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rząd Banku reprezentuje Bank Ziemiański i wy
stt':puje we wszystkich sprawach wobec wszel
kich władz, urzędów i osób trzecich. 
W razie ustąpienia lub czasowej dłuższe j nie
obecności członka Zarządu-Rada Banku ma 
prawo delegować do Zarządu. ~astępcę .... 
Zastt':pca delegowany n.a miejsce o~r~~mone 
pełni obowiązki członka Zarządu do naJbhzszego 
Ogólnego Zebrania. 
Zastępca delegowany z powodu nieobecności 
członka Zarządu · pełni obowiązki do jego po· 
wrotu". . 

15. "Rada Banku . Ziemiańskiego składa się z 20 
. do 24 członkÓw, · urzędujących przez lat 4, przy

czem po upływie pierwszych dwóch lat. połowa 
wybieranych członków Rady wychodZI przez 
loSowanie. Ponowny · wybór jest dozwolony. Dy
rekcja Główna de~eguje każdorazowo 3 człon
ków swego Collegjum do Rady.; nie więcej, niż 18 
wybiera Ogólne Zebranie Władz Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego ze swego grona, lub 
z pośród osób, nienależących do władz Towa' 
rzystwa Kredytowego Ziemskiego, a pozosta
łych może kooptować Rada Banku na lat 2. 
Ogólne Zebranie Władz Towarzystwa Kredyto
wego Ziemskiego może wybrać z poza swego 
. grona na członków Rady Banku tylko tyl~ 
osób, aby ich liczba, łącznie z kooptowanymi 
członkami Rady w żadnym razie nie przewyż
szała l/a ogólnej liczby członków Rady Banku. 
Rada Banku ma prawo: 

1) nadzorować całą działalność Banku Zie
ił' miańskiego; 

2) naznaczać i odwoływać tych członków Za
rządu, którzy nie są wybrani przez Ogólne 
Zebranie Władz Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego (par. 14 statutu) i zawierać 
z nimi umowy; 

3) wydawać ogólne instrukcje dla Zarządu 
i decydować we wszystkich sprawach, 
które podług niniejszego statutu wymagają 
decyzji Rady; . 

4) sprawdzać i zatwierdzać bilans i rachunek 
zysków i strat; 

5) wybierać prezesa i vice·prezesa Rady, 
prezesa i ~ice-prezesa zarządu oraz Na
czelnego Dyrektora Banku. 

W razie powołanią przez Radę Banku na sta
nowisko Naczelnego Dyr~ktora osoby z poza 
grona członków Zarządu, korzysta ona ze wszyst
kich praw, przysługujących członkom Zarządu. 
Decydowanie naj pilniejszych spraw bieżących 
Rada przekazuje swemu wydziałowi wykonaw· 
czemu, który składa się z prezesa i vice-pre
zesa Rady Banku, Zarządu Banku oraz 3 człon
kówCollegjum Dyre.Jccji Głównej Towarzystwa 
Kredytowego Ziemskiego, delegowanych przez 
te: Dyrekcję. Wydział wykonawczy zbiera sic:; 
raz na tydzień, przyczem Zarząd Banku przy 
decydowaniu spraw przedstawionych wydziało
wi posiada wspólnie trzy głosy. W razie zgło· 
szenia sprzeciwu przez dwóch członków wy· 

. działu z Collegjum Dyrekcji Głównej Towarzy
stwa Kredvtowego Ziemskiegospraw(! przesądza 
Rada Banku". 

§ 17. "Komitet Towarzystwa Kredytowego Ziemskie: 
go względnie jego Prezes ma prawo zarzą?zac 
rewizję Banku Ziemiańs~iego, a Preze~ .Koml~~tu 
ma prawo uczestniczyc we wszystkIch posie
dzeniach jego władz z prawem głosu dorad
czego". 

