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sanej w Rzymie dnia 6 kwietnia 1922 roku, pomiędzy 
Austrją, Włochami, Polską, Rumunją, Królestwem Ser
bów, Chorwatów, Słoweńców i Czechosłowacją, doty
czącej emerytur, które były przyznane przez dawny rząd 
austrjacki. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś posta
nowień powyższej konwencj i Ministrowi Skarbu w po
rozumieniu z innymi właściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I . Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

27. 

28. 

Na mocy art. 44 Koustytucji ogłaszam ustawę Ilastt
pującej treści: 

Ustawa 

z dnia 19 grudnia 1928 r. 

w sprawie ratyfikacji traktatu handlowego i na
wigacyjnego pomiędzy Polską a Estonją, podpisa

nego w Tallinie dnia 19 lutego 1927 roku. 

Art. 1. Wyraża się zgooę na dokonanie przez Pre
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji traktatu 
handlowego i nawigacyjnego pomiędzy Polską a Eston
ją, podpisanego w Tallinie dnia 19 lutego 1927 roku. 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się 
Ministrowi Spraw Zagrani4i:ZDych, wykonanie zaś po
stanowień powyższego traktatu - Ministrowi Przemy
słu i Handlu w porozumieniu Z innymi właściwymi mi
nistrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
Jej ogłoszenia. Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 
Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

'- Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 
Ustawa 

z dnia 19 grudnia 1928 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji między Austrją, 
Włochami, Polską, Królestwem Serbów, Chorwa
tów, Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej ure
gulowania różnych kategoryj emerytur, które nie 
zostały uregulowane w konwencji rzymskiej z dnia 
6 kwietnia 1922 r., podpisanej wraz z protokółem 
i deklaracjami dodatkowemi w Wiedniu dnia 30 

listopada 1923 r. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez Pre
zydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji mię
dzy Austrją, Włochami, Polską, Królestwem Serbów, 
Chorwatów, Słoweńców i Czechosłowacją, dotyczącej 
uregulowania różnych kategoryj emerytur dla b. funkcjo
narjuszów państwowych i wojskowych austrjackich, któ
re nie zostały uregulowane w konwencji rzymskiej Z dnia 
6 kwietnia 1922 L, podpisanej wraz z protokółem i de
klaracjami dodatkowemi w Wiedniu dnia 30 listopada 
1923 r. 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej poleca się 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś posta
nowieńpowyższej konwencji-Ministrowi Skarbu w poro
zumieniu z innymi właściwymi ministrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłęszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki • 
Prezes Rady Ministrów : K. Bartel 

Minister Spraw Zagranicznych : August Zaleski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Spraw Zagraruczrtych: August Zaleski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

29. 

Rozporządzenie Ministra Wyzna;" Religij
nych i Oświecenia Publicznego w poro
zumieniu z Ministrami Przemysłu i Han-

dlu oraz Robót Publicznych 

z dnia 23 paźdtiernika 1928 r. 

w sprawie regulaminu komisyj dla egzaminów 
na czeladników przy szkołach rzemieślniczo
przemysłowych państwowych lub przez Państwo 

uznanych. 

Na podstawie ustępu drugiego art. 156 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 
1927 r. o prawie przemysłowem (D. U. R. P. Nr. 53, 
poz. 468) zarządza się co następuje: 

§ l. Komisje dla egzaminów na czeladników przy 
szkołach rzemieślniczo - przemysłowych państwowych 
lub przez Państwo uznanych posługują się załączonym 
regulaminem. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

, 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 

• Świtalski 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Robót Publicznych: Moraczewski 
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Załącznik I do rozp. Min. W. R. i O. P. 
% dnia 23 października 1928 r. (poz. 29). 

REGULAMIN 
komisyj dla egzaminów na czeladników przy 
szkołach rzemieślniczo-przemysłowych państwo

wych lub przez Pallstwo uznanych. 

§ 1. 

Do egzaminu na czeladnika przy szkole rzemieśl
niczo-przemysłowej państwowej lub przez Państwo uzna
nej może przystąpić kandydat, który ukończył w takiej 
szkole pełny kurs nauki przemysłu, uznanego, na za
sadzie art. 142 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysło 
wem (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468), za rzemiosło 
i otrzymał świadectwo ukończenia szkoły. 

Przystępujący do egzaminu na czeladnika składa 
w oznaczonym terminie na ręce dyrektora szkoły poda
nie, skierowane do komisji dla egza11łinu na czeladnika 
przy tej szkole. 

Do podania należy dołączyć: 
l. własnoręcznie napisany krótki życiorys, 
2. świadectwo ukończenia szkoły rzemiCślniczo

przemysłowej, 
3. opłatę egzaminacyjną, lub dowód zwolnienia 

od niej, 
4. 2 nie podklejone fotograf je. 

