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791. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu i Handlu 

z dnia 3 października 1923 r. 

W przedmiocie mnożnika celnego normalnego 
i zniżonego. 

Na mocy art. 1,4 rozporządzenia z dnia 11 czerw
ca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N2 51 
poz. 314) zarządza si~ co następuje: 

§ 1. Wysokość dopłaty walutowej normalnej 
(mnożnika celnego normalnego), któ rej podlegają 
towary wyszczególnione w § 1 rozporządzenia Mi
nistrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 
7 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 68 poz. 53,2), okre
śla si~ aż do nowego zarządzenia na 8,099,900°/0 
agio czy ii mnożnik 81000. 

§ 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 zni
żoną, wynoszącą 5,999,900°/0 czyli mnożnik 60.000. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
4 dnia po ogłoszeniu. 

Jednocześnie z dniem wejścia w życieniniej
szego rozporządzenia traci moc obowiązującą roz
porządzenie z dnia 15 września 1923 r. w przed
miocie mnożnika celnego normalnego i zniżonego 
(Dz. U. R. P. N2 92 poz. 735). 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

792. 

Rozporządzenie Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publiczne'go 

z dnia 15 września 1923 r. 

w sprawie kwalifikacji zawodowych ducho
wnych rzymsko-katolickich do nauczania reli
gji w ~ szkołach 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 średnich ogólnokształcących 
iseminarjach nauczycielskich państwowych i prywa
tnych (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 828), po porozumie
niu się z właściwemi władzami kościelnemi, zarzą-
dza się co następuj~: ' 

§ 1. Kwalifikację zawodową do nauczania re
Iigji w szkołach średnich ogólnokształcących i semi
narjach nauczycielskich państwowych i prywatnych 
stanowi dla duchownych rzymsko-ka tolickich: 

a) stopień naukowy uniwersytecki: doktora, ma
gistra lub licencjanta, otrzymany na wydzia
le teologji katolickiej uniwersytetu lub za
kładu teologicznego w Polsce lub jednego 
z uniwersytetów i zakiadó'" teologicznych 
zagranicznych, których świadectwa uzusadnia
ją w myśl obowiązujących przepisów prawo 
do dodatku za studja wyższe; 

b) świadectwo złożenia egzaminu pedagogiczne
go ma prefekta przed komisją biskupią wraz 
ze świadectwem ukończenia studjów teologi
cznych w uniwersytetach i zakładach teolo
gi-cznych albo w tych djecezj a lnych seminar
jach duchownych w Polsce, w których do 
przyjęcia wymagane jest świadectwo dojrza
łości ze szkoły średniej ogólnokształcącej. 

§ 2. Do udzielania nauki religj i potrzebuje du
chowny rzymsko-katolicki oprócz kwalifikacji nauko
wych 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 nauczy
cielskich uważa się również duchownych rzymsko
katolickich, 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 pedagogi
cznego, wydany przez państwową komisję 
egzaminacyjną przy państwowym Instytucie 
Pedagogitznym w Warszawie; 

c) którym przyznan 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 
ogólnokształcących, seminariów nauczyciel
skich , preparand oraz wizytatorów szkół (Dz. 
U. R. P. N2 65 poz. 433) oraz w myśl art. 17 
rozporządzenia Prezydenta Ministrów, Mini
stra Sk~Hbu, Mini~tra Wyznań , Religijnych 
i Oświecen i a Publicznego, Ministra b. Dziel
nicy Pruskiej z dn ia 25 pażdziernika 1920 r. 
w celu wykonania ustawy z dn. 13 lipca 1920 r. 
o uposażen iu nauczycieli państwowych szkół 
ogólnokształcących, seminarjów nauczyciel
skich i preparand oraz wizytatorów (Dz. U. 
R. p. N2 103 poz. 688); 

d) byli w czynnej służbie nauczycielskiej w cza
sie wejścia w życie przytoczonej na wstępie 
ustawy, a przed upływem 1921 r. ukończyli 
30 lat życia, odbyli sześć semestrów wyższych 

'studjów teologicznych w charakterze studen
tów oraz S-letnią praktykę szkolną, z czego 
conajm'1iej 2 lata w szkołach średnich ogólno

, kształcących VI wymiarze przynajmniej 14 go
dzin tygodniowo, jeżeli JV\in ister W. R. i O. P. 
na wniosek właściwego Ordynarjatu b isku-
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piego uzna 1) praktykę za zadawalni3jącą, 
2) studja wyższe za dostatecznie udowodnio
ne swiadedwami prac seminaryjnych lub 
egzaminów półrocznych; 

e) byli VI czynnej służbie nauczyci€::lsh iej w cza
sie wejścia w życie przytoczonej na wstępie 
ustawy i choć nie mogą się wykazać studja
mi wyższemi w zakresie wskazanym w pun
kcie d) czynią jednak zadość wymienionym 
t.,m innym warunkom, - jeśli Minister W. R. 
i O. P.' na wniosek właściwego Ordynarjatu 
biskupiego uzna ich pracę naukową lub pe
dagogiczną za wybitną; 

