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2. Instytut prowadzi Oddział w Pustkowie. 
§ 17. Wszelkie zmiany struktury wewnętrznej in

stytutu mogą być przeprowadzane za zgodą Ministra 
Przemysłu Chemicznego w porozumieniu z Państwową 
Komisją Planowama Gospodarczego. 

R o z d z i a ł IV. 

Zasady gospodarki finansowej. 

§ 18. Ogół dochodów i wydatków dnstytutll objęty 
jest budżetem Państwa (budżet centralny) w części do
tyczącej Ministerstwa Przemysłu Chemicznego. 

§ 19. 1. Do składania w imieniu instytutu oświad
czeń W zakresie jego praw i obowiązków majątkowych 
wymagane jest współdziałanie dwóch upoważnionych 
osób. 

2. Osobami upoważnionymi są: dyrektor, jego za
stępca i ustanowieni pełnomocnicy. Zastępca dyrektora 
i pełnomocnicy działają w granicach swego umocowania. 

3. Minister Przemysłu Chemicznego ustanawia 
i odwołuje pełnoqlOcników oraz ustala granice umoco-

wania zac;tępcy dyrektora i pełnomocników jak równie! 
może upoważnić dyrektora do samodzielnego składania 
oświadczeń w szczególnym zakresie. / 

§ 20. Wszelkie dokumenty obrotu pieniężnego, do
kumenty obrotu materiałami i towarami jak równie-J1 
dokumenty o charakterze rozliczeniowym i kredytOwyni, 
stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków 
pieniężnych, materiałów albo towarów, podpisują łącznie 
dyrektor lub osoba przez niego do tego upoważniona 
i główny (starszy) księgowy lub osoba · przez niego do 
tego upoważniona. 

§ 21. Do dokonywania czynności określonego ro
dzaju lub czynności szczególnych mogą być ustanowieni 
pełnomocnicy, którzy działają łącznie lub oddzielnie 
w granicach ich umocowania. Udzielenie pełnomocnic
twa następuje w sposób przewidziany dla składania 
oświadczeń w zakresie praw i Clbowiązków majątkowych 
instytutu. 

§ 22. Likwidację instytutu zarządza Minister Prze
mysłu Chemicznego w porozumieniu z Ministrem Fi
nansów i za zgodą Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA PAŃSTWOWYCH GOSPODARSTW ROLNYCH 

z dnia 11 grudnia 1951 r . 

w sprawie składu osobowego i regulaminu czynności Komitetu do Spraw Wyścigów Konnych. 

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwiet
nia 1950 r. o wyścigach konnych (Dz. U. R. P. Nr 20, 
pCQ: 173) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W skład Komitetu do Spraw Wyścigów Kon
nych wchodzą: 
, 1) przewodn:czący wyznaczony przez Ministra Pań

stwowych Gospodarstw Rolnych, 
2) dwaj przedstawiciele Ministra Państwowych Gospo-

darstw Rolnych, 
3\ dwaj przedstawiciele Ministra · Rolnictwa, 
4) dwaj przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej, 
5) dwaj przedstawiciele wojewódzkich rad narodo

w ych spośród fachowych w zakresie hodowli koni 
pracowników, wyznaczonych przez Ministra Rol
n'ctwa 

6) trzej przedstawiciele przedsiębiorstwa państwowe

go Państwowe Tory Wyścigów Konnych, 
7) przedstawiciel Centralnego Zarządu Hodowli K9Jlł; 

8) dwaj pr zedstawiciele małorolnych rolników/ ' ho
d'Jwców koni. 
9 2. K0mltp.t do Spraw Wyścigów Konnych jest 

orcnmem opiniodawczY'm, do którego zakresu działania 
należy : 

l) opin;owQn :e, czy wyścigi prowadzone są należycie 

pod względem dodatniego oddziaływania na do
skonalen ie ras koni poddawanych próbom dzielności 
na torach ! czy wpływają dodatnio na produkcję 
materiału zarodowego, mogącego podnosić jakość 
i dzi elność konia roboczego w kraju, 

2) wydawanie opinii o projektowanych przepisach, 
regulujących prowadzenie wyścigów oraz hodowli 
koni ras poddawanych próbom dzielności na to
rach, 

3) opiniowanie programów wySCH~OW konnych, opra
cowanych przez "Państwowe Tory Wyścigów Kon-' 
nych", 

4) opiniowanie planów finansowo-gospodarczych przed
siębiorstv:a państwowego "Państwowe Tory Wyści
gów Konnych" oraz jego działalności gospodarczej, 

5) składanie Ministrowi Państwowych Gospodarstw 
Rolnych wniosków i projektów w zakresie prób 
dzielności na torach wyścigowych oraz hodowli 
koni tym próbom poddawanych, 

6) opiniowanie organizacji rozliczeń we wzajemnych 
zakładach (total izatorze). 

