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Dziennik Ustaw. Poz. 605 i 606.

nie ocena wyn~ ku i przebiegu służby wypadnie ujemnie dla kandydata , należy go ze służby zwolnić.
Ocenę o wyniku i przebiegu służby przygotowawczej wydaje komisja kwalifikacyjna na podsfawieopinji przełożonych kandydata.

§ 5. Po ukończeniu służby przygotowawczej
z wynikiem zadowalającym, kandydat winien srę poddać egzaminowi dyplomatyczno-konsularnemu przed
komi s ją eg z a minacyjną.

O dopuszczeniu do egzaminu decyduje komisja
kwalifikacyjna.
W razie niepoddania się egzaminowi dyplomatyczno - konsularnemu, kandydat nie mo,że być mianowany na stanowisko I kate gorji.

§ 6. Celem egzaminu dyplomatyczno - konsularne 6 0 jest spra w dzenie umys łowego poziomu
i uzd~lnienia kandy data do służby na stanowiska
l kategorji w dziale' s łuż by Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
.
Egza min s kłada s ię z następu ją cych przedmIOtów:
l) język angielski lub niemiecki, lub zamiast
jednego z powyższy ch dwa inne ję zyki obce poza
językiem francus<kim,
2) historja (n ow oży tna) dyplomacji,
3) geograf ja polityczna i gospodarcza ,
4) ekonomika P olski i świata,
S} prawo między nar o dowe prywatne,
6} prawo międz ynarodowe publiczne ,
7} organizacja pols,kich władz i urzędów ze
szczególnem uwzględnieniem prawa i praktyki kor.sularnej.
Egzamin z niektórych przedmiotów może być
składany na piśmi'e wedłu~ życzen ia komisji egzaminacyjnej. Kandydat obo,wią zany jest do z,dania
w języku francuskim części egzaminu z prawa mię
dzynarodowego publicznego i prywatnego, alho części
egzaminu z historji d yplomacji ; w innym jęz y ku ob'-;ym - jednego z przedmiotów ekonomicznych.
Kandydat może by ć zwolniony przez komisję
egzaminacyjną z jednego lub z więcej przedmiotów
egzaminu w razie, jeżeli ukończy dodatkowo (podług
§ 2) s z kołę specjalną, krajową lub zagraniczną , której świadectwo stwierdza zdanie tych przedmiotów.
§ 7. Rezultat egzaminu dyplomatyczno - konsularnego określa się jako :
a) dobry z odznaczeniem,
b) dobry,
c) do's tateczny,
d) niedo,s tateczny.
W razi'e niedostatecznego wyniku egzaminu komisja egzaminacyjna oznacza termin powtórnego
egzaminu ; termin ten jednakże nie może przekraczać roku.
W razie ujemnego rezultatu powtórnego e'g zaminu kandydat nie może być mianowany na stanowisko I kategorii.
§ 8. Minister Spraw ZagranIcznych wyda indla komisji egzaminacyjnej wraz ze szczeprogramem egzaminów.

strukcję
gółowym

§ 9. Urzędnicy mianowani do odwołania (prowizoryczni) w razie zamiaru mianowania ich na sta-

łe mogą być przez Ministra Spraw Zagranicznych
zwolnieni od egzaminu wstępnego i od służby przygotowawczej. jeżeli przesłużyli co najmniej 1 rok
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, winni jednak
poddać się egzaminowi dyplomatyczno-konsularnemu.
Urzędnicy o których mowa w poprzednim ustę
pie, zajmujący stanowiska od VI st. sł. wzwyż, oraz
urzędnicy mianowani na stałe, którzy w myśl ro,zporządzenia Rady M,inistrów z dnia 7 marca 1923 r. ,(Dz.
U. R. P. Nr. 31, poz. 190) obowiązani byli do złoże
nia egzaminu dyplomatyczno-konsularnego, a egzaminu tego nie zdali, mogą być w wyjątkowych wypadkach zwolnieni od całego lub części egzaminu dyplomatyczno-konsularnego przez Radę Ministrów na
wniosek Ministra Spraw Zagranicznych.
Przepisy powyższe stosuje się analogicznie do
pracowników kontraktowy,ch oraz do urzędników II
kategorji w ra zie ich przejśc,ia do kate,gorji L