f) by li w czynnej służbie nauczycielskiej w chwili 
wejścia w życie prJ.ytoczonej na wstępie usta
wy i przed upływem 1921 r. ukończyli przy
najmniej 45 lat życia oraz 12 lat pracy szkol
nej nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej' 
14 godzin tygodniowo, z czego conajmniej 
5 lat w szkołach średnich ogólnokształcących 
lub seminarjach nauczycielskich, jeśli Minister 
W. R. i O. P. na wniosek właściwego Ordy
narjatu biskupiego uzna pracę tę za owocną; 

g) byli w czynnej służbie nauczycielskiej przed 
końcem 1921 r., wykażą się conajmniej trzy
letnią, prze~ Ministra W. R. i O. P. na wnio
sek właściwego Ordynarjatu biskupiego za 
zadawalniającą uznaną praktyką nauczycielskCl 
w szkole średniej ogólnokształcącej lub se
minarjum nauczycieiskiem w wymiarze przy
najmniej 14 godzin tygodniowo, przesłuchają 
3 wakacyjne kursy ministerjalne katechetyczne 
i zdadzą z przesłuchanego materjału zado' 
walniająco egzamin na prefekta przed ko
misją biskupią. 

§ 4. Duchownym rz. katolickim, którzy uzyskają 
kwalifikacje naukowe i zawodowe do nauczania re
lIgji w szkołach średnich ogólnokształcących i semi
narjach nauczycielskich na zasadzie § 3 d) e) f) g) 
oraz tym z duchownych wymienionych w § 3 lit. c, 
którzy nie posiadają dyplomów na nauczycieli szkół 
~rednlch· ogólnokształcących lub seminarjów nauczy· 

cielskich dyplomy takie wyda Minister Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego. 

§ 5. Duchowni rz. katoliccy, którzy nie posia
dają kwalifikacji, określonych jednym z powyższych 
artykułów, a nie postarają si~ o ich nabycie przed 
ukończeniem 1928 r., tracą prawo nauczania w szko
łach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczy
cielskich. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
, Olqbiński 

793. 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 3 października 1923 r. 

w porozumieniu z Ministrem Skarbu I Prezesem 
Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie zmiany 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
6 kwietnia 1922 r. w przedmiocie uiszczania 

opłat S21dowych w znaczkach sądowych. 

Na zasadzie art. ' 4 ustawy z dnia 17 marca 
1921 r. i art. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 1921 r. t 

zmieniajllcych przepisy tymczasowe o kosztach sądo
wych (Dz. U. R. P. N2 32, poz. 194 i N!! 106, poz. 770) 
oraz art. 12 ustawy z dnia 3 czerwca 1921 r. o kon
troH patlstwowej (Dz. U. R. P. N!! 51, poz. 314) za
rządza si~ co nast~puje: . 

§ 1. § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedli
wości z dnia 6 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 46, 
poz. 406) otrzymuje brzmienie następujące: 

"znaczki sądowe będą 6 kategorji: po 100 mk., 
500 mk., 1.000 mk., 5.000 mk., 10.000 mk. f 50.000 mk.". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze · otrzymuje mocz 
obowiązuj(tcą z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

Warszawa. Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawłedllwotcl. 22443 P ,-------
Konto czekoVle Pocztowej Kasy Oszczędności Nl! 30130. 

OD · RED1\KCJJ. Stale wzrastające ceny papieru, robocizny i Innych kosztów, związanych z wydawnictwem 
Dz. Ustaw, zmuszają Redakcję do podwyższenia ceny za prenumeratę, która w IV kwartale r. b. wynosić będzie 
300.000 z ewentualną dopłatą w razie powiększenia się kosztów wydawnictwa. PP. prenumeratorzy, którzy opłacili 

prenumeratę w sumie 180.000 proszeni są o dopłacenie reszty sumy t. j. 120.000, w przeciwnym razie przesyłka 

Dz. Ustaw będzie wstrzymana od dnia 1 listopada r. b. 
Prenumerata za Dz. Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości w IV kwartale wynosić będzie 60.000 mk. 
W celu uniknięcia przerwy w wysyłaniu Dz. Ustaw pp. prenumeratorzy proszeni są o wpłacenie prenu

meraty do dnia 1 pat dzlernika r. b. 
Ze względu na znaczne koszty, związane z wydaniem skorowidza do Dziennika Ustaw za I półrocze 

pp. prenumeratorzy, którzy pragną otrzymać skorowidz, proszeni są <> wpłacenie sumy 10.000 mk. do fldminisŁracji 
Dziennika Ustaw Jub na konto P. K. O. N~ 30.130. Pp. Prenumeratorom, którzy wpłacą powyzszą sumę, skorowidz 
będzie wysłany w ciągu 10 dni. 
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