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(4) Władza szkolna może w · danej szkole od
mówić zatwierdzenia dyrektora (ki) (kierownika 
(czkiJ) lub nie dopuścić nauczyciela (ki) do nauczania, 
jeżeli uzna, że tego wymagają względy pedagogiCzne. 

(5) Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego może w wyjątkowych przypadkach 
zwolnić kandydata (kę) na dyrektora (kę) (kierowni
ka (czkę)) lub nauczyciela (kę) od wymogu posiada
nia obywatelstwa polskiego. 

Art. 7. (1) Władza szkolna może zażądać usu
nięcia dyrektora (ki) (kierownika (czki)) lub nauczy
ciela (ki), jeżeli uzna, że ten (ta) : 

a) wywiera na młodzież szkodliwy wpływ pod 
względem wychowawczym, 

h) nie przestrzega obowiązujących przepisów 
i postanowień statutu szkoły, 

c) winien (na) jest rażącego zaniedbania obo
wiązków dyrektora (ki) (kierownika (czki)) 
lub nauczyciela (ki) . 

(2) Władza szkolna może w przypadkach, prze
widzianych w ust. l, zawiesić dyrektora (kę) (kiero
wnika (czkę)) lub nauczyciela (kę) vi czynnościach. 

Art. 8. Szkoły (zakłady) prywatne, zorganizo
wane na wzór szkół (zakładów) państwowych (pu
blicznych), oraz szkoły (zakłady) prywatne, nie zor
ganizowane na wzór państwowych (publicznych), 
a uznane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświ~
cenia Publicznego za eksperymentalne, mogą uzyski
wać uprawnienia szkół (zakładów) pa11stwowych (pu
blicznych) na warunkach, określonych rozporządze
niem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego. 

Art. 9. Szkoły prywatne, uznane przez Mini
stra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
za eksperymentalne, będą otoczone szczególną opie
ką władz szkolnych. 

Art. 10. (1) Ustawa niniejsza nie dotyczy pry
watnych szkół akademickich oraz szkół rolniczych, 
podległych kompetencji Ministra Rolnictwa, i szkol
nictwa zawodowego - sanitarnego, podlegającego 
kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych. Warun
ki, pod jakiemi mogą być otwierane i prowadzone 
wymienione szkoły i kursy zawodowo - sanitarne, 
oraz uprawnienia osób, które je ukończyły, określa, 
o ile niema w tym zakresie przepisów ustawowych, 
Minister Spraw Wewnętrznych w drod ze rozporzą
dzenia w porozumieniu z Minist rem Wyznat'i. Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego. 

(2) Rozporządzenie Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego, wydane w porozu
mieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, ustali 
warunki zakładania i utrzymywania przez związki 
komunalne szkół, zakładów naukowych lub wycho
wawczych, ich statut oraz stosunki służbowe nau
czycieli (ek), dyrektorów (ek) tych szkół (zakładów). 
Takież rozporządzenie wyda Minister Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu 
z Ministrem Przemysłu i Handlu w stosunku do szkół 
z.awodowych, utrzymywanych przez izby przemysło
wo-handlowe i rzemieślnicze oraz korporacje prze
mysłowe i rzemieślnicze. 

Art. 11. Przep isy ustawy nrn lcJ sze j mają ana
logiczne zastosowanie do szkół (zakładów nauko
wych i wychowawczych}, . zakładanych, względnie 
utrzymywanych przez zarejestrowane stowarzyszenia 
i fundacje, przyczem nie odnosi się do nich postano
wienie pkt. 4 art. 2. 

Art, 12. (1) Rozporządz enie Ministra Wyznait 
Religijnych i Oświecenia Publicznego ustali sposób 
i termin uzyskania przez szkoły, istniejące w dniu 
wejścia ,,, życie tej ustawy, orzec zeń, stwierdzają
cych spełnienie warunków, przewidzianych w art. 2, 
przy uwzględnieniu postanowiet'i. art. 11. 

(2) Szkoły, które nie będą czyniły zadość wy
mogom tego rozporządzenia, ulegn ą zamknięciu 'Iv' 
terminie, oznaczonym przez Ministra Wyzn aó Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego. 

Art. 13. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego, Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz Mi
nistrowi Przemysłu i Handlu we właściwym każde
mu z nich zakresie działania . 

Art. 14. UstavIa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia i obowiązuje na obszarze Rze
czypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego. 
Równocześnie tracą moc wszystkie przepisy, wyda
ne w .;prawach, uregulowanych ustawą niniejszą. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: w z. Wf. Zawadzki 

Minister Wyzna11 Religijnych 
i Oświec.enia Publicznego : J. J ędrze jewicz 

Minister Spraw \Vewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

344. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej tre§ci: 

USTAWA 

z dnia 15 ma rca 1932 r. 

o koncesjonowaniu przedsiębiorstw wyrobu kwasu 
azotowego. 

Art. 1. Założenie, uruchomienie oraz technicz
na rozbudowa przedsiębiorstwa wyrobu kwasu azo
towego wymaga uprzedniego uzyskania przez przed
siębiorcę koncesji. 

