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Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 24 lutego 1928 r. 

o kwiilHikacjach zawodowych nauczycieli , państwo
wych kon.serwatorjów muzycznych. 

-'v .. Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i . usta-
<,'wy .z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy-

denta. Rzeczypospolit~ j do ~ydawania rozporządze11 
, r-n1ocą ustawy (Dz. U. R. P. Ni. 78, poz. 443) po
'~" stąhawjainco następuje: ' 

I . .. , .,0,', 

Art. 1. Kwalifikacjami zawodowemi nauczy
':cieli państwowych konserwatorjów ' muzycznych są: 

1) ŚWICl c eC ·.W0 ukończenia szkoły średniej ogól
nokształcącej lub zawodowej; 

. : 2) dyplom ukończenia jednego z państwowych 
konserwatorjów muzycznych lub dyplom innej uczel
ni muzycznej w kraju lub zagranicą, uznany przez 
Ministr~ Wyznań Religijnych i OświeceniaPublici
nego za równorzędny . z . dyplomem pańsh .. 'owego 
konserwatorjum muzycznego; . 

: .'3) co najmniej ,' trzyletnia: praca pedagogiczna, 
rozpocżęta po ukończeniu wymienionych w p. 1 i 2 

" .. studjów. 
, Przez pracę pedagogiczną, o której m~wa w p. 
3 należy rozumieć pracę W szkołach państwowych 
lub prywatnych, jako też pracę na stanowisku oficera 
kapelmistrza w wojskowych orkiestrach etatowych, 
w zakresie pl"zedmiotów wchod.zących w . program 
państwowych ' konserwatorjów Inużyczn]'ch. 

Art. 2. Minister Wyznań R~ligijnych i . Oświe
cenia Publicznego może w wyjątkowych wypadkach 

'zwolńić od obowiązku posiadania warunków, Wy
mienionych wart. 1, osobę znaną z wieloletniej 
działalności artystycznej lub pracy pedagogicznej 

;', w ~ziedzinie przedmiotów objętych programem pań
shvówych konserwatorjów muzycznych. 

.. Art. 3. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego. . ; .: •. ~ 

Art. 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie si6dmego ?nia p~ ogłoszeniu. 

Prezydent Rzeczypospołitej~ l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych: 
J. Piłsudski 

Minister: K. Bartel 

Minister Spraw W~wnętrznych:Sławoi Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: 'August Zaleski 

'Minister Skarbu: G. Czechowicz 

" Minister Sprawiedliwości: A: M eyszfowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Dr. Dobrucki 

Minister Rolnictwa: K. Niezabyfowski 

Minister' prz.emysłu i Handlu: E.Kwiatkowski 

Minister Komunikac'ji~ Romocki 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 

Ministe~ :r'r,acy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Ministe~ Reform Rolnych: Witold Staniewicz ' 
-

Minister Poczt i Telegrafów: Bo~uslaw Miedzińsk' 
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RozPQrządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

. z dnia 24 lutego 1928 r. 

O Bibljotece Narodowej. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78,poz. 44'3). posta
nawiam co następuje: 

Art. '1 • . Ustanawia się Bibljotekę Narodową , 
z siedzibą w Warszawie. 

l?ibljqleka Narodowa jest i~stytucją papsiwo
wą, podległą Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświ'e~ 
cenia Publicznego. 

Art • . 2. Zadaniem Bibljoteki Narodowej jesC 
gromadzenie i przechowywanie całokształtu: • \ .,' 

a) produkcji umysłowej narodu polskiego, w,Y," 
. rażonej pismem, drukiem lub , jakimkolwiek 
innym sposobem mechanicznym lub che .. 
micznym, o ile d'otyczy 'grafiki; , 

bl literatury w językach . obcych, odnoszącej 
się do narodu polskiego, i :, 

c) , literatury w językach obcych, niezbędn~j 
dla rozwoju umysłowości polskiej. .' 

.Przy . Bibljotece Narodowej czynny jest lristy
tut Bibljograficzny, zależny od Dyrektora Bibljoteki , 
Narodowej, który ma za zadanie inicjowarife 
i prowadzenie wszelkich prac wchodzących w 'za ... 
kres bibljografji wytworów pisma, druku i grafiki~ 

Art. ,3. Bibljoteka Narodowa posiada samo .... 
istną osobowość prawną i może za zgodą Ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przyj': 
mować zapisy i darowizny na cele, związane z jej 
działalnością· 

Art. 4. Na czele Bibljoteki stoi Dyrektor, mia .. 
nowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wnio ... 
sek Rady Ministrów, prżedstawiony jej przez Mini ... 
sŁra' Wyznali Religijnych i Oświecenia Publicznego. 
Dyrektor i funkcjonariusze Bibljoteki podlegają prze." 
pisom o państwowej służbie cywilnej. . ' 

Siczegółowy zakres działania . oraz przepisy, 
organizacyjne Bibljoteki Narodowej określi statut! 
zatwierdzony przez Radę Ministrów., . 