§ 2. 

Egzamin odbywa się w lokalu szkoły rzemieślniczo
przemysłowej. Termin egzaminu wyznacza kurator 
okręgu szkolnego w porozumieniu z odpowiednią izbą 
rzemieślniczą, względnie z instruktorem korporacyj 
przemysłowych, o ile izba rzemieślnicza na danym te
renie nie działa. 

§ 3. 

Kurator okręgu szkolnego ustala skład komisji 
egzaminacyjnej, powołuje jej członków oraz mianuje 
przewodniczącego. Przewodniczący komisji co najmniej 
na 10 dni naprzód zawiadamia na piśmie o terminie 
i ~.~ejscu egzaminu: a) kandydatów, b) członków ko
nusJl. 

§ 4. 

Egzamin składa się z 2-ch części: l) z egzaminu 
praktycznego (wykonanie sztuki czeladniczej i ewentualne 
wykonanie pracy próbnej), 2) Z egzaminu teoretycznego. 
Wykonanie sztuki czeladniczej nie może trwać dłużej 
niż 3 dni robocze, zaś próbna praca, jeżeli nadto jest 
wymagana przy egzaminie, nie może trwać dłużej niż 
3 godziny robocze. Egzamin teoretyczny może trwać 
nie dłużej, niż 2 godziny, przyczem kandydata nie nale
ży pytać bez przerwy dłużej niż 30 minut. 

§ 5. 

Na egzaminie praktycznym kandydat ~winien wy
kazać opanowanie swego zawodu w takim stopniu, jaki 
jest niezbędny do samodzielnego wykonywania prze-
ciętnych prac w dane m rzemiośle. . 

Przewodniczący wyznacza sztukę czeladniczą do 
wykonania, dając temat, Z chwilą rozpoczęcia egzaminu 
praktycznego, na oddzielnym arkuszu Z oznaczeniem 
czasu wykomnia. Temat ten dołącza się do protokółu 
członka komisji, nadzorującego wykonanie sztuki cze
ladniczej. 

Sztuka czeladnicza powinna być tak wybrana, aby 
odpowiadała istotnemu zadaniu i nie była połączona ze 
znacznemi kosztami. 

Nadzór nad wykonaniem sztuki czeladniczej spra
wuje wyznaczony przez przewodniczącego komisji je
den lub więcej członków tejże komisji. 

Osoba, sprawująca nadzór nad wykonywaniem sztuki 
czeladniczej, wystawia zaświadczenie pisemne, że kan
dydat wykonał sztukę czeladniczą samodzielnie i bez ni
czyjej pomocy. Jeżeli jakakolwiek pomoc była okazana, . 
należy w zaświadszeniu wymienić, w jakim zakresie. 

W razie pomy~lnego wyniku egzaminu praktyczne
go (wykonanie sztuki czeladniczej), kandydat zostaje 
dopuszczony do egzaminu teoretycznego. Uznanie wy
niku egzaminu praktycznego za pomyślny komisja może 
uzależnić od wykonania jeszcze doraźnej dodatkowej 
pracy próbnej. 

§ 6. 

Egzamin teoretyczny powmlen być z reguły po
przedzany omawianiem Z kandydatem wykonanej przez 
niego sztuki czeladniczej. 

§ 7. 

Celem egzaminu teoretycznego jest stwierdzenie 
przez .komisję, czy kandydat, poza posiadaniem biegłości 
i wprawy w zwykłej pracy odnośnego rzemiosła, posia
da również potrzebne wiadomości co do wartości, na
bywania, przechowywania i stosowania materjałów, prze
rabianych w rzemiośle, oraz co do sposobów poznawa-
nia ich jakości. . 

Poza tem egzamin powinien wykazać posiadanie 
przez kandydata potrzebnej do wykonywania przemysłu 
rzemieślniczego znajomości przepisów o prawie przemy
słowem i ubezpieczeniach społecznych. 

§ 8. 

Na żądanie komisii dyrektor szkoły powinien oka
zać prace szkolne kandydatów za rok ostatni. 

§ 9. 

Po ukończeniu egzammu komisja orzeka zwyc:zaj
ną większością głosów o wyniku egzaminu. 'Ii razie 
równości liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. 
W razie pomyślnego wyniku, komisja wydaje świadectwo 
złożenia egzaminu na czeladnika, według załączonego 
wzoru (zał. II). . 

Świadectwo zło~enia egzaminu, opatrzone pieczęcią 
szkoły, podpisuje przewodniczący komisji oraz przed
stawiciel jzby rzemieślniczej. 

Komisja stwierdza również wynik egzaminu na zło
żonym przez kandydata świadectwie ukończenia nauki 
w szkole, które po zakończeniu egzaminu zostaje mu 
zwrócone. 
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W razie niepomyślnego wyniku egzaminu, komisja 
Oznacza termin, po którego upływie może kandydat 
ponownie składać egzamin. 