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

Prezes Rady Ministrów . . 
i Minister Skarbu: W. arabski 

314. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 25 kwietnia 1925 r. 

w sprawie utwor~enia Rady Nac.zelnej W~cbO
wania Fizycznego i PrzysposobIenia WOJskO
wego oraz Wojewódzkich i Powiatowych Komi
tetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 

. Wojskowego. 

Na zasadzie art. 18 dekretu o tymczasowej orga
nizacji władz naczelnych z dnia 3 stycznia 1918 r . 
(Dz. P. K. P . . N!!. 1 poz. 1) zarządza sit': co 'na
stępuje: 

§ 1. Przy Ministerstwie Wyznań Religijnych 
i Oświe~enia Publicznego zostaje powołana Naczelna 
Rada Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Woj-
skowego. . 

§ 2. Do zadań Naczelnej Rady Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego należy: 

a) wypowiadanie opinji w sprawach dotyczących 
wychowania fizycznego i przysposobienia 
wojskowego; . 

b) przedstawianie właściwym ministerstwom 
wniosków w sprawie wychowania fizycznego 
i przysposobienia wojskowego; 

c) podejmowanie prac teoretycznych w zakresie 
wychowania fizycznego i pnysposobienia, woj
skowego; 

d) szerzenie idei wychowania fizycznego i przy
sposobienia wojskowego do obrony Pańs~wa; 

e) koordynow~nie działalności poszczególnych 
organów państwowych i samorządowych 
w dziedzinie wychowania fizycznego i przy-
sposobienia wojskowego; . 

f) samodzielna inicjatywa w dziedzinie organi
zacji wychowania fizycznego i przysposobienia 
wojskowego; . 

g) udzielanie dyrektyw Wojewódzkim Komitetom 
Wychowania Fizycznego i PrzYiposobienia 
Wojskowego oraz sprawowanie kontroli nad 
czynnościami tychże Komitetów; 

h) ogłaszanie sprawozdań ze stanu · wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego. 

§ 3. W skład Rady Naczelnej Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego wchodzą: 

a) Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego jako · przewodniczący; 

, 
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h) po 2 delegatów Ministerstwa Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego, .Ministerstwa 
Spraw Wojskowych, Ministerstwa Spraw We
wnętrznych (Generalna Dyrekcja Służby Zdro
wia) oraz Ministerstwa Pracy i Opieki Spo
łecznej; 

c) po jednym delegacie Wojewódzkich Komite
tów Wychowania Fizycznego i Przysposobie
nia Wojskowego i instytucyj zaproszonych 

,przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wojskowych i Ministrem Spraw 
Wewnętrznych; 

d) osoby powola'ne przez Ministra Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych 
i ze szczególnem uwzględnieniem wybitnych 
higjenistów i znawców wychowania fizyczne
go i przysposobienia wojskowego. 

Ogólna liczba członków Rady Naczelnej Wycho
wania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego nie 
może przenosić liczby 40. 

§ 4. Czas urzędowania członków Rady trwa 
lat trzy. 

§ 5. Sekretarza Rady wyznacza Minister Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego z pośród 
urzędników Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego członków Rady Naczelnej Wycho· 
wania Fizycznego i Przysposobiepia Wojskowego. 

§ 6. Posiedzenia Rady zwoluje Minister Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Posiedzenia plenarne odbywają się przynajmniej 
raz na rok. 

Członkowie Rady mogą brać udział w posiedze· 
niach osobiście lub przysyłać referaty, wnioski i opinje 
n8 piśmie. Do prawomocności posiedzenia wymagana 
jest obecność przynajmniej l/a ogólnej liczby człon
ków Rady. 

§ 7. N" czele Rady Naczelnej Wychowania Fi
zycznego i Przysposobienia Wojskowego sŁoi prezy
djum w skład którego wchodzą: Przewodnicząćy Ra
dy Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przysposo
bienia Wójskowego, po jednym ' delegacie Minister
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
Ministerstwa Spraw WojskO\vych, Ministerstwa Spra\v 
Wewnętrznych, oraz sekretarz Rady. Zakres działal
ności prezydjum obejmuje sprawy personalne i inne 
sprawy nie objEtte zakresem wydziałów. 