§ 10. Obowiązkowi składania eg,zaminów, przewidzianych niniej szem rozporządzeniem podlegają zasadniczo również osoby, przechodzące do służby Ministerstwa Spraw Zagranicznych z innego działu Zarządu Państwowego i innego rodzaju służby państwo
weJ.
Minister Spraw Zagranicznych władny jest
zwolnić je - jeżeJ.i chodzi o stanowiska od VI st. sI.
wzwyż od egzaminu wstępnego. Rada Ministrów
zaś może na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych
zwolnić, w wyjątkowych wypadkach takie osoby
również od całego lub części egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.
§ 11. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia; jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
7 marca 1923 r . o służbie przygotowawczej kandydatów na stanowiska służbowe I kategorji w Ministerstwie .spraw Zagranicznych oraz o e.g zaminie dyplomatyczno-konsularnym (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 190).
Prezes Rady Ministrów:

Świtaiski

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

606.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNA N RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO

z dnia 23

paździ ernika

1929 r.

w sprawie kwalifikacyj zawodowych do nauczania
religji wyznań: ewangelicko-augsburskiego oraz
ewangelicko-reformowanego (Konsystorz Warszawski) W szkołach średnich ogólnekszłałcących i seminarjach nauczycielskich państwowych i prywatnych.
Na zasadzie art. 2 ustawy z dnia 26 września
1922 r., do,ty,czące~ kwalifikacyj zawodowych do nau~
czania w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich państwowych l prywatnych, której tek st jednolity ogłoszony zo s tał w za-
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Dziennik Ustaw. Poz. 6()6.

ląćżnilll d0' rozrpOTządzenia Ministra Wyznań Relig'iju-ych i' ~wie'ceIl1ia Publicznego z dnia 15 września
1924 r. fDz. U. R. P. Nr. 92, poz. 864), w stosunku
1'f~ucZ'a:nia reli.gji: wyznań: ewangelicko-augsbutskfMO' out' ewa'tl'g~licko-reformowanego (Konaystorz Warszawski) zarządzam co następuJe:

ao

/:>

•

§ 1. Kwalifikację zawodową do nauczania relitji ewangslickief W szkołach średnich . ogólnokształ
~ąćychi S811ł ~narjac:b nauczycielskich państwowych
i ptJW"a.trtych lłial'łOW1 stopień k.a ndydata ..teolo)!ji
ewa:ng.t1ickięj, ~'łrzyrnany na wydzutle teolog}l ewangeHckiej Unlwersytetu Warszawskiego.
O§głYy, które" uko .'Jczyły wydział teolog,ji eWal1telićkiej jednego Z uniwersytetów zagranicznych. celem otrzymania kwaHiikacyj, o których wyżej moWa, PQ uzyskaniu w uniwersytecie państwowym
'W PtYJ$~e n@stryfikacji swoich dyplomów, muszą ponadto wykazać dootateczną znajomość języka polskiego przez zdanie osobnego egzaminu.
Dopóki niema dostatecznej liczby kandydatów
tak wykwalifikowanych, można uzyskać określone
wyżej kwalifikacje zawodowe przez złożenie egzamittu "specjalnego" z religji ewangelickiej, ustanowioned() przez Ministra Wyznań ReUgijnych i Oświece
ni: Publicznego. Program i regulamin tego egzaminu
unormuje osobne zarządzenie.
§ l. Za posiadające kwalifikacje zawodowe do
1t!\1tC"zan-ia retigji ewangelic,kiej w szkołach średnich
ógólnokształcących i seminarjach nauczycielskich
uznaje s.tę również OSQby. które przed końcem grudnia 1924 r. odbyły co najmniej dwuletnią praktykę
nauczycielską w Polsce w charakterze nauczycieli
religji ewangeHcklej, uznaną przez Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z właściwym konsystorzem. za zadowalającą i po~iadają:

