz przewodnićzących organów , 
wykonawczych gmin miejskich i wiejskich (Dz. U. R. P . 
Nr 7, poz. 39) przyznaje się pracownikom pedagogicznym 
wymienionych zakładów ze względu na specjalne wa-


