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' jącychna celu zwalczanie li zapobieganie chorobom 
'zawodowym na: podstawie rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 78, poz. 676) i . 
, d) przeprowadzać badania warunków pracy 
młodocianych i. kobiet ora'z wpływu tych warunków 
na: zdrowie i ustrój fizjologiczny , młodocianych 
i kobiet; , 

' e) nadzorować nad powszechńem stosdwaniem 
badań le~arskich młodocianych przed przyjęciem ich 
do pracy i nad racjonalnością tych badań; 

. f) wykonywać wszelkie czynności z zakresu 
działania obwodowych inspektorów pracy, wymaga
jące wiedzy lekarskiej. 

, § 3. Przy. wykonywa lliu swych czynnoscl le
karze :inspekcyjni przy obwodowych in~pektorach 
pracy korzystają w myśl art. 19 i 15 rozporządzenia 
Prezydeota:Rzeczypospolitej z dnia 14 lipca 1927 r. 
Q inspekcji pracy z uprawnień, przysługujących pod
~nspektoróm pracy przy obwodowych inspektorach 
pracy. 

Lekarze inspekcyjni przy obwodowych inspek
torach pracy podlegają słu~bowo tym ostatnim in-
spektorom. ' '. ', 
':., ' t; , 

,§ 4., Okręgowy inspe~tor pracy mocen jest 
czasowo delegować lękarza inspekcyjnego przy ob
wodowym inspektorze pracy do innego obwodu, 
w którym lekarz inspekcyjny ustanowiony nie został. 

Główny Inspektor Pracy mocen jest czasowo 
delegować , lekarza inspekcyjnego przy obwodowym 
inspektorze pracy do obwodu, położonego w innym 
okręgu . . 

Lekarz inspekcyjny, delegowany do innego ob
wodu, podlega służbowo przez czas trwania delega-
cji inspektorowi pracy tegoż obwodu. ' 

, § 5. Lekarze inspekcyjni' przy okręgowych in
sp,ektorach pracy mają ~a zadanie czuwanie nad na
leżytem wykonywaniem przez obwodowych inspek
torów pracy oraz przez lekarzy inspekcyjnych przy 
obwodowych inspektorach pracy ich obowiązków 
w zakresie ochrony zdrowia pracowników ihigje
nypracy. , 
: ' Lekar~e inspekcyjni przy okręg,owych inspek
torach pracy działają na 'mocy upoważnienia tych in
spektorów i przy wykonywaniu swychtadań korzy
stają z uprawnień, przysługujących podinspektorom 
pracy przy okręgowych inspektorach pracy, przy
czem mogą zwiedzać zakłady pracy i przedsięhior
stw,]. na terenie okręgu; w razie potrzeby wydania 
zarządzeń lekarze inspekcyjni przy okręgowych in
spektorach pracy zwracają się z odpowiedniem zle
'ceniem do właściwego Obwodowego inspektora pra
cy, względnie do lekarza inspekcyjnego przy tymże 
inspektorze pracy . 

. " Lek,arze inspekcyjni przy okręgowych inspek
torach pracy podlegają służbowo właściwymoktęgo
wym inspektorom pracy. 

§ 6. Rozporządzenie niniej,sze wchodzi w ży
cie z ' dniem ' ogłoszenia. 

M,inister Pracy i Opieki Społecznej: Dr .. Jur,kigwicz 

807. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

z dnia 1 października 1928 r. 

wydane w porozumieniu · z Ministrami: Przemys~u 
i Handlu, Spraw Wojskowych i Skarbu w spraWIe 
wykonania rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo.;. 
lite; z dnia 22 marca ·1928 r. o ' kwalifikacjach zawo
dowych osób trudniących się samodzi.elnie kuciem 

kóni.' 

Na podstawie artykułów 3, 4 i 7 rozporządz~
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 
1928 r. o kwalifikacjach zawodowych osób trudnią .. 
cych się samodzielnie kuciem koni (Dz. U. R. P. 
Nr. 36, poz. 334) zarządza się co następuje: 

§1. Do samodzielnego wykonywania zawo.elu 
kucia koni uprawnione są osoby: 

a") które ukończyły cywiln~ szkoły lub kursy 
kucia koni, upoważnione p.rzez Ministra 
Rolnictwa w " porozumieniu z Ministrem 
Przemysłu i H,andlu do przeprowadzania 
egzaminów i wydawania świadectw, sŁwier-

' dzających posiadanie kwalifikacyj do samo
dzielnego wykonywania zawodu kucia koni 
i które ponadto złożyły wymagany końco
wy egzamin, albo 

b) które ukończyły wojskowe szkoły lub kursy 
kucia koni, upoważnione przez Ministra 
Spraw Wojskowych w porozumieniu z Mi
nistrami Rolnictwa oraz Przemysłu i Han
dlu do wykonywania: czynności, wymienio
nych w punkcie a) niniejszego paragrafu 
i złożyły wymagany końcowy egzamin, albo 

c) które złożyły wymagany egzamin przed ko
misją egzaminacyjną, ustanowioną prZez 
wojewodę (Komisarza Rządu m. st. Warsza
wy) lub przed komisją egzaminacyjną, PQ
wołaną przez instytucję upoważnioną do te
go przez wojewodę (Komisarza Rządu m. 
st. Warszawy) według zasad, określonych 
w §§ 20 do 27 rozporządzenia niniejszego. 

