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39. 

Rozporządzenie 
·Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 16 stycznia 1928 r~ 

O zmianie dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. o apli
kacji Sttdowej. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prez'y

, denta . ~zeczypospplitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) po
stanawiam co nasti:>"puje: 

Art. 1. De~et z dnia S lutego 1919 r . . 0 aplika
cji sądowej (Dz. P. P. P. Nr. 18, poz. 225) ulega na
stępującym zmianom: 

1) art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Aplikantów sądowych mianuje prezes sądu ' ape

lacyjnego." 
2) art. 6 otrzymuje brzmienie następujące: 
"W ciągu trzech miesięcy po upływie lat dwu 

aplikacji aplikant obowiązany jest przystąpić do egza
mi'Qu sądowego przed komisją egzaminacyjną przy 
sądzie apelacyjnym. 

Prezes sądu apelacyjnego może aplikantowi na 
jego prośbę przedłużyć termin powyżej określony, 
jednakże na czas nie dł~ższy,. niż sześć miesięcy. 

Aplikant, który w ciągu terminu, powyżej okre
ślonego, nie przystąpi dó egzaminu, zostaje zwolniony 
z urzędu przez prezesa sądu apelacyjnego." 

3) art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie następujC'{t:e: . 
"W razie ponownego niezdania egzaminu apli

kant zostaje zwolniony z urzędu przez prezesa sądu 
, apelacyjnego." , ' ' 

4) w art. 9 dodaje się , ust. 2: 
"Aplikant, który po upływie trzeciego roku apli

kacji są~owej'- nie będzie zamianowany na urząd są
dowy, może być zwolniony przez prezesa sądu ape
lacyjnego, aplikant zaś, który po zamir.4nowaniu go 
na urząd sądowy nie obejmie z własnej winy stano
wiska tego "ił 'ciągu" okresu czasu, wy7maczonego mu 
przez prezesa sądu apelacyjnego, zosl~aje na wniosek 
prezesa sądu apelacyjnego zwolni00? z urzędu przez 
Ministra Sprawiedliwości z równo:czesnem unieważ-

• , . '" ft numlem noromaCJ1. 
", 5) po ' art. ' 9 . dodaje się no':.ry artykuł: 

"Art. 9 a. Zwolnienie apiikantaśądowego po
woduje rozwiązanie , stosunku służbowego bez jakiego-
kolwiek wynagrodzenia." ' ' 

, ., 6) wart. 11 , dodaje r;fę ust. 2: , 
, '. ;,Ap~ikacia w sądo~nictwie wojskowem w cha~ ' 

rakterze oficera korpusv, sądowego prz,ez jedenrQk. 
lub ponad jeden rok, zastępuje jeden rok aplikacji 
sąąowej." ' 

Art. 2. Dla a,plikantów, którzy przed ogłosze
nietn rozporz'ądzerAia niniejszego odbyli dwuletnią 
aplikację, bieg teiminów, wymienionych w p. 2 art. 1 
roz'poczyna się ;i. dniem wejścia w tycie rozporzą" 
dz~'nia niniejsz.ego. ' . , ' 

Art. 3. ' ,Wykonanie rozporządzenia niniejszego 
PQrqC~a $i~ MinistrQwi Sprawiedliwości. 

Art. 4. ' B,oz['orządze'llie niniejsze obowiązuje na 
obszarze okręgów ' sądów . apelacyjnych: lubelskiego r 

, warszawskiego i wileńskiE'lgo i wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzecz:,ypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministr6;w i Minister Spraw Wojskowych~ 
J. Piłsudski 

Ministe(: K. Bartel 

Minister Spraw \Vewnętrznych: Sławoj-Składkowski 

Minister Spraw. Zagranicznych: Aizgust Zaleski 

Minister Skai'D-it: G. Czechowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Ministęr 'Wjyzriań Religijnych , • 
i Oświecenia Publicznego: Dr. Dobruckt ' 

Miriister ' Rolnictwa: K. Niezabytowski 

Ministr:T Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minis,ter Komunikacji: Romocki . ' . 
Minister Robót Publicznych: Mor,.aczewski 

M.1rUster Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 

Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedziński 

40. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 16 stycznia 1928 r. 

o zniesieniu Tymczasowe~oWydziału S8Q1orządb-
wego we Lwowie. ' 

Na podstawie art. 44 ltst. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 192,6 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozpcJl"ządzeń 
Z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443}postana
wiaro co następuje: 

Art 1. Utworzony ustawą z dnia. 30 stycznia 
1920 r. (Dz. U. R. P. Nr. U, poz. 61} Tymczasowy " 
Wydział Samorządowy we Lwowie z1;1osi się. " 

Wszelkie pt"awa i obowiązki Tymczasowego Wy- , 
działu Samorządowego pnechodzą tla organa wymie-
nion.. wart. a i 3. ' 

, Art. ' 2. 'Nadzór nad powłatowemi związkami 
komunalnemi oraz gminami Il',iejskiemi i wiejskiemi, 
w z,akresie wykonywanYtn do,tychcżas przez Tymcza
sowy . Wydział Samorzą~o'W'y, sprawować będą do 
czasu ukonstytllQWalł\~się właściwych, organ6w sa
morządu wojewódzkiego, wojewodowie: krakowski, 
lwowski, stanisławowski i tarnopolski, każdy na ob
sząr~e pQdlęgłęgg mu wojew-6dztwa • 

• 



I' 
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zu;ącą z dniem zorganizowania wojewódzkiego IJarno.
rządu terytorjalnego. Jednocześnie z wejściem w życie 
niniejszego rozporządze~ia tracą moc obowiązującą 

Inne czynn0śd sprawowane ' obecnie prz.ez Tym
czasovJy \Ytydział Samorządowy będą stosownie do 
ich rodzaju w miarę likwidacji Tymczasowego Wy
działu Samorządowego (art. 3) przekaza.ne w drodze 
rozporządzeń Rady Ministrów - ' odpowiednim orga
nom państwowym lub komunalnym . 

