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może się uchylać.

Dziennik Ustaw. Poz. t81 i 182.
spisu abonentów abonent

Dalsze egzemplarze spi.su poza pl~erwszym, czy
to dla aparaJtu głóW'11'ęgo, ozy to dla aparatów dGuatkowych, może abonent otrzymać na własne żądanie,
uiszczając ustaloną opłatę, ;o ile Zarząd Poczt i Telegrafów posiada z.apas,a we egzemplarze spisu do
dyspozycji.
Doręczenie spisu odbywa się bezpłatnie.
Powyższe post.anowielPia odnoszą się również
do dodatków do slp isu abonentów.
§ 73. Każdy abonen1t posiadający j-edną stację
główną m~ prawo do jed!llora'Zowego
bezpłatnego
zamieszcz,eT1.i-a jego nazwiUska w spisie; kto abQ'.l1Ju,e
więc'ej nii; jedną st'le ję główl11ą ma prawo żądać, by
nazwisko je~o zamies,z czone by~o w spisie bezpłatni e
tyle :razy, ile abonu}e stacyj głównych.
Nazw[ls ka abonentów zami.eszcza się w spISIe.
pod literą i w brUllieniu, które sami oni oznaczą; gdy
abonent żądanych wskazówek nie udzielił - pod tą
l:tterą ~ w tern brzmieni u, które Zarząd Poc zt i T elegrafów UJZtna za stosowne.
Apa,r aty dodatkoowe wyk.azuje się przy ·o dnośnych aparatach głównych.
Tekst danych, dotyczących abonenta, zamieszc;1:onych w spisIe bezpłatnie, nie może być dłuż szy
przy ciwukoJumnowym układzie spi,su:
.a) dla aparatu głównego l11ad trzy wiersze,
bl dla aparatu dodatkowego nad jeden wiersz
druku.
W l'aZli'e przekr·oozeni.a wymienionej ilości wierszy obow i ązuje za każdy doaatk,awy wIersz druku
o$obną ·opłata (p,aŁrz § 20).
Za osobną opłatą, nazwisko względnie firma
abonenta mngą byc zamieszozoue w spisie kilkakrotnie poj róż:n,em~ nznaczeni.ami (patrz § 20).
. Treść zamieszczonego tekstu moż,na zastosować mw,gół do życzenM abonenta, jeżeli prze·ciw temu nie zachodzą f.akioe ważne przeszkody.
Na pi~emne życzen i a abonenta telefon jego i nazwi'sko mogą być nie zamieszczone w spisie abonentów.
.§ 74. W wyją1kowych wypadkach, zasługują
cych na uwzględnienie, Ministerstwo Poczt i Telegrafów moż·e zezw(}!ić właścicielom prywatnych
urżądzeń telefonicznych, zakła'6anych na mocy odpowie dniego zezwQ}.emLa lub koncesfi, na zawieszenie
swoich przewodów na tr,a sach Zarządu Poczt i Telegrafów względnie może im wynająć żyły kablowe.
. § 75. Zawieszanie przewodów prywatnych
na t'rasaGh panstwowych wykonywują wyłączl11ie organa Zarządu p·ocz>t i Telegrafów.
Za wyko'n anie 'odno'śnych robót stmna p:rywatna w~nna zwrócić Zatrządowi Poczt ~ Telegrafów jego
koszty własne.
Strona prywatna ma prawo sama dostarczyć
potrzebn.e materjały; materiały te winmy w zupełno
ści ;odpowia, dać typom Za'l'ządu p.oczt i Telegr.a fów.
§ 76. Przewody prywatne zawieszone na tra.:
sach Zarządu p.oczt i Telegrafów konserwuje tenże
Zarząd za opłatą, prz,ewidzianą w § 21.
§ 77. Zctrządowi Poczt j Telegrafów przysługu
je prawo na zasadzie uprzedniego miesięcznego' wypowiedzenia, bez podawania powodów usunąć ze
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swej trasy przewody prywatne lub wyłączyć żyły
kablowe.
Usunięcie
przewodów uskutecz,nruają organa
Zarządu P. i T. za zwr otem przez stronę prywatną
kosztów tych foObót.
§ 78. Za reklamacjie dotyczące r ozmów telefoniocznych mi~d zymi astowych należy pobierać takie
s. ameopłaty jak za reklamacje pocztowe względnie
telegraliczne t. j. p01 50 gToszy od każdej reklamacjili.
Za ,r eklamacje należy uważać wypadki żądrunia
wyja śnień w sprawach
przeprowadzonej rozmowy
jak np. żądania wskazania numeru telefonu ' wzglę
dnie Inazwiska osoby, z którą reklamant przeprowadził r01zmo'\'lę, żądanie wyja~nienia dlaczego. rozmowa lnie doszła do skutku i t. p.
Ni'e nale ży natomiast pobierać opłaty za zaża
lenia na zł-e funkcjonowanie telefonów, na 'HieprawidłOlWe z.a'l iczenie ,opłat, na złą obsługę centTali i t. p.
Wszelki,e zażaJ.enia są wolne od opłat.
§ 79. Za wycl"ln~ e dupliJkatów zgłoszeń na rozmowy telefoniczne ja k również za wydanie duplikatów rachunków na.leżyt'ości. telefonicZlnych nal~ży
pob ierać op łaty w wysokości po 50 groszy od każde
go wydanego duplikatu.
Podania o wydani'e duplikatów opłacie nie podlegają.
'
.
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Opłaty
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za rozmowy telefoniczne z