Postanowienia niniejszego rozporządzenia nie 
mają zastosowania do osób, które przed wejściem 
w życie niniejszego rozporządzenia trudniły się sa
modzielnie zawodowem kuCiem koni, bądź posiada
ły świadectwa, uprawniające je do samodzielnego 
wykonywania tego zawodu, wydane na podstawie 
dotychczas obowiązujących przepisów. 

Postanowienia te nie dotyczą również praco
wników zatrudnionych u jednego posiadacza: koni 
kuciem tylko tych koni, które znajdują się w jego 
posiadaniu. ' ' 

Cywilne szkoły i kursy kucia koni. 

§ 2. Cywilne szkoły i :kursy kucia koni upo
ważnia do przeprowadzenia egzaminów i wydawania 
świadectw (§ 1 p. a) Minister Rolnictwa w porozu
mieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu przez za
twierdzenie statutów tych sz kół.i kursów. 

~O szkołach i kursach" które uzyskaly upoważ
nienie do przeprowadzania egzaminów i wydawania 
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świadectw, właściwy wojewoda (Komisarz Rządu m. 
st. Warszawy) podajedQ wiadomosci publicznej 
w dzienniku wojewódzkim. 

Wzór statutu szkoły i kursu kuda ,koni zawie
ra załącznik Nr. 1 do rozporządzenia niniejszego. 

§ 3. Cywilne szkoły i kursy kucia koni win
ny być urządzone i prowadzone na zasadach,ustalo
Ryeh · w rozporządzeniu niniejs.zem oraz w statutach 
ty~h szkół i kursów. , . . ... 

Cywilnym szkołom i kursolI). kucia koni, któ
re.nie stosują się do pos-tanowień, zawartych w ustę
pie poprzednim, Minister Rplnictwa może w porozu
mieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu cofnąć upo
ważnienie do przeprowadzania egzaminów i wyda
w.ania świadectw (§l' p,' a), o czem wojewoda (Ko
Illisarz Rządu m. sto Warszawy) podaje do wiadomo
ści publicznej w dzienniku wojewódzkim. 

§ 4. Do cywilnej szkoły lub na cywilny kurs 
kucia koni mogą być dopuszczone osoby, które: 

a) ukończyły co najmniej 19 lat życia, # 

b) umieją czytać i pisać oraz 
I ' c) żłożyły wymagany w prawie przemysłowem 

egzamin na czeladnika kowalskiego. 
Podanie o przyjęcie do szkoły lub na kurs kan

dydaci winni wnos'ić do kier.o-wnika szkoły lub kursu 
z dołączeniem świadectwa , urodzenia, świadectwa 
złożenia egzaminu na: czeladnika, świadectwa zdro
waa . oraz wła~noręcznie ' napisanego życiorysu. 

. § 5. Kierownikiem szkoły lub kursu kucia ko
ni i prowadzącym nauczanie teoretyczne winien być 
le'karz weterynaryjny, nauczanie zaś praktyczne win
ua- prowadzić osoba uprawniona do samodzielnego 
wykonywania zawodu~.u~ia . kont 

§ 6. Czas nauczaIlia w szkole lub na kurllie 
kucia koni trwa od t:rzec4 do sześciu miesięcy, w za
leżnóści od przygotowania .kandydata. 

§ 7. Nauczanie w :śzkołach i na kursach win
no obejmować przedniioty, wyszczególnione w za
~ączniku Nr. 2 do rozporządzenia niniejszego. 

Nauczanie praktyczne winno odby~ać się 
w odpowiednio urządzonej kuźni. 

§ 8. Po ukończeniu szkoły lub kursu kandy
dat składa końcowy egzamin przed komisją egzami
nacyjną· 

Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej jest 
wojewódzki lekarz weterynaryjny lub inny państwo
~wy lekarz weterynaryjny, .wyznaczony przez woje
wodę (Komisarza Rządu m. st. Warszawy). 

Członkami komisji egzaminacyjnej ' są: 
a) przedstawiciel właściwej izby rolniczej, na 

obszarach zaś nie objętych działalnością 
izb rolniczych - przedstawiciel . społecznej 
organizacji rolniczej, wyznaczonej przez 
wojewodę , (Komisarza Rządu m. st. War
szawy), 

.; , b) przedstawiciel właściwej izby rzemieślni-
czej, którym winien być kowal uprawnio
ny do' samodżiełnego' wykonywania zawodu 
kucia koni, . 

c) lekarz weterynaryjny, wykładający w Iszko
le lub na kursie, 

d) wojskowy lekarz weteryna.ryjny, wyzna<"żÓ;' 
ny przez dowódcę okręgu korpusu, . 

e) osoba uprawniona do samodzielnego wyk,ol" 
nywania zawodu kucia koni, prowadząca 
w szkole lub na kursie .nauczanie prak
tyczne. 

Jeżeli szkołę lub kurs utrzymuje instytucja· sa
morządowa lub społeczna, to w skład komisji egza
minacyjnej wchodzi jej przedstawiciel, o ile nie 
jest w komisji tej reprezentowany w myśl p. a) i b) 
popr·zedniego ustępu. 

, § 9. Wojewoda (Komisarz Rządu m. sl. War
s'zawy) może wyjątkowo, w wypadka'ch uzasad.nio
nych względami oszczędnościowemi, na wniosek 
osoby, utrzymującej szkołę lub kurs, zezwolić na 
odbywanie .egzaminu przed komisją, składają(;ą się 
z przewodniczącego i dwóch członków, z których 
jeden W,j,nien być, lekarzem weterynaryjnym, wykła::
dającym w szkole lub na kursie, drugi zaś oS0hą 
uprawnioną- do samodzielnego wykonywania zawo
du kucia koni, prowadzącą w szkole lub na kursie 
zajęcia praktyczne. 