• 
§ 8 . . Rada Naczelna Wychowania Fizycznego 

j Przysposobienia Wojskowego wyłania ze siebie trzy 
wydziały: 

1) Wydział ,Wychowania Fizycznego, złożony 
z przewodniczącego Podsekretarza Stanu Minister
stwa Wyzft8ń Religijnych i Oświecenia Publicznego 
lub wskazanego przez niego członka Rady, z dele
gata Ministerstwa Spraw Wojsko,wych, z delegata Mi
nisterstwa Spraw Wewnętrznych, delegata Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej i 2 członków Rady. 

2) Wydział Przysposobienia Wojskowego zlo
żony z przewodniczącego z ramienia Min isterstwa 
Spraw Wojskowych, z jednego delegata [v'\inisterstvJa 
Wyznar'! Re ligijnych i Oświecenia Publicznego, jedne' 

go delegata Ministerstwa Sprąw Wewnętrznych 
i 2 członków Rady. 

3) Wydział Organizacyj Sportowych, złożony 
z przewodniqącego z ramienia Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych (Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia), 
z jednego delegata Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego, jednego defegata Minister
stwa Spraw Wojskowych, jednego delegata Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej oraz 2 członków 
Rady. 

Członkowie wydziałów wybierani Slł z pośród 
członków Rady zamieszkałych w Warszaw re. Wydziały 
załatwiają sprawy bieźąc~ i przygotowują materjały 
na posiedzenia plenarne. 

\ 
§ 9. W kaźdem województwie · iśtnieją Woje- ' 

wódzkie Komitety Wychowania Fizycznego i Przy
sposobienia Wojskowego. 0.0 zakresu działań Komi
tetów Wojewódzkich należy: 

a) wypowiadanie opinji w sprawach wychowania 
fizycznego i przysposobienia wojskowego; 

b) podejmowanie prac teoretycznych w zakresie 
wychowania fizycznego i przysposobienia woj
skowegoj 

c) szerzenie idei wychowania fizycznego i przy
sposobienia wojskowego do obrony Państwa; 

d) samodzielna inicjatywa i. działalność w dzie
dzinie wychowania fizycznego i przysposo
bienia wojskowego na terenie województwa; 

e) udzielanie dyrektyw Powiatowym Komitetom 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
'Wojskowego, działającym na terenie woje
wództwa i sprawowanie nadzoru nad tą dzia- . 
łalnością; ~ 

f) śkładanie Radzie Naczelnej Wychowania Fi- , 
zycznego i Przysposobienia Wojskowego co- ' 
rocznych sprawozdań ze swej działalności 
oraz ze stanu wychowania fizycznego i przy- , 
sposobienia wojskowego w województwie. i 

§ 10. W skład Wojewódzkiego Komitetu Wy- ' 
chowania Fizycznego i Przyspobien/a Wojskowego 
wchodzą: . 

a) po jednej osobie delegowanej przez Woje
wodę, Kuratora Okręgu Szkolnego iDowódce: 
Okręgu l~orpusu na terenie kt6,rego znajduje 
się stolica województwa; 

b) Dyrektor Wojewódzkiego Urz~du Zdrowia 
i Wizytator higjeny s~kolnej i wychowania 
fizycznego przy Kuratorjum Okn:gu Szkol
nego, oraz referent przysposobienia wojsko
wego przt Dowództwie Okręgu Korpusu; 

c) po jednym delegacie Powiatowych względnie 
Miejskich Komitetów Wychowani" Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego, działających 
na terenie województwa; 

d) po jednym delegecie instytucyj wskazanych 
przez Kuratora Okre:gu Szkolnego w porozu
mieniu z Dowódcą Okr€;gu Korpusu i Wo-
jewodą; " . 