" ., 
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Art. 5. Wykonanie 'rozpoT21ądzenia niniejsze
,go porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych 
i Oświecęnia Publicznegó. ' 

, Art. 2. Wykonanie niniejszego rozporządze .. 
nia porucza się Ministrowi Przemysłu i Handlu w pOoit 
rozumieniu z Ministrem Rolnictwa. ' 

Art. '6. Rozporządzenie 
w zycie Z dniem ogłoszenia. 

niniejsze, wchodzi Art. 3, Rozporządzenie niniejsze wchodzi 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościchi 

Prezes 'Rady Ministr6w i Minister Spraw Wojskowych: 
J. Pilsudski 

Minister: K. Bariel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Skladkow~ki 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
Dr. Dobiucki 

Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Minjster Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji: Ramotki 

MinIster Robót Publicznych: Moratzewski 

, Mini~ter Pracy i Opieki Społecznej: Dr~ JurkieuJicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Sianiewicz 

.MmiGter Poczt i Telegrafów: Bogusław Mieaziński 
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. Ro~porządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 24 lutego 1928 r. 

w'sprawie tmiafiy ni~Mótych pbstattowień: ro%porzą
dzeoia Ministra b. d:deh'H(\v pruskiej z dnia 18 czerw
ca 1921 r. o utworzeniu MOrskiegó Urz~du , Rybac-

kiegó wPueku. 

Na podstaWie art. 44 ust. 6 KOfiśtytucji i usta
wy z dnia :2 sierpnia 1926 t. o upoważnieniu Ptezy
dentaRzeczypospolitęj ~o ,wydawania rózpótządzeń 
z mocą ustawy (Dż. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) posta
nawi;lm.co następuje: 

Art. 1. :R.óipÓ1'ządzetiie- .MinIstra b. dzielnicy 
prus1d<łj z drtia 18_ czerwca 1921' r. o utworzeniu 
-M-orskiego Urzędu Rybackiego Vi Pućku (Dż. Urząd. 
Mi,nisterstwa b; dz. pr. Nr. 23 sfr. 334) ulega nastę-
pującym zm,ianom: ' 

I. W tytule rozporządzenia skreśla śię sło-
wo: "w Pućku", ' 

II. W art. 1 wiersz 4 słowo I/Pucku" zastępuje 
się słowem "Gdyni", , 

Ustęp drugi tegdt artykułu skreśla: si~. 
Ul. Art: 3 skreśla się. ' 
IV. Art. 4 ć:itrzymuje brzmienie ńastępujące: 

' tiMorski Urząd Rybacki podlega bezposrednio Mi
nistrowi Przemysłu i Handlu". 

'VI życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej:' l. , Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych; 
J. Piłsudski ' 

Minister: K. Bailei 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski , 

Minister Spra"w' Zagranicznych : August Zaleski 

Minister Skarbu: G. Czechowiez 

Minister Sprawiedliwości: A. M eysztowicz 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Ptibliczne~o: 
Dr. Dobrucki ' 

Minister Rolnictwa: K. Nietabyiowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Komunikacji: Romocki 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 
, 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister R eform Rolnych: Witold Staniewićz 

Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński 

185. 

kozpotządzenie Ministra Sprawiedliwości 
ż dnia 31 stycznia 1928 r. 

O dyzlokacji sądów pokoju W powiecie ' włodzimier .. 
skim w okręgu sądu okręgowego w Łucku., ' 

Na podstawie art. 3 dekretu z dnia 7 lute!!o 
1919 r. w przedmiocie dyziokacji sądów (Dz. P. P. P. 
Nr. 14, poz. 170) tudzież § 4 rozporządzenia Rady 
.Ministrów z dnia 19 s tycznia 1922r. 'Vi przedmiocie , 
zmiany niektórych przepisów, normtijącyćh organi
zację sądownictwa i postępowanie sądowe cywilne 
VI województwach: no\vogródźkiem, polesk!etn l 
i wołyńskiem oraz w powiatach: białqwieskim, gro .. ' 
dzieóskim i wołkowyskim województwa białostgc~ · 
kiego (Dz. U. R. P. Nr. 10, poz. 70), zarządzam co 
następuje: ' 

§ 1. Znosi się sąd pokoju w Porycku. 

§ 2. Włącza się do okręgu sądu pokoju w~ J 
Włodzimierzu gminy: Grzybowicę i Poryck. 

§ 3. Rozpórządzenie ninlejsze wchodzi w: i.y""" 
cie z dniem 1 kwietnia 1928 r . . ' 

Minister Sprawiedliwości: A. iW eysziowicz 
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