
Nr. 71. Dziennik Ustaw. Poz. 535 i 536. 1113 

535. 

ROZPORl.ĄDZENIE MINISTRA WYZNAŃ 
RELIGIJNYCH I OsW lECENIA PUBLICZNEGO 

z dnia 25 czerwc a 1929 'f. 

o uchyleuiu rozporządzenia Ministra Wyznań Reli
g~jnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 ma;a 
1927 r. w sprawie uznania dyplomów Wydziału Hu
manistycznego Uniwersytetu Lubelskiego, jako wa
runku dopm,zczenia do egzaminu państwowegn na 

nauczyciela szkół średnich. 

Na podstawie art . 1 ustawy z dnia 26 września 
1922 r., dotyczącej kwalifikacyj zawod'owych do nau
czania w szkołach średnich ogólnokształcący,::h i se
minarjach nauczycielskich państwowych i prywat
nych, której tekst jednolity ogłoszony zostal w za
łączniku do rozporządzenia Ministra Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 15 wrześ 
nia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 92, poz. 864) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie Ministra Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 30 maja 
1927 r. w s,prawie uznania dyplomów Wydziału Hu
manistycznego Uniwer.sytetu Lubelskiego, jako wa
runku dopuszczenia do egzaminu państwowego na 
nauczyciela szkół średnich (Dz. U. R. P. Nr. 60, 
poz. 531), uchyla się. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 grudnia 1929 r. 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego: SI. Czerwiński 

536. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI 
WYDANE W POROZUMIENIU Z MINISTRAMI: 
SPRA W WEWNĘTRZNYCH I SPRAW WOJSKO

WYCH 

z dnia 27 czerwoa 1929 r. 

w sprawie zmian rozporządzenia Ministra Komuni
kacji z dnia 26 listopada 1928 roku o publicznych 

wzlotach pokazowych statków powietrznych. 

Na podstawie art. 34 i 85 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. 
o prawie lotniczem (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 294) za
rządza się co następuj e: 

§ 1. Ro'zporządzenie Ministra Komunikacji 
z dnia 26 listopada 1928 r. o publicznych wzlotach 
pokazowych statków powietrznych (Dz. U. R. P. 
z 1929 r. Nr. 1, poz . 8) ulega na.s'tępującym zmianom: 

1) punkt a) [-u 1, otrzymuje brzmienie nastę
pujące: 

"a) Szczegółowy O'pis zamierzonych lotów po
k'azowych, typ i ilość statków powietrznych 
prywatnych, które będą użyte do lotów, 
znaki rejestracyjne, oraz numer i datę wy
dania wzglę"dnie przedłużenia świadectwa 
sprawności technicznej każdego statku. 

--------------------------
'\1 wypadku, gdy do lotów pokazowych mają 

być użyte statki powietrzne wojskowe względnie 
państwowe, w podaniach o zezwolenie na urządze
nie tych lotów powinny być wymienione tylko przy
Miżona ilość tych statków oraz ich typ. 

Danych, ~o do znaków rejestracyjnych oraz nu
merów i dat świadectw sprawności technicznej ,tych 
statków, żąda.ć nie trzeba." 

2) punkt c) §-u 1, otrzymuje brzmienie nastę
pujące: 

"Przypuszczalną datę i godzinę zamierzonych 
pok'azów, względnie pewien przypuszczalny ~zas0-
kres, w ciągu którego wspomniane pok.azy mIałyby 
się odbyć, skład komitetu organizaCYJnego, skład 
i ilość członków załogi i obsługi z wskazaniem dat 
wydania i numerów świadectw uzdolnienia i upoważ
nienia członków załogi." 

Ponadto do punktu tego dodaje się nowy ustęp: 
"W wypadku, gdy w lotach pokazowych bie

rze udział załoga, wchodząc a w sklad personelu lot
niczego Wojsk Polskich, spec jalnie w tym celu de
legowana przez właściwe władze przełożone, w po
daniach o zezwolenie na urządzenie lotów pokazo
wych nie trzeba wymieniać dat wyG.anIa i numerów 
świadectw członków załogi, a tylko podać w przybli
żeniu ilość tych członków zał'ogi i obsługi woj,sko
wej." 

3) Ustęp 1 §-u 2, otrzymuje brzmienie nastę
pujące: 

"Władza powiatowa administracji ogólnej prze
syła niezwło.cznie podanie do Ministerstwa Komuni
kacji, celem zaopinjowania, czy pod względem tech
nicznym urządzenie lotów pokazowych jest możliwe. 

W razie braku wyraźnego sprzeciwu ze stro
ny Ministerstwa Komunikacji w ciągu dwóch tygodni 
od dnia prżesłania podania do Ministerstwa Komu
nikacji, władza powiatowa adminiskacji ogólnej 
udziela zezwolenia na urządzenie wzlotów pokazo
wych, o ile inne powody nie uzasadniają odmowy ze
zwolenia. 

Władza powiatowa administracji oJ ólnej wy
znacza ,dokładny termin wzlotów pokazowych oraz 
może na uzasadnioną prośbę strony termin ten prze
sunąć, względnie okres wymieniony w podaniu (§ 1) 
przedłużyć". 

4) § 3-d otrzymuje brzmienie następujące: 
"J eżeH teren wybrany na lotnisko jest nowy, 

strona, organizująca pokazy, winna zbadać go dokład
nie przy współudziale przedstawicie'li właściwej po
wiatowej władzy administracji ogólnej . Teren ten 
winien być równy, bez znacznego spadku (nieprze
kraczającego 3 %), nieprzec.ięty rowami, suchy i po
siadający wolny dolot, o ile możności ze wszystkich 
stron. \'Vymiar terenu nie może być mniejszy od 
400 x 400 metrów. 

Po wybraniu terenu strona winna sporządzić 
dokładny jego plan i plan ten wraz ze szczegółowym 
opisem tego terenu złożyć wraz zodnośnem poda
niem do wła§ciwej terytorjalnie władzy powiatowej 
administracji ogólnej. 

Władza ta przesyła wspomniane podanle wraz 
z załącznikami do Ministerstwa Komunikacji z proś
bą o zatwierdzenie terenu, obranego na wzloty po
kaz'owe. 