§ 10. Osoby utrzymujące szkoły i kursy o ter
minie egzaminów zawiadamiają wojewodę (Komisa
rza Rządu m. sL Warszawy) - celem delegowania 
przewodniczącego, instytucje wymienione w p;:a) i b) 
ustępu 3 § 8 oraz dowódcę okręgu korpusu -ce:em 
wyznaczenia przedstawicieli do komisjie-gzamina
cyjnej . . 

W razie nie przybycia: wszystkich członków ko
misji egzaminacyjnej egzamin może się odbyć przed 

· komisją w składzie przewodniczącego i dwóch czł on
ków, wymienionych w § 9 rozporządzenia niniej-
szego. ' 

§ 11. Osoby utrzymujące szkoły lub ·kursy 
kucia, koni mogą pobierać od kandydatów opłaty za 
egzaminy, których wysokość wojewoda (Komisarz 
Rządu m. st. Warszawy) zatwierdzać będzie C9rocz
nie dla k.ażdej szkoły i kursu kucia koni. 

§ 12. Prz'ewodniczący komisji egzaminacy;nej 
lub jego zastępca otrzymuje za uczestnictwo W ko
misji zwrot kosztów podróży i diety na zasads.ch, usta
lonych dla urzędników pańs,twowych. PozostaIi człon
kowie komisji egzaminacyjnej, o ile nie . otrzymują 
zwrotu kosztów podróży i diet od delegr:jących ich 
instytucyj, otrzymują wynagrodzenie z opłat, pobierą
nych od przystępujących do egzaminu . . Wpływ z tych 
opłat - '.po pokryciu kosztów urządzenia egzami
nu - należy podzieHć w równych częściach pomię
dzy tych członków komisji. 

. § 13. Egzamin obejmuje część teoretyczńą 
praktyczną· ' . 

W części teoretycznej egzaminu kandydat WI
nien wykazać dostateczną znajom<Dść przedmiotów, 
wyszczególnionych w załączniku Nr. 2 do rozporzą
dzenia niniejszego. 

W części praktycznej egzaminu kandyd~t wi-
nien: . 

1) wykuć z żelaza sztabowego dwie podkowy 
letnie lub zimowe dla kopyt prawidłowych lub nie
praw.idłowych - W zależności od pory roku ' i rodza-
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ju ,kopyt, iakiepo'siadają kO'nie, mające 'być podkutej 
. , 2) wykuć jedną pO'dkO'wę na: kO'pytO' chO're lub 

dO' specjalnego użytku (np. dla konia biorącego udział 
w' wyściga,ch); 

_ 3) wykonać całkowite okucie dwóch kO'pyt 
(letnIe lub zimO'we) - jednego kO'pyta tyl,nego, dru-
gięgO' przedniego; . 

" 4) wykO'nać struganie kO'pyta źrebięcegO', Q ile 
tO' jest mO'żliwe; 

Z pO'śród pO'dków mających być wykutemi -
stosO'wnie dO' p. 1 i 2 - przynajmniej jedna wilłna być 
wykuta według typu pO'dkO'wy używanej w wO'jsku. 
Przy wykO'nywaniu okucia - stosO'wnie do p. 3 -
pO'żądane jest O'kucie przynajmniej jednegO' kO'nia 
ż chorem lub wadliwem kopytem, z nieprawidłO'wą 
pO'stawą kO'ńczyn lub nieprawidłO'wym chDdem, przy
czem w braku ta'kie,gO' kO'nIa należy okup jednegO' 

· konia dO' specjalnegO' użytku. 
Przy kuciu kO'nia, pO' należytej O'cenie staregO' 

pO'dkucia,kąndydat winien wykazać dO'kładnO'ść 
i pewnO'ść w wykO'naniu: 

a) O'djęci,a starej pO'dkO'wy, 
b) O'czyszczenia i wystrugania k9Pyta, 
c) wykucia podkO'wy, 
d) jej dopa'sO'w,ania, 
e) przybicia. 

§ 14. Wynik egzaminu O'kreśla się według je
dnegO' z następujących stopni: "bardzO' dO'brze", "dO'
brze", "dostatecznie" i "niedO'statecznie". 

O wyniku egzaminu kO'misja eg'zaminacyjna de
,cyduje' zwykłą w~ększością głO'sów. W razie równO'
ści głO'sów ['O"zstrzyga głO'S przewO'dniczącegO'. 

§ 15. W razie wyniku, O'kreślO'negO' stO'pniem 
"niedO',statecznie", egzamin uważa się za niezłO'
żony. 

W ra'zie nie'złO'żenia egzaminu kandydat mO'że 
zgłosić się dO' egzaminu pO'wtórnegO' tylkO' przed tą 
samą kO'misją, nie wcześniej jednak niż pO' upływie 
sześciu tygO'dni od dnia pO'ddania się pierwszemu 
egzaminO'wi. 

W razie powtórnegO' niezłożenia egzaminu kO'-
· misia egzamina'cyjna mO'że kandydatO'wi wyznaczyć 
· pO'nO'wny termin egzaminu. 

§ 16. Kandyda,t, który ' złożył egzamin, O'trzy
muje świadectwO' według ..wzO'ru zawartegO' w załąCz
niku Nr. 3 oraz dO'kumenty złO'żO'ne przy wstąpieniu 
dO' szkO'ły lub nil kurs (§ 4). ŚwiadectwO' winnO' być 
pO'dpisane przez przewO'dniczącegO' i wszystkich 
człO'nków kO'misji. 