a) bądi dyplom ukończenia przed dniem
1 stycznia 1923 r. wydziału teo·logji ewangeMckiej jednego z uniwersytetów w Polsce
lub zagranicznych. uznanych przez Ministra
Wyznań Relig,ijnych i Oświecenia Publicznego za równorzędne z polskiemi;
b) bądź świadectwo do nauczania religji ewan,gel.ickiej, wydane przed dniem 11 lipca
1919 r . przez niemieckie naukowe komisje
egzaminacyjne. a w czasie od dnia 11 Mpca
1919 r. do dnia 1 października 1921 r. przez
komisję egzaminacyjną na nauczycieli szkół
średnich, utworzoną w Poznaniu rozporzą
dzeniem Naczelnej Rady Ludowej;
c) bądź świadectwo do nauczania religji ewangelickiej, wydane przed końcem lutego
1920 r. przez j edną z państwowych komisyj
egzaminacyjnych w Niemczech, powołanych
do odbywania egzaminów wydziałowych,
rektorskich , na nauczycieli liceów. a w czasie od dnia 1 stycznia 1919 r. do dnia 1 stycznia 1923 r. przez jedną z komisyj egzam~na
cyjnych. powołanych przez właściwe władze
polskie na obszarze województw: poznań
skiego i pomorskiego do odbywania takich. ,że egzaminów lub uznane przez nie w tym
charakterze.
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§ 3. Za posiadających kwalilikacje zawodowe
do nauczan.ia religji ewangelickiej w szkołach śred
nich ogólnok,s ztaka"cych i seminarja,ch nauczyciel&kich MiDister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może uznać tych nauczycieli religji ewangelickiej, którzy:
aJ przed upływem r. 1923 ukończyli 30 lat ży
cia, przed tymże terminem odbyli sześć semes,trów jaki.chkolwiek wyż s z ych studjów
w charakterze studentów oraz S-cia letnią
praktykę szkolną w charakterze nauczycieli rel.igji eWla ngelickiej, z czego co najmniej
2 la ta w szkołach średnich ogólnokształcą
cych lub seminarjach nauczycielskich, jeże
li Minister Wyzań Religijnych i Oświecenia
Publicznego uzna: 1) w porozumieniu z wła
ściwym konsystorzem praktykę za zadowalającą, 2) studja wyższe za dostatecznie udowodnione świadectwami prac seminaryjnych, egzaminów półrocznych i t. p. i lub
h) choć nie mogą się wykazać studjami wyż
szemi w zakresie W IS kazanym w punkcie a),
czynią jednak zadość wymienionym tam innym warunkQm, jeśli Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, w pOTOzumieniu z właściwym konsystorzem, uzna
ich pracę za wybitną; lub
c) przed dniem 1 stycznia 1923 r. ukończyli
przynajmniej 40 lat życia oraz przed tymże term~nem 12 lat pracy szkolnej w charakterze nauczycieli religji ewangelickiej,
Z czego co najmniej S lat w sz,koła· ch śred
nich ogólnok'ształcących lub seminarjach
nauczycilelskich, jeśli Minister Wyznań RelQgijnych i Oświ,ecenia Publicznego, W porozumieniu z właśoiwym konsystorzem,
uzna pracę tę za zadowalającą.
§ 4. Osobom, które uzyskały kwalifikacje zawodowe na podstawie §§ 2 lub 3, wyda dyplomy na
nauczycieli religji ewangelickiej szkół średnich ogólnokształcących i seminarjów nauczycielskich Minister Wyznań ReHgijrrych i Oświecenia Publicznego,
który władny je's t uzależnić wydanie dyplomu od
stwierdzenia należytego władania w słowie i piśmie
językiem polskim w wypadkach, gdy ubiegający się
O dyplom nie ukończył polskiej szkoły średniej ogólnokształcącej lub polskiego seminarjubt nauczycielskiego lub polskiej szkoły wyiJszej.
Osoby te winny wnieść, w ciągu 6 miesięcy od
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, udokumentowane podania drogą służbową do Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ S. Osoby, które w sposób okTeślony w § 1
trzeci) niniejszego rozporządzenia uzyskają
kwalifikacje zawodowe do nauczania reJ,igjli ewangelickiej w szkołach średnich ogólnokształcących
i seminariach nauczyc ielskich, otrzymają dyplomy od
wł, aściwej komisji egzaminacyjnej.
(ustęp

§ 6. Osoby, które przystąpHy do nauczania religji ewangeHckiej przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia, mają do dnia 1 lipca 1931 r. prawo nauczania religji ewangelickiej. z powyższym zaś
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terminem prawo to tracą, o ile nie nabędą kwalifikacyj, określonych w powyższych paragrafach.

§ 7. Osoby, wstępujące do szkolnictwa po
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
a nie posiadające przepisanych kwalifikacyj, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
może dopuścić do nauczania, jednak na okres nie
dłuższy niż czteroletni.
§ 8. Wszystkie osoby, niezależnie od uzyskanych kwalifikacyj zawodowych do nauczania religji
ewangelickiej, muszą posiadać kanoniczne zezwolenie od właściwej władzy duchownej do udzielania
nauki religji ewangelickiej w szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi
z dniem pierwszym następnego miesiąca
ogłoszeniu.

§ 9.

cie
go

Minister

Wyznań

Religijnych i

w ży
po je-

Oświecenia Publicznego:
SI. Czerwiński
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§ 2. Ceny na mąkę, pieczywo, mięso, słoninę,
smalec, wyroby masarskie oraz cegłę będą wyzna.
czane, o ile zajdzie tego potrzeba, dla zapobieżenia
i przeciwdziałania zwyżce cen nieusprawiedHW1ionej
zwyżką kosztów pmd.ukcji lub wymiany.
Podstawą do wyznaczania cen są koszta produkcj:i i ' gospodarczo usprawiedlliwione koszta wymiany.

