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munalne, izby przemysłowo-handlowe i rzemieślni
cze oraz korporacje przemysłowe i rzemieślnicze 
szkół oraz ich statutu, będą miały do nich zastoso
wanie postanowienia art. 11 i 12 ustawy oraz niniej
szego rozporządzenia. 

do art. 11. 

§ 21. Statut szkół zakładanych względnie 
utrzymywanych przez zarejestrowane stowarzysze
nia oraz fundacje winien przewidywać, że uprawnie
nia nadzorcze przysługujące właści,cielowi szkoły 
spełniane być mogą jedynie przez stałego delegata, 
na którego wyrazi zgodę władza szkolna. 

do art. 12. 

§ 22. 1) Właściciele szkół istniejących w dniu 
20 kwietnia 1932 r. winni w terminie oznaczonym 
przez władze wymienione w § 2 wykazać wypełnie
nie warunków, wymienionych wp. 1 - 4 art. 2 usta 
wy. Termin ten, oznacz.ony indywidualnie dla po
szczególnych szkół nie może być krótszy niż 2 mie
siące od dnia doręczenia weZlWa.nia. 

2) Właściciele, którzy do dnia 31 grudnia 
'1932 r. nie otrzymali wezwania, winni sami wykazać 
'wypełnienie warunków najpóźniej do dnia 30 czerw
ca 1934 r. 

3) Właściciele mogą wykazać wypełnienie wa
Tunków przed wyznaczonym przez władze szkolne 
terminem. 

4) Wykazanie wypełnienia warunków winno 
nastąpić z zachowaniem postanowień §§ 3 - 11 i 13 
niniej,szego rozporządzenia. Władze szkolne mogą 
'Zwolnić właścicieli szkół, o których mowa w ust. 1, 
od przedłożenia zaświadczenia wymienionego w p. 4 
usL 1 art. 2usiawy. Właściciele tych szkół mogą 
być również zwolnieni od wykazania przydatności 
lokalu oraz zaopatrzenia w urządzenia i pomoce nau
ikowe, jeżeli władza szkolna na podstawie wyniku 
przeprowadzonych wizytacyj nabrała przeświadcze
nia o wypełnieniu tego warunku. 

§ 23. Szkoły, których właściciele nie uzyska-
1i orzeczenia, wymienionego wart. 12 ustawy, ule
gają zamknięciu z końcem oznaczonego przez wła
dzę szkolną roku szkolnego nie później jednak niż 
z dniem 31 sierpnia 1935 r. Termin zamknięcia szko
ły powinien być podany do wiadomości publicz:nej 

'najpóźniej 15 maja danego roku. 

§ 24. Wzory statutów dla szkół prywatnych 
'ogłoszone będą w Dzienniku Urzędowym "Monitor 
Polski", 

§ 25. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
'cie z dniem ogłoszenia . 

Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: 'J. J ędrzejewicz 

Min.ister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

474, 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

:z dni,a 7 kwietni,a 1932 r. 

w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ra
tyfikacyjnego międzynarodowej konwencji w spra
wie bezrobocia, przyjętej jako projekt dnia 28 listo
pada 1919 r. na Ogólnej Konferencji Międzynarodo
wej OrganizClicji Prac,y Ligi Narodów w Waszyn,gtonie. 

Podaje się niniejs,zem do wiadomości, zgodni,e 
z odnośnym komunika:te:m Sekretarjatu Ligi Narodów, 
że w wykonaniu postanowień art. 7 międzynarodo .. 
wej konwencji w sprawie bezrobocia, przyjętej jako 
projekt dnia 28 listopada 1919 r. na Ogólnej Konfe
rencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Na
rodów w Waszyngtonie (Dz. U. R. P. z 1925 r. 
Nr. 54, poz. 364) złożenie w imieniu Rządu Holen
derskiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej 
konwencji zostało zarejes~rowane przez Sekretarjat 
Li gi Narodów dnia 6 lutego 1932 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

475. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 19 maja 1932 r. 

w sprawie złożenia przez Peru dokumentu ratyfika
cyjnego protokółu podpisania statutu Stałego Try
bunału Sprawiedliwości Międzynarodowej, podpisa" 

nego w Genewie dnia 16 grudnia 1920 r. 

Podaje się nini,ej,szem ,do wiadomośd"z:godnie 
z odnośnym komunikatem Sekretariatu Li~i Naro
dów, ż.e, W' wykonaniu postanow~eń protokółu podpi
sania statutu Stałego Trybunału SprawiedliwMci Mię
dzynarodow';!i, podpis~negO' w Genewie dnia, 16gr\.ld
nia 1920 r. [Dz. U. R P. l 1923 T. Nr. 106, poz,. 838), 
został złożony w Sekretariacie Li;:! i Na,rodów dnia 
29 marca 1932 r. w imieniu Rządu Peruwiańskiego 
dokument ratyfika,cyjny powytszego protokółu pod
pisania. 

Minister Spraw Zagranicznych: 'August Zaleski 

476. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 19 maja 1932 r. 

w sprawie złożenia przez Albanję dokumentu raty
fikacyjnego konwencji w sprawie określenia najniż
szego wieku dopuszczania dzieci do pracy przemy
słowej, przyiętej jako projekt dnia 28 listopada 
1919 r, na Ogólnej konferencji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy w Waszyngtonie, 

Podaje IS;j\ę 'ni:niej,s,zem do wiadomośd, ,zigodnie 
z odno~nym komunikatem Sekretariatu Ligi Naro-