zagranicą.

§ 80. Opłaty za ro zmowy telefoniczne zagrani czne, oparte na postanowi'2 niach umów z poszczegó1nemi państwami, są ustalone we frankach i centymach złotych.
Op łaiy te przehcza Slię na złote
polskie według obowiązującej równowartości złotego polskiego
do franka złotego .

182.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROBóT
PUBLICZNYCH '

z dnia 22 marca 1929 r.
o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kierowania robotami budowlanemi i wykonywania projektów (planów) tych robót.
artykułów

368 ust. 4 i 364 p . 2
Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 16 btego 1928 r. o pra\~ie budowlanem i 7abudowaniu osiedl,i (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) zarzą
dzam co następuje:
Na podstawie

lit. <:)

rozporząd zenia

§ 1. Dla przeprowadzania egzaminów przewidzianych wart. 361, 362, 363 i 364 p. 1 i 2 rozpllrządzenia Prezydenta Rz;eczypospolitej z dnia 16 lute,go 1928 r. o prawie budowlane m i zabudowaniu
osiedli (Dz. U . R . P. Nr. 23, poz . 202) ustanawia się
przy Ministerstwie Robót P ublicznych k omisję egzaminacyjną, składającą się z przewodnicząceg o, jeg.o
zastępcy i potrzebnej ilości członków, mianowanych
przez Ministra Robó t Publicznych na okres trzyletni
z grona lub też z p oza grona urzę·dników Ministerstwa Robót Publicznych.

.,
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Poszczególne egzamiI;ly przeprowa'dza komisja,
w kompletach, które przy egzaminach przewicl2;ianych wart. 361, 362, 363 i 364 p . 1 cyto.wanego
w ustępie pierwszym ro zpo rz ądzeni a składają się
z przewodniczącego, względt!ie jego zastępcy, oraz
z trzech członków egzamina torów, a przy egzaminach przewidzianych wart. 364 p . 2 tego rozporzą
dzenia - z przewod niczącego, względnie jego zastępcy, oraz przynajmniej z trze ch członków egzaminatorów.
Członków egzaminatorów wyznacza przewodniczący z ogólnej listy egzaminatorów w tęn jednak
sposób, aby w każdym kompl ec ie trzech członkó,w
e gz~ minatorów posiadało wyż sze studja . Na c;donka
egi1aminatora mo że być wyznaczony ząstępca przewodniczącego komisj i egza minacyjnej, o ile nie przewodniczy w danym komplecie.
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planimetru i t. p., jak0 też tablie leta.Tytmic2Inyen
i rachunkowych, a nalizy cen, tąb1ic ~~oenic?iyęn
przy obliczeniach s,tatyclnych i t. p. Natomiast kQr zystanie z podręczników, wzorów rY$uflkowyen
i t. p . lub też pomocy osób trzecich, jest wzbronione
i pociąga za sobą natychmiastową przerwę egzaminu
i uznanie egzaminu za złoże:>ny z wynikiem nie:aad€>walającym.