ŚwiadectwO', wymienione w ustępie pO'przed
nim, stanowi dO'wód pO'siadania kwalifikacyj dO' samO'
dzielnegO' wykO'nywania zawO'du kuciakO'ni na O'bsza
rze całego Państwa z wyjątkiem wO'jewództwa ślą
skiegO'. 

W O'jskowe szkoły i kursy kucia koni • . 

§17. DO' przeprO'wadzania egzaminów i wyda
wania świadectw, stwierdzających pO'siadanie kwali
fikacyj dO' samodzielnegO' wykonywania zawO'du ku
cia kO'ni, upO'ważnione są: 

\ I 

al kursy dla wojskowych zawodO'wych maj
strów-pO'dkuwaczy w szkO'le podO'ficerów 
zawodO'wych 'służhy weterynaryjnej; 

b) kursy O'ddziałO'we kucia kO'ni - z tern O'gra-
, niczeniem, że kursy te mO'gą wydawać świa
dectwa, wymienione w ustępie pierwszym 
niniejszegO' paragrafu, tylkO' tym osO'bO'm, 
które złożyły egizamin na czeladni:ka ko
walskiegO', wymagany wprawie przemy- ' 
słO'wem. 

§ 18. W skład kO'misji eg'zaminacyjnej dlaw-oj
skO'wych zawO'dO'wych majstrów-podkuwaczy w SZkO'
le pO'dof,icerów zawO'dO'wych służby weterynaryjnej 
wchodzi państwowy lekarz weterynaryjny, wyzna
czO'ny przez Ministra RO'lnictwa, w sk ład zaśkO'mi
sji egzaminacyjnej na O'ddziałO'wych kursach kucia 
koni - dla O'sób wymieniO'nych w punkcie b} § 17 -
wO'jewódzki lekarz weterynaryjny lub inny p.:lństwO'
wy lekarz weterynaryjny, wyznaczony przez wO'je
wodę (KO'misarza Rządu m. st. Warszawy). 

CzłonkO'wie, delegowani w skła'd powyższych ' 
kO'misyj przez Ministra RO'lnidwa lub wojewodę (Ko
misarza Rządu m. st. Warszawy), O'trzymują zwrO't 
kO'sztów pO'dróży i ,diety na zasadach ustalO'nych dla 
urzędników państwowych. ' 

§ 19. Kandydaci, którzy złO'żyli egzamin na 
kursach, wymienionych w p. a} § 17 rozpO'rządzenia 
niniejszegO', O'trzymują świadectwa według wzO'ru za
wartegO' w załączniku Nr, 4, kandydaci zaś, którzy 
złO'żyli egzamin na kursach, wymieniO'nych w p; b} 
§ 17 '- świadectwa według wzO'ru zawartegO' w za-
łączniku Nr. 5. ' 

Świadectwa winny być pO'dpisane przez prze
wO'dniczącego i wszystkich człO'nków komisji egza
minacyjnej. 

DO' świadectw tych stO'suje się postanO'wienia 
ustępu ostatniegO' § 16 rO'zpO'rządzenia niniejszegO'. 

KO'misje egzamio3.cyrne, ustanDwiDne przez wO'jewo
dę (KO'misarza Rządu m. st. Warszawy) i ustanO'wio
ne przez insf.yt1;l.cje upOWaŻ!1iO'ne dO' tegO' przez WO'-

jewO'dę (KO'misarza Rządu m. st. Warszawy). 

§ 20. DO' przeprO'wadzenia egzaminów dla 
O'sób, które nie ukO'ńczyły szkoły lub kursu kucia kO'
ni, wojewO'da (KO'misarz Rządu m. st. Warszawy) 
ustanawia państwO'wą kO'misję egzaminacyjną. 
( W kO'misji tej przewodniczy wO'jewódzki le-

karz weterynaryjny lub inny pa'ńsŁwowy lekarz we
terynaryjny, wyzna'czO'ny przez wO'jewO'dę (Komisa
rza Rządu m. st. Warszawy). 

CzłO'nkami państwowej kO'misji egzaminacyj
nej są: 

a) przedstawiciel właściwej izby rO'lniczej, na 
O'bszarach zaś nieO'bjęŁych działalnością izb 
rO'lniezych-przedstawiciel społecznych O'r
ganizacyj rolniczych, wyznaczonych przez 
wO'jewodę (KO'misarza Rządu m. st. War
szawy), 

b) przedstawiciel właściwej izby rzemieślni
czej, którym winien być kO'wal uprawniorw 
dO' samodzielnegO' wykonywania zawO'du ku
cia kO'ni, 

c) wO'jskowy le,karz weterynaryjny, wyznaczo
ny przez dO'wódcę okręgu korpusu. 
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§ 21. Państwowe komisje egzaminacyjne win
ny być zwoływane w miarę potrzeby. Skła,d tych ko~ 
misyj winien być ustalony na początku każdego roku 
kalendarzowego. 

O terminie rozpoczęcia i 'miejscu odbycia egza
minu woiewoda (Komisarz rządu m. st. Warszawy) 
ogłasza w dzienniku wojewódzkim, o czem przewo
dniczący komisji powia'damia kandydatów, którzy 
zgłośili się do egzaminu. 

