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Dziennik Ustaw. Poz. 513, 514 i 515. 745 

513. 

Ha mo~y art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na-
5t~pując:ej treści: 

Ustawa 
z dnia 23 czerwca 1923 r. 

W pn:edmiocie upoważnienia Ministra Skarbu 
do zaciągnięcia w \ Polskim Banku Krajowym 

pożyczki w kwocie 12 miljardów marek. 

Rrt 1. Upoważnia się Ministra Skarbu do za
ci~gnięcia pożyczki w kwocie 12 miljardów marek 
w 6% obligacjach komunalnych Polskiego Banku 
Krajowego oraz do użycia tej pożyczki na podwyższe
nie kapitału zakładowego powyższego Banku. 

, . 
Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 

siE; Ministrowi Skarbu. . 

Art. '3. Ustawa ' niniejsza wchodzi w życie 
Z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowśki 
Prezes Rady Ministrów: Witos 

• 
Minister Skarbu: W. Clrabśki 

514. 

RozporządzQnie Rady Ministrów 

z dnia 21 czerwca 1923 r. 

VI pr%edmiocie podwytszenia grzywien za prze
kroczenia przepisów ustawy wodnej. 

. Na mocy ' art. 25B ustęp 5 ustawy wodnej 
z dnia 19 wrzesnia 1922 'r. ' (Dt. U. R. P. N2 102 
poz. 936) zarządza się co następuje: 

§ 1. PrzeWidziane wart. 241, 242, 243 i 247 
ustawy wodnej Z dnia 19 . września 1922 r. (Dz. U. 
Jt P. Ni! 102 poz. 936) wymiary srzywien podwyższa 
Sl~ dZieSięCiokrotnie. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
tU<:2a si~ Ministrowi Robót Publicznych i zaintere
SOWafiyrn Ministrom. 

I 3. Rozporządzenie nihiejsze wchodzi w życie 
% dńi~ffl ogłoszenia. . .. " 

';""r " 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Robót Publicznych: J. Łopuszański · 

Minister Spraw Wewnętrznych: Kiernik ,~ 

Minister Spn~wiedliwości: St. Nowodworski ; 

• 515. 

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenią Publicznego 

z dnia 14 czerwca 1923 r. 

W sprawie egzaminów państwowych na nauczy
cieli szkół średnich i seminarj ów nauczycielskich. 

Na zasadzie art. 1 i 14 ustawy z dnia 26 wrzęś
nia \ 922 dotyczącej kwalifikacji zawodowych do na
uczania w szkołach . średnich ogólnokształcących i se
minarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych 
(Dz. U. R. P. NQ 90, poz. 828) i częściowo zmienia
jąc rozporządzenie z dn. 29 stycznia 1923 r. w sprawie 
egzaminów państwowych na nauczycieli szkół śred
nich (Dz. U. R. P. N2 38 poz. 256), zarządza się co 
następuje: 

• Ił 

§ 1. § 19 rozporządzenia Ministra Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego z dniem 29 stycz
nia 1923 r. otrzymuje brzmienie następujące: "Osoby, 
które ukończyły lub ukończą przed końcem 1924 r. 
trzyletni Kurs Naukowy względnie dwuletni Kurs Pe
dagogiczny lub dwuletnie Studjum Pedagogiczne dla 
kandydatów na nauczycieli przedmiotów pedagogicz
nych, zorganizowane przy . Państwowym Instytucie 
Pedagogicznym w Warszawie, uzyskują kwalifikacje 
zawodowe do nauczania w szkołach średnich i semi
narjach nauczycielskich przez zdanie' egzaminu wobec 
Państwowej Komisji Egzaminacyjnej przy Państwowym 
Instytucie Pedagogicznym w Warszawie; słuchacze 
Państwowego Instytutu Nauczycielskiego wWarsza
wie, kOI1cZący studja w roku szkolnym 1922/3 lub 
1923/4 uzyskują takież kwalifikacje przez 'zdanie egza
minu przed upływem roku 1924 wobec Komisji Egza
minacyjnej, powołanej przy tymże Instytucie do od- , 
bywania egzaminów końcowych. 

F\bsolvJenci rocznych Państwowych Kursów Wy
chowania fizycznego, którzy z końcem r. szk. 1922/23 
otrzymają świadectwa z ich ukończenia, mogą uzyskać 
kwalifikacje zawodowe do nauczania ćwiczeń cieles
nych. w szkołach średnich ogólnokształcących i se
minarjach nauczycielskich po odbyciu dwuletniej 
praktyki nauczycielskiej w tych szkołach w wymiarze 
conajmniej 14 godzin tygodniowo, uznanej przez 
Ministra Wyz,nań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
za zadaw~ającą, przez zdanie specjalnego egzaminu 
kwalifikacyjnego, którego program określi osobne 
rozporz;ądzenie" • 

§ ,2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

-
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
. Olqbiński 