§ 6. EgzaQlin Ms'Łny przewid~iany w § 3 0beimuje w zakresie średnich państw()wych szkół hudt).~
wlanych następujące prze,dmioty:
1) ną.uka o ustrI'Jju Państwa, przepisy budowlane oraz inne przepisy, kt6re mogą mieć liastQS:owa-·
nie w związku z wykonywaniem robót budt)whnl.Yęh,
2) algebra, 3) geometrja:, 4) fizyka, 5) chemja\ 6} geometrja wyk, reślna, 7) statyka budowlana i wytrzymałość materjałów, 8) miernictwo, 9} teehnólogfa
materiałów budowlanych wraz z wiadomo~eiaini
z geo,logji i mineralogji, 10) ustroje budowlane [kfmstr ukcje), 11) ustroje żelaz;o betonowe, 14l budownictwo wiejskie i miast, 13} formy archHektonic,~IW
~ style, H} urządzenia techniczne w budowlą.ch (wodociągi, kanalizacja, ogrzewanie, osuszanie, sanitarją,
gaz, elęktryczność), 15) kosztorysowanie kalkulacia,
16) prowadzenie robót budowlanych ,~ m,aS:ł:yny pomocnicze, 17) higjena i ratownictwo, l8} księgowanie
i korespondencja zawodowa.
.
Egzamin z kaidego przedmiatu wys?:c~e~ólnio
nego w p. p. l, 6, 7, lO, 11, 12, H nie maże trwać
dłużej niż 45 minut, z pozostałych zaś przedmiotów
. nie dłuiej niż 25 minut.

§ 2. Egzamin przewid'ziany wart. 361, 362,
363 i 364 p. 1 powoła neg(i) wyżej rozporządzenia jest
ustny i polega na wykazaniu znajomości:
1) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
2) ustroju władz i urzędó,~ państwowych i samOł'Ządowych oraz ich zakresu dzidania
w sprawach administracyj no - budowlanych, .
3) przepisów prawa budowlanego,
4) :zasadniczych przepisów odnoszących się ·do
rozbudowy miast,
5) tych przepisów prawa przemysłowege:>, sanit arnego, ele ktrycznego, wodnego i drogowego, które mogą mieć zastosowanie w związ
ku z wykonywaniem robót budowlanYf<h,
6) rpnepisów z d:i'iedziny ubezpiecze ń społecz 
nych, w zakresie potrzebnym de:> wykony§ 7. Egzaminy ustne (§§ 2 i 6) odbywają się
z każdym kandydatem osobno.
w·ania zawodu,
7) przepisów o postępow,aniu adm.inistracyjPrzewodniczącemu sł uży prawo egzaminowanem i o wywłaszcze ni u.
nia, kolęjność egzaminowania oznac?;a pq;ewodn.i.
Egzamin nie może t,rwać dłużej niż 90 minut.
czący.
Po egzaminie poweźm,ie. komisja ęgzaminacyjna
§ 3. Eg'z amin przew,idziany wart. 364 pkt. 2 niezwłocznie uchwałę co do wyniku egzaminu.
wyżej
cytowanego rozporządzenia jest pisemny
Uchwała komisj,j co do wyni,ku ęgzaminu wini ustny.
na wyrażać, że egzaminowany złożył eg'zamin "z wyJ ę Żeli komisja egzaminacyjna uzna wypraco- nikiem ;z;adowalającym", lub "z wynikiem niezadowanie egzaminu pisemnego za niezadowalające, kan- walającym".
d ydata nie dopusz cza się do egzaminu ustnego.
Uchwała komisji egzaminacyjnej zapida więk
szością
~łosówi jest ostateczna. W razie równości
§ 4. Egzamin pisemny (§ 3) polega na opracowaniu w granicach programu państwowych średnich głosów , licząc także głos pr zęwodniczącego, l.!chwałą staje się ten wniosek, za którym oświadczył się
szkół budowlanych, proj ektu budynku miejskiego lub
przewodniczący.
wiejskiego.
U chwałę co do wyniku egzaminu ogłasza kanDla każdego kandydata przygo towuje Komisja
dydatowi
przewodniczący komisji egzaminacyjnej
egzaminacyjna trzy tematy egzaminu pisemnego
naj
dalej
następnego
dnia po ukorlczeniu egzami'nu.
i każdy temat umieści w osobnej kopercie, którą
na' stępnje zapieczętuje. Z tych trzech kopert wybie§ 8. W razie niezadowalającego wyniku egzara kandydat jedną, w której zawarty temat stanowi minu, kandydat może przystąpić powt6rnie do egzaprzedmiot jego egzaminu pisemnego.
minu, o którym mowa w § 2 po upływlie pół roku, zaś
§ 5. Egzamin pisemny odbywa się w .l okalu do egzaminu, o którym mowa w § 3, po upływie roku.
ws·kazanym przez prze wodniczącego pod nadzorem
W wypadku niezadową.,lającego wyniku powtórczłonka: k.omisji egzaminacyjnej, wyznaczoneg o przez nego egzaminu, dalsze przys tąpienie do egzaminu
przewodmc zącego.
mo że mieć miejsce tylkó za specjalnem zezweleniem
Egzamin pisemny nie może trwać dłużej niż Ministra Robót Publ icznych.
6 dni.
W razie niezadowalającego wyniku egzaminu,
Przy opracowaniu tematu eg zaminu pisemnego o którym mowa w § 3, komisja może przy nast ęp nych
używać wolno pomocniczych środkó w mechaniczegzaminach zwolnić kandydata od ponownego skła
nych, jak maszyn do pisania lub rachowania, suwaka, dania egzaminu pisemnego, jeśli poprzednie wypra7