§ 22. Do składania egzaminów przed państwo
wą komisją egzaminacYiną . mogą być dopuszczone 
osoby, które: 

a) ukończyły co najmniej 20 lat życia, 
b) złożyły egzamin na czeladnika kowalskiego 

oraz 
c) odbyły w charakten;e czeladnika kowal

skiego przynajmniej jednoroczną praktykę 
u kowala uprawnionego do samodzielnego 
wykonywania zawodu kucia koni. 

§ 23. Kandydaci składają podania o dopu
szczenie do egzaminu do przewodniczącego państwo
wej komisji egzaminacyjnej. 

Do podania )winny być dołączone: świadectwo 
urodzenia, świapectwo złożenia egzaminu na czela
dnika kowalskiego, świadectwo odbycia praktyki, 
wymienionei w, p. c § 22 ora'z własnoręcznie .napi
sany życiorys. : 

§ 24. Egzamin przed państwową komisją egza
minacyjną obejmuje przedmiqty, wymienione w § 13 
rozporządzenia niniejszego. 

Wynik egzaminu ustala się w sposób, określo
ny w § 14 rozporządzenia niniejszego. 

§ 25. Kandydat, . który złożył egzam:n, otrzy
muje świadectwo według wzoru zawartego w za
łączniku Nr. 6 oraz złQżone dokumenty. Świadectwo 
winno być podpisane przez przewodniczącego 
i wszystk ich członków komisji egzaminacyjnej. 

Posiadacz świadectwa korzysta z uprawnień, 
przewidzianych w ustępie ostatnim § 16, narówni 
z osobami, które ukończyły szkołę lub kurs kucia 
koni. 

W razie niezłożenia egż~minu kandydat mo
że zgłosić się powtórnie do egzaminu, nie wcześniej 
jednak niż po up.ływie sześciu miesięcy. 

W . razie ponownego niezłożenia egzaminu ko
misja egzaminacyjna może kandydatowi wyznaczyć 
ponowny termin egzaminu. 

§ 26. Kandydaci, zgłaszający się do egzaminu, 
wnoszą na ręce przewodniczącego komisjiegzamina
'cyjnej opłatę w kwocie, ustalonej przez wojewodę 
(Komisarza Rządu m. st. Warszawy). 

Kandydaci, dopuszczeni do egzaminu,winni 
zgłosić się z własnym fartuchem skórzanym oraz 

. niezbędnemi narzędziami do podkuwania koni. 
Opłaty egzaminacyjne, wymienione w ' ustępie 

pierwszym niniejszego paragrafu, po pokrydu kosz
tów urządzenia egzaminu, jako to: wynajęcia kuźni, 
kupna lub wynajęcia materjału, winny być przezna
czone na wynagrodzenie członków komisji egzami
nacyjnej w równych częściach - z wyjątkiem prze-

wQdniczącegoi który otrzymuje diety i 'zw~ot kosz-, 
. tów podróży na zasadach, ustalO1lych dla urzędni
ków państwowych. 

. § 27. Wojewoda (Komisarz Rządu m. s1. War
szawy) może upoważhić, w razie potrzeby, właściwe 
izby ' rzemieślnicże, a także organizacje społe'czne, 
samorządowe . i inne instytucje i zakłady, do powo
ływania komisyj egzaminacyjnych do przeprowadza
nia egzaminów z kucia koni i wydawania świadectw, 
stwierdz!ljących uzdolnienie do samodzielnego wy~ 
konywania zawodu podkuwacza. 

Skład tych komLsyj winien odpowiadać przepi
som § 20 r02lporządzenia niniejszego. Do komisyj tych 
pona'dto wchodzić może przedstawiciel insty.tucji, 
upoważnionej do powołania komisji. , 

Ustalanie składu tych komisyj, ogłaszanie ter
minu egzaminów, przyjmowanie kandydatów, egza
minowanie , ich, pokrywanie kosztów egzaminu - od
bywa się na zasadach określonych dla państwowych 
komisyj egzaminacyjnych w §§ 20 - 26 rozporządze
nia ninie jszego. 

. Kandydat, który złożył egzamin, otrzymuje' 
świadectwo według wzoru zawartego w załączni
ku Nr. 7. 

Przepis końcowy. 

§ 28. ' Rozporządzenie niniejsze wchodzi w'ży
cie na całym obszarze Rzeczypospolitej - z wyjąt
kiem województwa śląskiego - z dniem 1 paździer
nika 1928 r. 

Minister Rolnictwa: K. ' Niezabytowski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Załącznik Nt. 1 do rozpo
rządzenia Ministra Rolnictwa 
z dnia 1 października 1928 r. 
(poz. ą,07). 

Wzór statutu dla cywHnych szkół i kursów kucia 
koni. 

§ 1. 

Na podstawie statutu niniejszego zostaje zało
żona (urządzony) w .. / ... , powiatu ..... , woje
wództwa ..... przez (wymienić nazwę instytucji 
lub imię, nazwisko i zawód osoby, zakł:ldającej sz~o
łę lub. urządzającej kurs (cywilna szkoła) cywilny 
kurs kucia koni pod nazwą . • • • • .. . 

§ 2. 

,Zadaniem szkoły (kursu) jest: 
a) kształcenie czeladników kowalskich, w pra

widłowem i przystosowanem do potrzeb roI
nict Vla kuciu koni oraz w na"leżytem pielę
g,nowaniukopytj 
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b) pr~ygotowanie kowali do samodzielnego wy
konywania zawodu kucia koni. 

§ 3. 