e) osoby, zaproponowane przez Kuratora Okrę- ' 
gu Szkolnego w porozumieniu z Dowódcą 
Okręgu Korpusu ze slczeg61nem uwzględ
nieniem wybitnych higjenistów i znawców 
wychowania fizycznego i przysposobienia • 
wojskowego. 
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.. § ·11. Prz~wodnic;zącego :Woj~wódzkiego Komi
tetu Wyc:howąnia Fizycmego i Przysposobienia Woj
skowego wymacz:aPrezydjum Naczelnej Rady Wy
chowanią WOjskowego. Przewodniczący organizuje 
komitet. KomItet WOjewódzki wyłania z siebie pre
zydjum i wydzhtły, których skl2!d i zakres działaniił 
odpowl~da składowi i zakresowi działania analogiC:l p 

nych organów Rady Naczelnej. 
ClaS url~dowania cltonków Komitetu trwa 3 lata. 

§ 12. WoJewód%ki Komitet Wychowllnia Fizycz
nego I Przysposobienia Wojskowego powołuje do 
życ:ie W każdym powiecie województwaef8z w każ
dem micś<:le wydzielonem z powiatu _ . Powiatowy 
wzgle;dnie . Miejski Komitet Wychowania Flzycz:nego 
i Pnysposobienla . Wojskowego. Zadaniem jego jest: 

a} ' ~z~rz(lnie Idei ,wychowania fizycznego l przy-
. spo!!oblenla woJ!5kowego; 
b) współpraclł l władzami pańsfwowemi oraz 

sarnorz~dowemi nad organizacją i rozwojem 
wychowania filycznego i przysposobienia 
wojskowego w powiecie; 

c) rozwijanie na terenie powiatu względnie mia
sta samodzielnej działalności w dziedzinie 
wychowania fizycznego i przysposobienia 
wojskowego; 

d) przedstawienie Wojewódzkiemu Komitetowi 
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia 
Wojskowego coroqnych sprawozdań ze swej 
działalności oraz o sŁanie wychowania fizycz
nego i przysposobienia wojskowego w po
wied@. 

§ 13~ W skład PowIAtowego (Mięjskiego). Ko
mitehJ Wychowania Fizyq:nego i' Przysposobienia 
W"jSkoWCl9Q wchodrą: 

. a) in&pektor slkolny, 
b) dowódc/ł garnizonu, znajdując:e.90 5ią w sle

d~ibi~ komitetu, lub inny del~gąt władzy 
woJskow@j; .. 

c;) ~t"rosta (prezydent miasta) lub urzędnik wyde
legowany pr,zez starostę (pre~ydenta miąsta); 

d) jedn/t osobij z pośród ll1'luczyc::ielstwa szkół 
średnic;;\1 flgólnol<ształc::ących i seminarjów 
ni:luc~yciel&kich (:zyrmych na obszarze po
wiatu, powołal'le przez Prezydium WOJęwódz
kieso Komitetu Wy<;nowania Fi~ycznego 
i Przyspo50bięnii3 Wojskowego w poroi!u' 
mieniu z Kuratorem Okr~gu 5żkolnego; . 

e) jedna oSQba z PQśród nauczycielstwa szkół 
~awodowych czynnych na obs;!ari!e powiatu, 
powołana przez Prezydjum Wojewódzkie~o 
Komitetu . Wychowania Fi~yczn€go i Przy
sposobienia Wojskowego VI porozumieniu 
z Kuratorem Okręgu Szkolnego; 

f) jedna osoba z pośród nauczycielstwa szkół 
powszechnych, powołana pn:ez Prezydjum 
Wojewódzkiego Komitetu Wychowania f'izycz
l'}~99 ! PFzysposob!enię W9jskoWęgo W po
rozumieniu z Kuratorem Okręgu Szkolnego; 

g) oficer instrukcyjny, działający na obszarze po
wiatu względnie miasta; 

h) lekarz powiatowy; 
i) tfł!@ęk PfE@ę.sł8wieieli sejmiku f3owi8towe~6, 

vąg!~d!!t~ tr~~ł1 przeq5tęlwi<;i~łi rac;ty !\lięj
ski~ii 

j) osoby powołane przez Prezydjum Wojewódz
kiego Komitetu Wyc:howania Fizycznego 
i Przysposobienia Wojskowego orłllZ delegl1<::j 
instytucyj, powołanych przez toż Prezydjum. 