r
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cowanie pisemne było zadowalające, wz glę dnie od
egz aminu ustnego z tyc h przedmiotów, z których
kandydat złożył popr zednio egzamin z wynikiem zadowalając ym .

§ 9. Z pr zebiegu egzaminu s porząd za się prodo którego wpisuje się skła d komisji egzaminacyjnej, temat egzaminu pisemnego i pytan ia egzaminu ustnego, ocenę wypracowania pisemnego i ocenę odpowiedzi na posz czegó,l ne
p yta nia tudzież
uchwałę komisji co do wyniku egzaminu (§ 3 ust. 2,
§ 5 ust. 3, § 7 ust. 4, § 8 ust. 3).
Akta z wyniku eg zaminu przedkłada przewodniczący komisji egzaminacyjnej Ministerstwu Robót
Publicznych.
tokół,

§ 10. Egzaminy odbywają się w
dwa razy, a to w pierwszem półroczu w
mwrcu - kwietniu, w drugi em półroczu
siącach paździ erniku l,i stopadzie.

ciągu roku
miesiącach
zaś w mie-

.

. § 11. Osoby ubiegające się o dopu szczenie ich
do egzaminó w, o k tórym mowa w § l, p€lwinny wnieść
doty czące podania do Ministerstwa Robót Publicznych za poś rednictwem wojewódzkiej władzy administracji ogólnej, właściwej według miejsca os t atni ego fakt yc znego ich zamieszkania (za po średnictwem
Komisar za Rządu m. st. \'1 a r sza wy w m. Warszawie).
Do podania nale ży dołą c zyć:
1) a) oryginał, lub uwierzytelniony odpis dyplomu, wz g lędnie świadectwa ukończenia
wyż szej techn icznej uczeln i krajowej lub zagranic znej, gdy ch odzi o uprawnienia przewidziane w art. 36 1 - 363 pow ołanego na
w s tępie rozp arzą d z enia Prezydenta Rzeczyp as pol itej, a lb o
b) świadectwo ukończenia odd z,iału budowlanego pal1s twowej średni ej szkoły budowlanej lub takie g o ż oddziału prywatnej sz koły
budowl ane j, uznanej za równorzędną z pań
stwov.remi szko łami ś redniem i tego typu,
w zg lędnie świadec two ukOl1czenia czterech
klas szko!y ś redniej, gdy chodzi o uprawnienia p rzewid ziane wart. 364 powełanege
r azp arz ądze nia
Pre zydenta Rzeczypespolit ej;
2) dewody odbycia wymaganej powełanemi
wyże j art . 36 1 364 praktyki pr zy rebotach budowlanych;
3) metrykę chrztu lub urodzenia;
4) dowód pr zyna leżneści pa ńs twowej;
5) d wi e fa togra fi e zaopatrzene wła.snoręczn e
mi podpi s<:t mi.
Os oby, któ,re nab yły wyższe wykształcenie
techniczn e za g ran i c ą , pow'inny p rze dstawić dewód
nostryfik acj i odneśnego dyplamu, względnie świa
dectwa .
Cudzozi emcy winni udewedni ć , że w państwie,
którego są eby watelami, obywatele polscy w zakreWarszawa . Drukarnia