(Wymienić osobę zakładającą s'ikołę lub urzą
dzającą kurs) powołuje: 

a") lekarza weterync..ryjnego ... ' . . do kiero
wnictwa szkołą i prowadzenia :hauczania te
oretycznego: 

b) osobę upow.ażnioną do samodzielnego wy
konywania zawodu kucia koni do prowa
dzenia nauczania praktycznego kucia koni 
,pod nadzorem lekarza weterynaryjnego. 

§ 4. 

Nauczanie praktyczne odbywa się w kuźni 
__ , • .. .. II , .. , 

§ 5. 

, (Należy zamieścić postanowieI,lia § 6 rozporzą
dzenia Minisha Rolnictwa z dnia lpaździerni
ka 1928 r;). 

§ 6. 
'I 

(Należy zamieścić postanowienia § 4 .rozporzą
dzenia Ministra Rolnictwa z dnia l październi
ka 1928 r.). 

§ 7. 

l\Ta.uczanie w szkole (na kursie) jest: 
bezpłatne: ...... . 
za naukę uczniowie opłacają .... 
i.i.lgi w opłatach wynoszą. ' ""'. 

§ 8. 

Uczniowie otrzymują mieszkanie z całkowitem 
utrzymaniem w internacie szkoły (kursu) bezpłatnie. 

U czniowie otrzymują mieszkanie z całkowitem 
utrzymaniem w internacie szkoły (kursu) za opłatą 
• " .. , , " fi , 

, Uczniowie' otr;ymują mieszkanie, światło, opał, 
łóżko, pościel bezpłatnie. 

Uczniowie otrzymują mieszkanie, światło, opał, 
łóżko, pościel za opłatą ...... . 

, Uczniowie mają możność przygotowania sobie 
na miejscu ' posiłku. I , , 

UczniOWIe nie otrzymUJją od szkoły (na kursach) 
ż{ldnych świadczet;i. 

§ 9. 

Uczniowie winni posiadać własny fa~tuch skó
rzany i narzędzia do podkuwania koni (młotek-wid
łak, nóż angielski, tarnik, rozkuwacz i obcęgi do 
kucia). 

§ 10. 

(Należy podać przedmioty nauczania, wyszcze
gólnione Vi załączni'ku Nr. 2 do rozporządzenia Mi
nistra Rolnictwa 'z dnia 1 października 192~r.). 

§ 11. 

Podczas odbywania nauki w szkole (na kursie) 
uczniowie obowiązani są śCiśle stosow,ać się do roz
kładu zajęć i zachowywać się poprawnie, spełniając 
sumiennie poruczoną im pracę. 

§ 12. 

(Należy wyszczególnić przedmioty egzaminu, 
wymienione w § 13-tym ' tozporządzenia Ministra 
Ro~ilictwa z dnia 1 października 1928 r.). 

Załącznik Nr. 2 do roz
porządzenia Ministra Rolnictwa 
z dnia 1 października 1928 r. 
(poz. 807). ' 

Przedmioty nauczania w szkołach i. na kurs "ch 
kucia koni. 

N a u c z an i e t e o r e t y c z n e. 

Przedmiotami hauczania teoretycznego sl\ na
stępujące przedmioty: 

l) ogólne pojęcie o budowie konia: 
2) budowa dolnej części kończyny i jej czyn

ności: 
a) kość kopytowa, strzałkowa, koronowa, pę

ciąowa, ' nadpędnowaj kości ry,sikowe, 
trzeszczkowe, 

b) wiązadła, stawy, ścięgna, 
c) chrząstka kopytowa, strzałka gąbczasta, 
d) części mięsne, naczynia i nerwy, 
e) puszka rogowa, naras'tanie rogu, zużywanie 

się rogu, własności r ogu, 
f) mechanika kopyta, wpływ terenu na kopy

to nieRodkute, 
g) postawy kończyn, prawidłowe li niepra

widłowe, 
h) , wpływ postawy kończyn na ukształtowanie 

kopyt, 
i) IJIraca kopyta, chod:f prawidłowe i niepra-

widłowe, ' , 
j) kopyta prawidłowe i nieprawidłowe; 

3) materjał i narzędzia podkownicze: 
aj żela'zo, stal, węg'iel, koks, węgiel drzewny, 
h) podkow.a, podkowa typu wojskowego, ro

dzaje podków: (dla koni pociągowych, cięża
rowych i wyścigowych - letnie i zimowe), 
podkowa prawidtowa i jej wymiary, podko
wa dla muła, półfabrykat, podkowa fabrycz
na, wyrób podkowy ze starego żelaza, 

c) podkowiaki, hacele, płytki stalowe,zębce, ~; ' 
d) narzędzia podkowPiczei 

4) racjonalne I ur~ądzenie kuźni i paleniska; 
5) przygotowanie kopyt ,do pokucia, przygotowa

nie podków i podkuwanie ~opyt prawidłowych i nie
pr,awidłowych, a mianowicie: 

a) obchodzenie się z końmi przy podkuwaniu, 
·podkuwanie koni naro,}Vnych, 

b) ścieranie się podkowy, terminy przekuwania, 
c) badan~e kopyta przed podkuciem, odjęcie 

starej ' podkowy i znaczenie jej oględzin, 
struganie kopyta" 

I · 
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d) wybór iprzygotbwanie podków, dopasowa
nie i przybicie podkowy, 

e) badanie konia po okuciu, cel i znaczenie 
badania, e . . . ' . , 

• t ' Er podkuwanie kopyt nieprawidłowych, podku-
wanie przy nieprawidłowych postawaph 
,kończyn i nieprawidłowych chodach, stru
ganie kopyt nieprawidłowych, podkuwaąie 