§ 3. Władze uprawnione do wyznaczania
wyznaczają je po uprzedniem zasięgnięciu opinji
wołanych przez nie kom,i syjdo badania cen.

.celi.
po-

.§ 4. Komisja do badania cen składa się w równej częśc,i z przedstawicieli konsumentów oraz
z przedstawicieli pr~ducentów i handlu.
§ 5. Członków komisji do badania cen POWQ ..
kierownik władzy administracyjnej, przy której
jest ona czynna, względn-ie kier.ownik zarządu gmi ..
ny miejskiej lub wiejskiej o charakterze miejskim
z pośród delegatów wskazanych przez spółdzielnie
spożywców ,i robotniczo-pracownicze zw,iązki, oraz
przedsta wicieli rolnictwa i zainteresowanych .gałęzi
przemysłu i handlu.
Przewodniczącym komisji jest z urzędu kierownik władzy administracyjnej, względnie zarządu
gminnego, przy których komisja jest czynna lub ich
łlllje

zastępcy.

607.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA
WNĘTRZNYCH

z dnia 29

pażdziernika

SPRAW WE-

1929 r.

wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Rolnictwa oraz Robót Publicznych
o regulowaniu cen przetworów zbóż chlebowych,
mięsa i jego przetworów oraz ce,gfy.
Na mocy art. 1 punkt b) i art. 2 rozporządzenia
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 31 'S'ierpnia
1926 r. D zabezpieczeniu p@daży przedmioiaw powszedniegDużytku (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 521)
w brzmieniu ustalonem rozporządzeniena Prezyden.ta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 38, poz. 374) zarządza się co następuje.:

§ 6. O ile komisja s.klada sIę z większej ticzby
wówczas na mocy regulaminu, może obrasekojach, w kt6rych będą reprezentowani
przedstawiciele wymienieni w § 4 i § 5.
Przewodniczący komisji do badania cen jest
z urzędu też przewodniczącym sekcji
członków,
dować w

§ 7. Zakres działania komisji (sekcji) do badania eeu obejmuj~:
a) opinjowanie na jakie rodzaje (gatunki) przedmiotów z pośród wymienionych W § 2runiejszege rozporządzenia na1eży wyzn.aczyt
ceny i w jakiej wysokQści,
bj badanie kalku1acji cen przedstawianych kp.
misji przez wytwórców i kupców,
c) wydawanie opinj;i co do wysokośc.i cen na
żądanie władz administracyjnych, $ądów
i instytucyj publicznych.
.

Spraw

§ 8. ~~8Ó:b i pOTzą,d.ek ·(j,-lM-adk-omisjl {sekcJi)
do badania cen określi regulamin wydany pt"Z~z w·ojewódzkie władze administracji ogólnej (Komiśarza
Rządu m. et. W ar s z.awJ!) .

nictwaora.z R 0hriit Publicznych 'W @;ewGXllom - z lprawem dalszego przekazywania tych uorawnień, z wyjątkiem uprawnienia do wyznaczania c.en ceglYrt
w trybie przewidZJianym w ust. 2 art. 2 cytowanego
rozporządzenia powiatowym władzom aclminisirac,ji o~ ólnej oraz zarządom gmin miejskich lub wie.jskich o charakterze miejskim.
Uprawnienia powyższe przekazuje się też Komisarzow,i Rządu m. st. Warszawy bez prawa dalsze.gQ p.rzekazywaniil.gr.oclzkim władwm ac1millLis.tracji ogólnej.

§ 9. Władza przekazująca uprawnienia zgod·p (i)<s:talllowie1'laami§ t1 Jliilll,iejł)2)eg(j) rozpou'ą<dze~
nia ma prawo:
a~ uchyLić ,ooe<yzję <właalz;y l1Jt}OO"awnionej z polec.e niem ponownego zasięgnięcia ppilliii komisj;i w my§l udzie10nych jednocześnie wyjaś1!IlieiJ. iws,kaz@·w.ek,
b~ I'GlEwiązać komisję lub 'sekc~ Zl'ównoczes,nem p(!)lec~m, iem powołamia ·J!I;Qwej kD.m~ji
lub sekcji w innym składzie,
c}o.Głw.oJać decyz,jęQ przekazamu 'UiPrawnienia.
do ,wyznaczan.i.a celil.

Uprawnienia przysługujące Ministrowi
Wewnętrznych z art. 1 pkt. b) cytowan.ego na
wstępie rozp~rządzenia przekazuj.e się w r>~n')Zumle
niu z Mil'listram.>i: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Roi-

§ 1.

I

n~e z;