- - - -- - - -

-

Państwowa.
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Ko n t() czekowe Pocztowej Kasy

6
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sie edneśnych uprawmen, traktowani są narówni
z ebywatelami tegO' pań s twa.
§ 12. Wejewódzka władza administracji ególnej (Kemisar z R zą du m. s1. VI arsza wy) zarządz i niezwłacznie pretekólarne prze słuchanie ubie g ającegO'
się o uprawnienie co do t!>ko liczn ości, czy nie był on
karany są downie za czyny wynikające z chęci zysku,
eraz c zy nie utracił prawa kierewania robatami budowl anemi na mecy ebewiązujących przepisów , zbada w razie potrzeby z urzędu prawd z iweść złażanych
oświadczeń, oraz sprawdzi przylem, czy ubiegający
s ię o uprawnienie posiada znajemość ję zy ka po.ls kiego w mowie i pi ś mie.
Uzupełnione w powyższy sposób pedanie wojewódzka władza a dm inistracji ogólnej (Komisarz
Rządu m. ·st. Warszawy) prze ś le do Ministerstwa Rebót Public znyc h.
§ 13. Po ustaleniu, że nie zachedzą przes zkedy wymienione wart. 366 rozporządzen i'a Prezydenta Rzeczypo spolitej z dnia 16 lutegO' 1928 1'. e prawie
budowlanem i zablldowaniu osiedli do udzielenia
upra wnienia, oraz, ż~ ubieg a jący się o uprawnienie
czyni zadość wymaganym warunkom co do wykształ
cenia i co do praktyki, Ministerstwo Rebót Pub licznychorzeka o dopuszc ze niu kandydata do egzaminu
i zawiadamia go e tern. O niedopus zczeniu do egzaminu Ministerstvvo Rebót Publicznych zawiadamia
kandydata z podaniem motywów.
Orzecze nie a dopu szczeniu do egzaminu, ja k
i wynik eg zaminu zł ożoneg o mo gą b yć z urzędu unieważnione, jeże.!i oka ż e się, że dokumenty lub okoliczności faktyczne, które słu żyły za pod s.tawę decyzji
o dopuszczeniu do egzaminu s ą niezgedne z prawdą.

§ 14. Ubie gający się o dopuszczenie de egzaminu powinni uiścić taksę egzaminacyjną w kwecie
100 z ł., je śli idzie e egzamin określony w § 2, w kwecie 180 zł., jeśli ,i dzie e egzamin określony w § 3
i w kwocie 150 zł. w wypadkach przewidzianych
w § 8 ust. 3.
Taksa egzaminacyjna, po pokryciu z niej wydatków połączonych z pneprewadzeniem egza minu,
przypada przewodniczącemu komisji oraz członkam
egzaminatorom w równych c z ę ś ciach.
Taksę egzaminacyjną w in ien kandydat ui ś cić
przed przystąpieniem do egza.minu w sposób wskazany w piśmie zawiadamiającem go o dopuszczeniu
do egzaminu i dowód uis zczenia taksy przed s tawić
przewodniczącemu komisji. Wpłacena taksa będzi e
zwrócona w wypadkach uspraw.i edliwionega nie stawienia się kandydata do egzaminu lub u sprawiedliwionego odstąpienia od egzaminu, o ile interesowany zwróci się z prośbą e zwrot taksy w terminie
14 dni od daty wyznac zonego egzaminu.
§ 15. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem e głosze nia .
Minister Robót PubI.ic znych: M oraczewski

Tłoczono I:

Oszczędności

polecenia Ministra

N2 30130.

Sprawiedliwości .

Cena 75 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenum.erata Dz. U. R. P. wynosi kwartalnie 7 zł. Urzędy i instytucje
na 2 tY20dnie przed rozpoczęciem każdego kwartału.

Prenumeratę uiszczać należy najpó ź niej
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