" .: >" "kopyt przy postawię zbieżnej, rozbieżnej, 
" "' ~ :" ... zwartej, rozwartej', podsiebnej, odsiebnej, 
'00. ' niedźwiedziej, kucie kopyt przy strychowa-

niusię, ściganiu i potykaniu, 
g) podkuwanie koni w !11iastach (bruk, asfalt 

i t. p.}, podkowy z linką, podkowy z wkład
kami patentowanemi i t. p.j 

',, 6) higjena 'kopyta: ' 
aj wpływ klimatu, ' charakteru gleby i podłoża 
.' na róg kopytp" '. , . , 

' bl kąpiele kończyn, n'atłuszczanie kopyt, oczy-
szczanie kopyt, ' . 

c) pielęgnacja kO'Pyta niepodkutego, 
d) pielęgnacja kopyta podkutego, 
el ·pielęgnacja kopytźrebięcychj ' 

. 7) choroby kopyt: 
a) kopyta: płaskie, pełne, szczudłowate, wą

skie i sposób ich podkuwania:" 
b} szczeliny i sposoby ustalania ich brzegów, 

rozpadliny, 
c} ochwat, kształt kopyt po przebytym ochwa-

cie, sposoby podkuwania kopyt po ochwacie, 
d} ściana oddzielona i pusta:, 
e) słupek rogowy, 
f) gnicie :st~za~ki, ' 

. g}nagwozdzeme, \ f;, 
h) zatrat, 
i) skosbienh~ chrząstki kopytowej, 

,j} zagwożdżenie, 
k} podbitek. 

N a u c z a fi i e ' p rak t Y c z n e. 
Przedmiotami nauczania: praktycznegó są: 
l} wyrób podków: 

a} letnich { . zimo~ych z uwzględnieniem 
podków ,tYP4 wojskowego, podków dla 
kopyt prawidłowych, podków przy cho
dach nieprawidłowych , i na kopyto cho· 
re - z żelaza ,sztabowego, ze starych 
podków i półfabrykatów, 

b) wgrzewanie płytek stalowych, zębce; 
2}podkuwanie ' kopyt prawidłowych, nieprawi

dło.wych i chorych: 

,/ 

a} trzymanie konia, użycie środków poskra
miających, trzyma'nie kOńczyn,' 

b} odejmowanie po-dkowy, badanie odjętej 
podkoWy i kopyta po rozkuciu, 

c) przygotowanie kopyta do podkucia (stru-
ganie kopyta), '-

d) dopasowanie podkowy i jej przybicie, 
e) podkuwanie różhyc'h typów koni, podku

wanie różnych rodzajów kopyt niepra
widłowych, 'podkuwanie przy nieprawi

/' dłowych · postawachi ' chodach, . 

f) określenie sposobu pódkucia, odpowied
niego dla poszczególnych rodza,ów ko
pyt, krytyczna ocena podkucia różnego 
kształ,tu kopyt, 

g) ,podkuwanie kopyt chorych, 
h) struganie kopyt źrebięcych, 
i) podkuwanie koni do pracy w mieście 

(na bruku, asfalcie i t. p.). 

Załącznik Nr. 3 do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa z dnia 1 paździer
nika 1928 r. (poz. 807). 

Nr. protokółu egzaminacyjnego. 

śWIADECTW O. 
Pan":' ... , .. "" ...... "': ..... ,,, .. , .... , .............. ,, .... _ ........... _.-," zamieszkały 

w _'''''', .. ,''''" .. :~' ' ', .... ,'', ........ ,'''', .... _ powiatu , .. " .... _ ...... _._ ................ _ .. _,' 
urodzony dnia """ ............ , ..... " ... "" .. """ "",. w " .. , .. "" ... """"".",,,,,.,, .. ,, .. _,, .. 
PO'wiatu ""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' po O'dbyciu w czasie od 
""""''''''''''''''''''''''''",,,,,,, dO' """"" .. ".~.""."""""".,,.,,' nauki w szkole 
(na kursie) li,ucia koni :"-.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,.,, .. ,,,,.,,,,, złożył 
przed Komisją Egzaminacyjną egzamin z kucia 'koni, 
według przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa ' 
z. dnia 1 października 1928 r. o kwalifikacjach za
wodowych osób trudniących się samodzielnie kuciem 
koni (Dz. U: R. P. Nr. 92 poz. 807) 

'z wynikiem 

Dnia _-_. ___ ._._ .... _ ..... _ ... _. 192""" r r 

Pieczęć. 

Komisja: Egzaminacyjna: 
Przewodniczący: ' ' 
Członkowie: 

Załącznik Nr. 4 do rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa z dnia 1 paździer-

'. ' nika 1928 r. (poz. 807). 
Nr. proto~ółtlegzaminacyjnego. 

ŚWIADECTWO. 

d~i·~ .. '~~~==~~~~~~~~=~~~~=~=~~.~=~~~=~~==···~ .. ~~~:::~·~::= .. ~::=~~; ... ,.: .. ,::,~_ .. ~~~~z~~:. 
wlatu """"""_""',:~""""""""".",,,,. po odbycIU w czasie od 
""""""""""""""""",,,,,,, do """"""""",,,,,,:.,,,,,,,,,,,,, kursu dla zawó'- ' 
dowych majstrów-podkuwaczy w szkole podoficerów 
zawodqwych służby weterynaryjnej, złożył przed 'Ko: ' 
misją Egzaminacyjną, zgodnie z przepisami § 17 p.' a 
i § 18 i 19 ro'zporządzenia Ministra Rolnictwa zdąia 
1 października 1928 r. o kwalifikacjach zawodo
wych osób trudniących się samodzielnie kuciem koni 
(Dz. U. R. P. Nr. 92 poz. 807) egzamin z kucia koni 

z Iwynik~em 

Dnia ,,. _____ ... ___ .... ,,' 192 .... r. 