§ 14. Przewodnicz"c:ego Powiatowego Komitetu 
i jego zast~pcę mianuje Prezydjum . Wojewódzkiego 
Komitetu Wychowania Fi~yc~nego i Prlysposobienia 
Wojskowego. 

Czas trwania urz~dowania członków Komitetu 
wynosi lat trzy. 

§ 15. Powiatowy Komitet Wychowania Fizyc;r;ne
go i Prlysposobienia Wojskowego wyhmia z pośród 
siebie Pre?:ydjum i Wyd<!iał Wykonawczy. 

§ 16. Pm.viatowe Komitety Wychowania Fizycż
nego i Przysposobienia Woj:SKowego mogą powoły
wać miejscowe Komitety Wychowania Flzyqnego 
i Przysposobienia Wojskowego w celu realizowania 
zIJmierzeń Powiatowych Komitetów Wychowania Fi
zycznego i Pn:ysposobienia Wojskowego na obszarze 
poszczególnych miejscowości lub gmin. 

§ 17. Wykonanie niniejszeao rozporządzenia 
powierza się Ministrowi Wnnań Religijnyqh i Oświe
c",nią P!1bli~znego \V POrozumięniu z. Ministrami! SprilW 
Wojskowych, Spraw Wewnętrznych orąz Pracy i Qph!ki 
Społecznej. 

§ 18. Rozporządzenie ninlejs;?:e wchodi!1 W ty
cie w 14 dni · po ogłoszeniu . . 

Prezes Rady Ministrów: W. Qrabski 

Minister Wyznań Re\igijnyc;h i Oświęcęnh. 
P0blkznęgo: St. arqb~ki 

Minister Spraw W~wn~trznychl ~tftajski 

Minist~r ' Spr~w WojskowYC;h: Sik()r~ki 

. Minister Prący i Opieki Społecznej: f. $ąkClI 

315. 

Rozporządzeni~ .Mini$tra Pn:emy§łu 
i Handlu 

z dnia 28 kwietnia 1925 r. 

o częściowej zmiapię rpzponąd~Blli~ l; gnil 
'~)(więtni~ 1'24 r, o QPłątj!U;p ~ą ę~yrmoś.c;i 

urzędów miar. 

Na podstawie art. 23dekFetu o miarach z pnj~ 
8 lutego 1919 r. (Dz. P. P. P. N2 15 poz. ;21n roz
porządzenia MiFJlstra b. Dzielnicy PrLlsklej z Qnię 
28 maja 1921 r. w przedmiocie miar (IJz. Urz. Mln. 
b. Dz. Pr. ~ 20 poz. 138), rozporządzeń Rady Mi
nistrów: z dnia 17 Ii~topąda 1921 r. (Dz. U. R. P. 
N~ 100 poz. 716), z dnij'l 5 grudnia 1921 r. (Oz:. tJ, 
R. P. N~ 104 poz. 752) i z dnia 16 CZerwca 1922 r, 
(1)z.U. R. P. N2 52 poz. 470) oraz na podstawie ~ H3 
Ustawy Rzeszy Niemieckiej z dnia 30 maja 1900 r. 
o miarach (Dz. U. Rzeszy Niemieckiej str. 349) i § 1 
ust. :2 r02por::!:~dzeni~ Rady Ministrów z dnia 28 lu
tego 1923 r. (Dl. U. R. P. Ni! 28 poz. 166) ZIHz.;ąQz.;~ 
ij~ <;0 m:.~te:puje: 