§ 3. 1. Posiedzenia Komitetu do Spraw Wyści
gów Konnych odbywają się co najmniej dwa razy 
rocznie, przed rozpoczęciem i w końcu sezonu wyści
gowego. W miarę potrzeby lub na żądanie Ministra 
Państwowych Gospodarstw Rolnych posiedzenia Komi
tetu mogą być zwoływane przez przewodniczącego 

w innym czasie. 
2. Porządek obrad ustala przewodniczący. 

3. O terminie posiedzeń oraz o porządku obrad 
powinni być powiadomieni na piśmie wszyscy człor:ko
wie Komitetu na 7 dni naprzód. 

4. Wszelkie uchwały Komitetu zapadają zwykłą 

większością głosów przy udziale najmniej 9 członków 
. K omi tetu. W razie równości głosów przeważa głos prze
wodniczącpgo. 

§ 4. 1. Z każd p.go posiedzeni a Komitetu sporzą
dza się protokół, podpisany przez przewodniczącego 

i protokol an t.a . 
2. Uchwały Komitetu przedkłada przewodniczący 

Ministrowi Pańs twowych Gospodarstw Rolnych. 
§ 5. Potrzebnej pomocy biurowej do załatwiania 

spraw kancelaryjnych ' i rachunkowych Komitetu do
starczy przedsiębiorstwo "Państwowe Tory Wyścigów 

.... Konnych". 
§ 6. Wynagrodzenie członków Komitetu za po

siedzenia, koszty ich podróży i wydatki kancelaryjne 
Komitetu pokrywane będą 'Z 120/0 odliczeń od wzajem
nych zakła:lów na wyścigach konnych , przewidzianych 
\V art. 8 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. o wyścigach 
konnych (Dz. U. R. P . Nr 20, poz. 173). 

§ 7. M inister Państwowych Gospodarstw R olnych 
może zlecić poszczególnym członkom Komitetu wyko-
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nanie czynności, nie objętych § 2 niniejszego zarzą

dzenia. 

§ 8. Z dniem wejścia w zycie niniejszego zarzą

dzenia' traci moc obowiązującą zarządzen'e Mini..·cra 

Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 7 lipca 1950 r. 

-------- _ ._ ---

w sDrawie sk1adu osobowego i regu13minu czynności 
Kom1tetu do Spraw Wyścigów Konnych. 

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

.Minister Państwowych Gospodarstw Rolnych: 
w z. SI. Tkaczow 

1543 

ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 13 grudnia 1951 r. 

w sprawie przyrzeczenia i ślubowania służbowego nauczycieli szkół artystycznych. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 
1951 r. o stosunkach słuźbowych nauczycieli szkół arty
stycznych i zakładów szkolenia artystycznego (Oz.U.R.P. 
Nr 5, p<lrl. 40) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Nauczyciel tymczasowy przy objęciu słuzby 
.. kłada przyrzeczenie służbowe w następującym brzmie
niu: 

,,~ekam uroczyście w wykonywaniu swych 
obowiązków słuźbowych, szczególnie w zakresie wycho
wania i nauczania młodziezy, przyczyniać się ze wszyst
kich sil do ugruntowania wolności, niepodległości i po
tęgi demokratycznego Państwa Polskiego, któremu wier
ności zawsze dochowam, strzec niezłomnie przepisów 
prawa, mając wszystkich obywateli . w równym posza
nowaniu; umacniać poszanowanie prawa i wierność dla 
demokratycznego Państwa Polskiego; obowiązki swego 
stanowiska wypełniać gorliwie i sumiennie, polecenia 
mOIich przełożonych wykonywać dokładnie , dochować 
tajemnicy służbowej, a w postępowaniu kierować się 

zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości spo
łecznej ". 