§ 14. 

Sprawozdanie Z przebiegu i wyniku egzaminu rrze
wodniczący komisji składa kuratorowi okręgu szkolne
go w ciągu dni 14 po ukończeniu egzaminu. § 10. 

Członków komisji obowiązuje tajemnica co do 
obrad. 

§ 15. 

Akta egzaminacyjne przechowuje Slę w archiwum 
szkoły. 

§ 11. 

Ze wszystkich posiedzeń i czynności komisji są spo
rządzane na miejscu protokóły przez jednego z człon
ków komisji, wyznaczonego przez przewodniczącego. 
Protokóły te podpisywane są przez wszystkich członków 
komisji. 

§ 16. 

Opłata egzaminacyjna dla kandydata wynosi 10 zł. 
W razie odstąpienia od egzaminu lub tet w razie nie
pomyślnego wyniku egzaminu, opłaty się nie zwraca. 

W wyjątkowych wyp.1dkach, zasługujących na szcze
gólne uwzględnienie, kandydat może być zwolniony od 
opłaty egzaminacyjńej. D ecyduje o tern kurator okręgu 
szkolnego na wniosek dyrektora szkoły. 

W protokóle Z przebiegu egzaminu ustnego należy 
podawać czas trwania egzaminu, krótką treść zadawa
nych pytań i ogólną charakterystykę odpowiedzi. 

§ 12. 
§ 17. 

Przewodniczący załatwia wszelkie sprawy, związa
ne z czynnościami komisji. Członkowi omisji o.trzymują wynagrodzenie z po- . 

branych opłat egzaminacyjnych w równych częściach. 

§ 13. 

Druki, przybory plsmlenne i pomoc kancelaryjną, 
potrtebne komisji, dostarcza dyrektor szkoły. 

Wynagrodzenia powyż.szego nie otrzymują członkowie 
komisji, będący funkcjonarjuszami państwowymi, któ
rym przysługują zwrot kosztów podróży i diety z tytułu 
wyznaczenia ich do uczestniczenia w komisji. 

Nr ...................... _ .... _ .... _ 

Załącznik III do rozp. Ministra W. R.i o. P. 
Z dn. 23 października 1928 r. (poz. 29). 

ŚWIADECTWO ZŁOŻENIA EGZAMINU NA CZELADNIKA. 
r···· ...... ············ .. · ................ · .... · .......... ~ 
. . 
: : 

Fotograf ja 

I ................................................... ~. 

Podpis: 

................. u........................................................ . .................................. -................ _ .. .... _-.-...... .... . 
(imię i nazwisko kandydata) 

urodzony dnia .......................................... ..... ....... roku ... .. ...... ......... w. ................................................................ ...... . 
Województwa .............................................. ............................. wyznania .................................................................. .. 
po uzyskaniu świadectwa ukończenia szkoły . . ..... ............. . 

(podać pełną nazwę szkoły państwowej lub 

_ ..................................................... ..... ... . ... ......... ........... .... ................ ... ........ ................... .... .... .. ......... .................. .. . 
przez Państwo uznanej, w ostatnim wypadku dodać "uznana przez Państwo zarządzeruem 

.. .................. .... ......... ...... ...................... ...... ... .... ........... .......... .. .... ...... ... ................. ... _ ........... .......... ............... ~ .... ............... .. .. .. _ .... . 

Ministra W. R. i O. P. z dnia ......... ................................. ............. .. ................ .. Nr . ............................. ...... .... ") 

poddał się egzaminowi na czeladnika w dniu .... .. ..... .......................... . .. ... ......... .................... .. 
p~zed komisją dla egzaminu na czeladnika przy .. : .... ....................................................... .. 
................................... ... ..... ....................... .. .......... ... .. ..... ....... ...... .................. ...... ........ ... ...... ......... ...... ....................................... ..... 

powołaną na podstawie art. 156 ust. l rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolite; 
z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem (Dz. U . R. P. Nr. 53, poz. 468) 
i złożył egzamin na czeladnika z wynikiem pomyślnym. 

Na podstawie art. 156 ust. 4 rozpJrządzenia Prezydenta ~eczypospolitej 
Z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowem .......................................................... . 
_.................. .... ..................... .. .... .......... . ... ..... ...... ........... .............. ............................ ......................... zostaje 

(imię i nazwisko) 

CZELADNIKIEM 
przemysłu ............................... : ................. ...... ......... ....................... ................. ......... ....... _ ........... _._ ............. _ 

.................................................. ........................... dnia .......... __ ........................... .... r . ............ . 

Przewodniczący Komisji: 
m. p. 

Przedstawiciel Izby Rzemieślniczej: 