_. postanowienia sprzeczne z niniejsze m rpzporządzeniem. 

. ' Czynności Tymczasowego Wydziału Samorządo
wego, które ze względu na ich rodzaj nie będą prze
jęte przez organa państwowe lub komunalne, zOstaną 
w drodze. rozporządzeń Rady Ministrów zlikwidowa
ne lub przekazane odpowiednim - organizacjom spo-
łecznym. -

Art. 3. Do czasu przekazania właściwym orga-
nom czynności Tymczasowego Wydziału 'Samorządo
wego, o których mowa w ustępach drugim i trzecim 
poprzedniego artykułu, czynności te sprawować bę
dzie wojewoda lwowski jako likwidator Tymczaso-

, weg6 Wydziału Samorządowego. W szczególności do 
wojewody lwowskiego należeć będą również sprawy 
fundacyjne podlegające kompetencji Tymczasowego 
Wydziału Samorządowego. 

W 'tym swoim charakterze wojewoda lwowski 
będzie podlegał Ministrowi Spraw Wewnętrznych, 
oraz innym ministrom ~ każdemu w zakresie jego 
'kompetencji. 

-Art. 4. Urzędnicy i niżsi funkcjonarjusze Tym
czasowego Wydziału Samorządowego oraz jego zakła
dów i. instytucyj, podlegający ustawie o państwowej 
służbie cywilnej, mogą być w miarę likwidacji Tym
czasowego Wydziału Samorządowego przenoszeni na -
odpowiednie stanowiska, w poszczególnych działach 
zarządu państwowego. 

Art. 5. Dochody, które na podstawie dotychczas 
obowiązujących postanowień przypadały na pokrycie 
wydatków, połączonych ze sp~łnianiem czynności 
dotychczas przez Tymczasowy Wydział Samorządo
wy sprawowanych, pobierać będzie nadal Skarb 
Państwa na pokrycie wydatków połączonych ze speł
nianiem czynności, -które będą przejęte w myśl niniei
.szego rozporządzenia przez organa państwowe lub 
kólllUnalne. 

Jednocześnie z przekazywaniem czynnośc~ orga
nom państwowym lub komunalnym (ust. 2 art. 2) 
odnośne -rozporządzenie ' Rady Ministrów _ określi spo
s6bpokrywania wydatków związanych ze spełnia
niem ' czynności przez wspomniane organa. 

1 __ • 

Art. 6. Przejęcie dotychczasowych czynności 
Tymczasowego Wydziału Samorządowego. jak nie
mniej dalsze ich spełnianie, oraz przekazanie organom 
pailstwowym lub komunalnym będzie przeprowadzone 
przy pomocy i w granicach funduszów, przewidzia- _ 
nych w budżecie Tymczasowego Wydziału Samorzą. 
dowego na rok 1927/28, względnie w budżecie urzę
du, przy pomocy którego wojewoda lwowski spełniać 
będzie - powyższ.e czyp.npści do czasu zupełnego ich 
przekazania. , 

Art. 7. Wykonanie niniejsze~ rozPol'i~dzei1ia 
porucza' się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w po
róz.umieniu z właściwymi ministrami. 

- - Art. 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie 14 dnia f)Q dniu ' ogłi'lszenia i traci mot obowią-

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw: WojskowycH: 
J. Piłsudski 

Minister: K. Bartel 

Mini~ter Spraw Wewnętrzttych: Sławoj SlrIadkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

, Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 

Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publiczne,go: Dr. Dobrucki 

Minister Rolnictwa: ,K. Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski . ~ 
Minister Komunikacji: Romocki 

,Minister Robót Public~nych: Moraczewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. JurRiewicz 

Minister Reform RolnYCh: Witold Sfaniewicz 
I ' 

Minister Poczt i Telegrafów: BoguslawMiechiński 

" 
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Rozporządzenie 
Prezydenta RzeczypospoliteJ 

z dnia 23 stycznia 1928 r. 

IW sprawie;ednorazowego zasiłku dla IUllkc;olł~r", 
juszów pa6stwowych, sędziów, prokuratorów, os6b ' 

wojskowych oraz emerytów, wdów i sierot. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy z dnia 2 sierpnia 1926 .r. o upoważnieniu Prezy.' 
denta Rzeczypospolitej do 'wydawania rozporzl\dzeń 
z mocą, ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 78, poz. 443) postana. 
wiam co następuje: . 

Art. 1. Pełniącym służbę na obszar~e Państwa 
Polskiego funkcjonarjuszom państwowym, wymienio
nym wart. 1 ustawy z dnia 9 patdziernika 1923 r. 

- o uposażcniufunkcjonarjuszów państwoWych i woj$ka . 
(Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 9241, funkCjonariuszom 
dyrekcyj lasów państwo~ych i nadleśnictw; sędzio~ 
i prokuratorom, praktykantom i aplikantom oraz woj
skowym zawodowym i zatrzymanym czasowo w slut
bie czynnej oficerom .rezerwy, przyznaje- Się j-edno-' 


