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1988 Dziennik Ustaw. Poz. 780 i 781. ' ,Nr. 88. 

§ 1~ W paragrafie 1 rozporządzenia Ministra rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia ' 
Wyznań Religijnych i OŚwiecenia: Publicznego z ania 16 marca 1928 r . . o umowie Q pracę robotników, . je-
16 listopada 1926 r. w sprawie kwalifikacyj zawo- ' den egzemplarz projektu noweg,o lub zmienionego 
dowych do nauczania reHgji'tilOjżeszowej w szkołach regulaminu pracy do bbwodoweg,o inspe.ktota pracy, 
średnich ogólnok~ztałćących i ·ąeminarjach nauczy-: drug,i zaś egzemplarz jednocześnie do okręgowego 
cielskich (Dz. U. R. P. Nr. 124, poz. 715) dodaje się urzędu górniczego. 
ustęp' następujący: 

"Dopóki niema dostatecznej liczby tak wykwa- 8.2. Obwbdówy insp~ktor pracy i .okręgowy 
lifikowanych kandydatów, uzyskać można wymaga- urząd górniczy, każdy w~ właściwym sobie zakresie 
ne kwalifikacje, zdając przed komisją. wskazaną dżiałania, stwierdzają czy nadesłanyptbjekt nie jtlst 
w ., tym . celu przez Ministra Wyznań Religijnych sprzeczny z prżepisami prawa. 
i Oświecenia Publiczneg.o, egzamin specjalny na na-o 
ueżyciela religji mojżeszowej w szkołach średnich ' § 3. Obwodowy inspektor pracy i okręgowy 
ogt'llnokgzŁałcącychi seminarjach nauczycielskich. . urząd górniczy na podstawie wspólnej decyzji, za
Program i ,regulail!in egzaminu unormuje osobne za- twierdzają projekt regulaminu, bądź odmaWiają za
rządzenie." twierdzenia, przyczem w przeciągu najwyżej sześciu 

tygodni od dnia złożenia projektu w kancelarji ob
wodowego inspektora pracy władze te powinny po
wziąć decyzję. 

§ 2. Rozporządzenie nIniejsze wchodzi w ży,,
cie z dniem ogłoszenia • . 

Miniiter Wyznań Religijnych i OŚWiecenia Publicznego: 
Świta/ski 

s' . 'd .. n - -' t~' 

181. 

' Roł:l>()rtł\d!e~i~ Ministra Pracy ł Opieki 
Społecznej i Mil1istrlt Pt~em'Ysłu i Handlu 

ż dnia 19 Września 1928 .r. 

'W śpt'aWie illstancył odwoławctych i trybu postępo
waliia I>t'ty zatwierdzaniu te~ula.hlinów pracy w ta
kłldatb podległych ustawom g6rnictyltl t wyjątkiehl . 

hut, 

Na podstawie art. 59 i 67 rozporządzenia Pre
zyaenta Rzeczypospolitej z qnia 16 marca 1928 r, 
O unwwie o pracę rohoti'lik6w (Ot. U. R. 1". Nr. 35, 
poz. 324) zarządza się cO następuje: 

8 l. Regulaminy ptacy w zak~adach, zatrudnia'
jących ponad dwudziestu robotni~(}w,. a podległych 
ustawom górniczym z wyjątkiem 111,lt, są zatwierdza
ne wspólnie przez właściwego obwodowego ,inspek
tora pracy i właściwy okręgowy urząd górniczy. 

Zarządy zakładów" wymienionych w ustępie 
pierwszym paragrafu niniejszego, przesyłają, z za
.ohowAnietn warunków, oktd!onygh Vi Ui!. 1 ut. 52 

§ 4. Decyzja obwodowego inspektora pracy 
i ol<ręgoweg,o urzędu górniczego może być zaskarżo
pa w .terminie 14-dniowym od dnia doręczenia tle
cyzji do wła.ściwych: okręgowego inspektora prać y 
i wyższego urzędu górniczego, które to władze 
vi przecią gl.l najwyżej sześciu tygodni od dnia otrży
mania skargi przez okręgowego inspektora pracy\po
winny powziąć decyzję. 

§ 5. . DecVzja to dó zatwierdzenia lub odrzu
cenia' tegulaminu pracy jest udzielana osobom Za.ifi
tere,sowanym przez inspektorów pracy. 

S 6. .Re gulamin, zatwierdzony przez obwodo
wego inspektora pracy i okrę gowy urząd górn,iczy, 
może · być uchylony przez wspólną decyzję okręgo
wego inspektora pracy i wyższego urzędu górnicze
go w drodze nadzoru i bez skargi stron zaintereso
wanych w razie stwierdzenia, że regulamin jest lub 
stał się sprzeczn~y z przepisami prawa; w tej samej 
drodze może być uchylony regulamin, zatwierdzony 
przez okręgowego inspektora pracy i wyższy urząd 
górniczy, przez wspólną decyzję Ministrów: Pracy 
i Opieki Społecznej oraz Przemysłu i Handlu. 

8. 7. Rozporządzenie niniejsze wch·odzi w :ty
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewic% 

. Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkow.ki 
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OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi kwart.alnie '1 zł. Unfędy I IDstytucJeDa6ltwoweopłacaJII 
6 zł. Prenumeratę uiszczać aależ, najpóźniej na 2 tYllodilie przed rozpoczęciem każdello kwartału. . , 