Piecżęć. 

Komisja Egzaminacyjna; 
Przewodniczący: 

Członkowie: 

/' 

/ 
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Zar.",uik Nr. 5 do FP.%porządzenia 
Ministra Rolnictwa z dnia 1 paidzicr-
nilu. 1928 r. (p~a. 807), . 

MI'. protokółu ~zall1lnctcyjnGg·o. 

śWIADECTWO. 

. ____________ --'._ .. , urodzony 
w dniu .. ~-.-.-........ -~-.---._. w . __________ ., 
powiatu ...... ___ .___ po odbyciu w czasie od 
.: ........................... __ .......... do .. ...... ________ ., .... kursuoddziało-
wego kucia koni przy ........ ---__ ._ ................. _ ......... _ .... _ .. . 
złożył przed Komisją Egzaminacyjną, zgodnie z prze
pisami § 17 p. b i §§ 18 i 19 rozporządzenia Mini
stra Rolnictwa z dnia 1 października 1928 r. o kwa
lifikacjach zawodowych osób trudniących się samo
dzielnie kuciem koni (Dz. U. R. P. Nr. 92 poz. 807) 
egzamin z kucia koni 

.4,' " . z wynikiem 

Dnia --____ _ 192.----. · r. 

Pi.c;z,,~. 

Komisja Egzaminacyjna: 

Przewodniczący: 

Członkowie: 

Załącznik Nr. 6 do rozporzą:dzenia 
Minis!raRolnictwa z dnia 1 paździer
nika 1928 r. (poz. 807). 

Nr. protokółu eilzaminacyjnel!o. 

śWIADECTWO. 

Pan --.. _. __ .. ___ ....... _____ .. __ .... _ ....... __ ......... _ ....... , zami e szkały 
w _ ....... _ ....................... _ ....... _......... powiatu ................................................. , 
urodzony dnia ........ _._._._ .................. w .............................................. .. 

(k~~i~l: Eg~~;i~~~~·i~~: .. ·~·t~'s;::reł J~z§d2t~~~~~~: 
dzenia Ministra Rolnictwa z . dnia 1 października 
1928 r. o kwalifikacj"ch zawodowych osób trudnią
~ych się samodzielnie .kuciem .koni ~Dz. U. R. P. 
Nr. 92 poz. 807) egzamm z kUCia kom . 

z wynikiem 

Dnia ---.. 192 ..... - r. 

Piecz..,. 

Komisja; Egzaminacyjna: 

Przewodniczący: 

. Członkowie: 

lałlł1=znik Nr. 7 do ro~por~ądzćnia 
Ministra Rolnictwa z dnia 1 paździer
nika 1928 r. (poz. 807). 

Nr. protokółu eg~aniinacyjQego. 

śWIADECTWO • 

w ...... ~.~~ .. ~ .......... : ..... -.. : ... -:: .... ,.' .. =:~~~~;i;t~"'~~=~~'-'-" zamiesz~~.~~ 
urodzony dnia _., .............. ~ .......... ..: ..... ~ .. .. w ...... - ...... -' .......... - ..... _ .. _ 
powiatu .......... · .. ·······.···· .. ····i··· .. ·· ........ , złożył przed Komisją 
Egzaminacyjną, powołaną przez ..................... .. 
śtosownie do § 27 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 
z dnia 1 października 1928 r. o kwalifikacjach zawodo
wych osób trudniących się samodzieJnie kuciem koni f 

(Dz. U. R P. Nr. 92 poz. 807) egzamin z kucia koni 

z wy~ikieni 

Dnia .. __ ._ .. _ .............. c_ •• _ ••••••••••• 192 ...... r. 

Komisja E gzaminacyjna: 

Przewodniczący: 

Członkowie: 
Pieczęć, 

·SO$. 

Rozporządzenie Ministra Reform Rolnych 

z dnia p października 1928 r. 

w yda.ne w porozt.:mleniu z l\linistrem Robićtwa 
w sprawie wysoko~ci opłat za wykonyWanie eksper

, tyz i projektów technicznych. 

Na podstawie art. 6. rozporządzenia Prezyden
ta Rżeczypospolite j z dnia 16 marca 1<:28 r. o prze
prowadzaniu melioracyj- przy dokonyw.anej przez 
urzędy ziemskie przebudowie ustro ju rolnego (Dz. 
U. R. P. Nr. 34, poz. 320) zarządza się ·co następuje: 

. § 1. Za wykonanIe ekspertyz i sporządzanie 
projektów technicznych będą po!Jierane opla ty, 
obliczane według norm, podanych w nin~cjszem roz
porządzeniu. 

§ 2. Za ekspertyzy meljora cyjne .i hydrotech
niczne opłata wynosi ryczałtem 200 zł. oraz: 

·a) przy obszarach do 100 ha - po 50 gr. od 
każdego hektara, objęte.g o ekspertyzą, 

b) przy obszarach do 200 ha - za pierwsze 
100 ha - 50 zł., Zi- każdy następny hektar 
po 40 gr., 

,c) przy obszarach powyżej 200 ha - za pierw
sze ;WO ha - 90 :d,. za każdy następny 

.bektar po 35 gr. 


