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a)

791.
Rozporządzenie

Ministrów Skarbu oraz
Przemysłu i Handlu

z dnia 3
W

przedmiocie

października

1923 r.

mnożnika celnego
i zniżonego.

normalnego

Na mocy art. 1,4 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N2 51
poz. 314) zarządza si~ co następuje:
dopłaty walutowej normalnej
celnego normalnego), któ rej podlegają
towary wyszczegó lnione w § 1 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Prz e mysłu i Handlu z dnia
7 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 68 poz. 53,2), określa si~ aż do nowego zarządzenia na 8,099,900°/0
agio czy ii mnożnik 81000.

§ 1.

Wysokość

(mnożnika

§ 2. Towary, n i eobjęŁe wykazem, zawartym
w § 1 rozporządzenia (Dz. U. R. P. N2 68 poz. 532),
ani obowiązującem w danej chwili rozporządzeniem
' Ministrów Skarbu i Przemysłu i Handlu z dnia
28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych - (Dz. U. R. P.
N266 poz. 517) opłacają cło z dopłatą walutową zniżoną, wynoszącą 5,999,900°/0 czyli mnożnik 60.000.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
ogłoszeniu.
Jednocześnie z dniem wejścia w życieniniej
szego rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie z dnia 15 września 1923 r. w przedmiocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego

§ 3.
4 dnia po

•

(Dz. U. R. P. N2 92 poz. 735).
Minister Skarbu: W. Kucbarski
Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski

792.
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświe cenia Publiczne'g o

z dnia 15

września

1923 r.

w sprawie kwalifikacji zawodowych duchownych rzymsk o-kat olicki ch do nauczania religji w ~ szko łach średnich ogólnokształcących
i seminarjach nauczycielskich państwowych
, i prywatnych.
Na zasadzie art. 2 ustawy 'z dn. 26 września
1922 roku, dotyczącej kwalifikacji zawodowych do
nauczania w szkołach średni ch ogólnokształcących
iseminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 828), po porozumieniu się z właściwemi władzami kościelnemi, zarządza się co następuj~:
'

,

§ 1. Kwalifikację zawodową do nauczania reIigji w szkołach średnich og ólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych
stanowi dla duchownych rzymsko-ka tolickich:

1167

stopień naukowy uniwersytecki: doktora, ma-

gistra lub licencjanta, otrzymany na wydziale teologji katolickiej uniwersytetu lub zakładu teologicznego w Polsce lub jednego
z uniwersytetów i zakiadó'" teologicznych
zagranicznych, których świadectwa uzusadniają w myśl obowiązujących przepisów prawo
do dodatku za studja wyższe;
b) świadectwo złożenia egzaminu pedagogicznego ma prefekta przed komisją biskupią wraz
ze świadectw em ukończenia studjów teologicznych w uniwersytetach i zakładach teologi-cznych albo w tych djecezj a lnych seminarjach duchownych w Polsce, w których do
przyjęcia wymagane jest świadectwo dojrzałości ze szkoły średniej ogólnokształcącej.

§ 2. Do udzielania nauki religj i potrzebuje duchowny rzymsko-katolicki oprócz kwalifikacji naukowych jeszcze misji kanonicznej, udzielonej mu przez
właściwego Biskupa.
Przepisy

przejściowe.

§ 3. Za posiadających kwalifikacje naukowe
i zawodowe do nauczania religji rz.-~. w szkołach
średnich ogólnokształcących i ~eminarjach nauczycielskich uważa się również duchownych rzymskokatolickich, którzy:
a) przed upływem roku 1917 ukończyli f\ka~
demj~ duchowną w Petersburgu ze stopniem
doktora, magistra, kandydata lub ukończone
go studenta;
b) posiadają świadectwo ukończenia studjów
teologicznych w seminarjum duchownem
oraz dyplo!TI ukończenia studjum pedagogicznego, wydany przez państwową komisję
egzaminacyjną przy państwowym Instytucie
Pedagogitznym w Warszawie;
c) którym przyzn an o prawo pobierania dodatku
za studja wyższe na mocy art. 15 ustawy
z dn. 13 lipca 1920 r. o uposażeniu nauczycieli
i dyrektorów państwowych szkół średnich
ogólnokształcą cych, seminariów nauczycielskich , preparand oraz wizytatorów szkół (Dz.
U. R. P. N2 65 poz. 433) oraz w myśl art. 17
rozporządzenia Prezyden ta Ministrów, Ministra Sk ~Hb u, Mini~tra Wyznań , Religijnych
i Oświecen i a Publicznego, Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dn ia 25 pażdziernika 1920 r.
w celu wykonania ust awy z dn. 13 lipca 1920 r.
o uposa ż en iu nauczyci eli państwowych szkół
ogólnokształcących, seminarjów nauczycielskich i preparand oraz wizytatorów (Dz. U.
R. p. N2 103 poz. 688);
d) byli w czynnej służbie nauczycielskiej w czasie wej ścia w życie przytoczonej na wstępie
ustawy, a przed u pły w em 1921 r. ukończyli
30 lat życia, odbyli sześć semestrów wyższych
'studjów teologicznych w charakterze stu dentów oraz S-letnią praktykę szk olną, z czego
conajm'1iej 2 lata w szko ła ch średnich ogólno, kształcących VI wymiarze przynajmniej 14 godzin tygodniowo, jeżeli JV\in ister W. R. i O. P.
na wniosek właściwego Ordynarjatu b isku-