Koncesji udziela według swobodnego uznania 
Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Mi
nistrem Spraw Wojskowych, z Ministrem. Skarbu 
oraz Ministrem Rolnictwa. 

Art. 2. W razie niazałożenia i nieuruchomienia 
przedsiębiorstwa wyrobu kwasu azotowego- w przecią
gu dwu lat od dnia otrzymania koncesji, jako też w ra
zie przerwy w ruchu takiego przedsiębiorstwa, trwa-
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jącej dłużej niż rok, Minisler Przemysłu i Handlu 
może cofnąć udzieloną koncesję. 

Art. 3. Wyrabianie kwasu azolowcgo bez kon
cesji, przewidzianej w artykule 1, będzie karane 
przez sądy aresztem do 6 miesięcy. 

Do czasu wprowadzenia jednolitego kodeksu 
karnego na obszarze mocy obowiązującej kodeksu 
karnego z roku 1871 zamiast aresztu ponad sześć ty
godni należy wymierzać karę więzienIa (§ 16 niem. 
k. k. z 1871 r.), na obszarze zaś mocy obowiązującej 
ustawy karnej z roku 1852 należy zamiast aresztu 
wymierzać ścisły areszt (§ 245 austr. u. k. z 1852 r.) . 

Art. 4. O ile niniejsza ustawa nie zawiera od
miennych postanowień, do przedsiębiorstw wyrobu 
kwasu azotowego będą miały odpowiednie zastoso
wanie obowiązujące przepisy prawa przemysłowego. 

Art. 5. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Przemysłu i Handlu w porozumieniu 
z. Ministrami Spraw .wojskowych, Skarbu i Rol
nictwa. 

Art. 6. Ustawa nmleJsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia z wyjątkiem obszaru wojewódz
twa śląskiego, gdzie nabywa mocy obowiązującej do
piero po uzyskaniu zgody Sejmu Śląskiego. 

Prezydent Rzeczypospolite j: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: w z. Wł. Zawadzki 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych: Fabrycy 

Ministe,r Skarbu: Jan Pilsu.dski 

Minister Rolnictwa: Sezv. Ludkiewicz 

345. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści: 

USTA .WA 

'zclni.a 15marc.a 1932 :r. 

o zmianie rozpor~ądzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 30 grudnia 1924 r. o dostosowaniu upo
sażenia członków zarządu i pracowników związków 
komunalnych do uposażenia funkcjonarjuszów pań-

stwowych. 

Art. 1. § 1 ~ozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. o do stosowaniu 
uposażenia członków zarządu i pracowników związ
ków komunalnych do uposażenia funkcjonarjuszów 
państwowych (Dz. U. R. P . Nr. 118, poz. 1073) otrzy
mujenastępujące brzmienie: 

"Pobory płatnych członków z ?.rz~dt1 i pracow 
ników związków komunalnych oblicza się na tych 
samych zasadach, na jakich oblicza się każdocześnie 
pobory funkcjonarjuszów państwowych (ar t. 3, 4, 5, 
6 i 7 ustawy z dnia 9 października 1923 r. o uposa
żeniu funkcjonarjuszów pallstwowych i wojska). 

Zmiany zasad obliczania poborów funkcjonarju
szów państwowych, jak również wszelkie dodatki 
i zasiłki przyznawane funkcjonarjuszom państwo
wym, ·oraz podwyższenia i obniżenia tych poborów 
i dodatków dotyczyć będą automatycznie również 
członków zarządu i pracowników związków komu
nalnych. Terminy zmiany wysokości poborów i do
datkó,:, funkcjonarjuszów państwowych mają zasto
sowanIe do członków zarządu i pracowników związ
ków komunalnych. 

Poza d~datkami, przewidziane mi w niniejszem 
rozporządzenm, żadne dodatki nie mogą być wypła
cane. 

. . .Postanowienia umów, sprzeczne z przepisami 
mmeJszego artykułu wygasają z dniem 1 lipca 1932 r." 

Art. 2. 1) § 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Prezydentom miast i burmistrzom (naczelni

kom gmin) rada miejska (gminna) może przyznać do
datek reprezentacyjny w wysokości, nie przekracza
jącej: 

w gminach miejskich do 15.000 mieszkańców 
15 96 , 

w gmin ach miejskich ponad 15.000 do 50.000 
mieszkańców 20 96 , 

w gminach miejskich ponad 50.000 mieszkań
ców 30 96 , 

w m. sL Warsza wie 35 9-6 
poborów, przypadających im zgodnie z § 4 niniejsze
go rozporządzenia. 

W miastach, liczących ponad 100,000 mie
szkańców, mogą także wiceprezydenci otrzymać do
datek reprezentacyjny do wysokości 15 % poborów, 
przypadających im zgodnie z § 5." 

2) . § ~1 uzupełnia się nowym ustępem treści 
następuJąceJ: 

"Uchwały · o przyznaniu dodatku komunalnego 
mogą obejmować tylko jeden okres budżetowy 
i wymagają zatwierdzenia władzy nadzorczej." 

Art. 3. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych. 

Art 4. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospo
litej z wyjątkiem województwa śląskiego. 

Prezydent RzeczYPos.politej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: w z. Wł. Zawadzki 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 