§ 2. Nauczyciel stały składa przy ustaleniu ślubo
wanie służb c'We w następującym brzmieniu: 

"Ślubuję uroczyście w wykonywaniu swych obo
wiązków służbowych , szczególnie w zakresie wychowa
nia i nauczania młodzieży, przyczyniać się ze wszyst
kich sił do ugruntowania wolności , niepodległości i po
tęgi demokratycznego Państwa Polskiego, któremu wier
ności zawsze dochowam, strzec niezłomnie przepisów 
prawa, mając wszystkich obywateli w równym posza
nowaniu; umacniać pcszanowanie prawa i vi~erność dla 
demokratycznego _państwa Polllkiego; obowiązki swego 
stanowiska wypełniać gorliwie i sumiennie, polecenia 
moich przełożonych wykonywać dokładnie, dochować 
tajemnicy sluźbowej, a w postępowaniu kierowa C' się 

.. . . 
nazwa i adres szkoły, zakładu, urzędu 

PROTOKÓŁ 

dopełnienia aktu przyrzeczenia służbowego 

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

Ob. 
(imię i nazwisko składającego) 

złozył przed rbi",,;pm o})()wiazków służbowych przyrze
czenie w następującym brzmieniu: 

zasadami godności, uczciwości i sprawiedliwości spo
łecznej". 

§ 3. Slubowanie (przyrzeczenie) służbowe ma cha-
rakter uroczystego aktu, w którym uczestn i czą: 

1) przyjmujący ślubowanie (przyrzeczenie), 
2) składający ślubowanie (przyrzeczenie) oraz 
3) osoba wyznaczona przez przyjmującego ślubowanie 

(przyrzecz'?; 'Je). 

§ 4. Ślubowanie (przyrzeczenie) służbowe odbie
rają: 

l) od nauczycieli wyższych szkół artystycznych -
właśoiwy rektor, 

2) od nauczycieli szkół artystycznych I i II stopnia oraz 
zakładów szkolenia artystycznego - właściwy dy
rektor szkoły, 

3) od dyrektorów oraz zastępców dyrektorów szkół 

artystycznych I i II stopnia oraz zakładów szko;lenia 
artystycznego - kierownik wydz,iału kultury właś

ciwego prezydium wojewódzkiej rady narodowej 
(Rady Narodowej m. st. Warszawy, m. Łodzi). 

§ 5. ZłOlŻenie ślubowania (przyrzeczenia) odbywa 
się w postawie stojącej. SkI.dający ślubowanie (przy
rzeczenie) nauczyciel odczytuje przepisaną rotę wobec 
odbierającego ślubowanie (przyrzeczenie) i osoby przez 
niego wyznaczonej. 

§ 6. O dopełnieniu aktu ślubowania (przyrzeczenia) 
sporządza się protokół według ustalonego wzoru (załącz
niki Nr 1 i Nr 2), który podpisują wszystkie osoby 
uczestniczące w akcie. Protokół ten przechowuje się 
w aktach osobowych nauczyciela. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem ogło
szenia. 

Minister Kultury Sztuki: S. Dybowski 

Załączni.k do zarządzenia MinIstra 
Kultury i Sztuki z dnia 13 grudnia 
1951 r. (poz. 1543). 

,.,Przyrzekam uroczyście w wykonywaniu swych 
obowiązków służbowych, szczególnie w zakresie wycho
wania i nauczania młodzieży, przyczyniać się ze wszyst
kich sił do ugruntowania wolności, niepodległości i po
tęgi demokratycznego Państwa Polskiego. któremu wier
ności zaWSZe dochowam, strzec niezłomnie przepisów 
prawa, mając wszystkich obywateli w równym posza
nowaniu; umacniać p<lszanowanie prawa i wierność dla 
demokratycznego Państwa Polskiego; obowiązki swe~o 

stanowiska wypełniać gorliwie i sumiennie, polecenia 
modch przełożonych wykonywać dokładnie. dochować 
tajemnicy słu-;bowej, a w postępO\vaniu kierować s;ię 
za~adami godności, uczciwości i sprawiedliwości spo
łecznej". 

.... 

.. 


