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1) Art. 1 ;otrzymuje brzmienie: 
"Oficerowie, podoficerowie i szeregowcy - pi

loci rezerwy, którzy posiadają przydział do rezerwy 
lotnictwa lądow,ego lub morskiego, mogą, o ile nie 
przekroczyli 40 lat ży,cia, odbywać poza okresem 
us'ławowych ćwiczeń rezlerwy ochotnicze loty ćwi
czebne w charakterze piLotów wojskowych". 

2) Art. 3 skreśla się. 
Art. 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego 

porucza się Ministrowi Spraw Wojskowych. 

Art. 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem o,głonenia. ' 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: A. Prystor 
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
Minisłer Skarbu: Wł. Zawadzki 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
Minister Wyznań Rehgijnych 

i Oświecenia Publicznego: J. Jędrzejewicz 
Minister Rolnictwa 

i Reform Rolnych: Sew. Ludkiewicz 
Minister Przemysłu 'i Handlu: Zarzycki 
Kierownik Ministerstwa Komunikacji: M. Butkiewźcz 
Minister Opieki Społecznej: Hubicki 
Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

740. 
ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 7 października 1932 r. 

o zmianie niektórych postanowień rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. 

o Policji Państwowej. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 
lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnie
niu Prezydenta Rz eczypospolitej do wydawania roz
porządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, 
poz. 165) postanawiam co następuje: 

, Art. 1. Rozporządz,enie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej z dni.a 6 marca 1928 r. o Policji Państwowej 
(Dz. U. R. P. z r. 1931 Nr. 5, poz. 27) ulega nas t ępu
jącym zmianom: 

1) art. 23 otrzymuje brzmienie: 
"Na czele korpusu P. P, stoi Komendant Głów

ny P. lP., mianowany prz,ez, Prezydenta Rzeczypospo
litej na wni.os,ek Ministra Spraw Wewnętrznych, 
przedstawiony w porozumieniu z Prezesem Rady Mi
nistrów, bądź z pośród członków korpusu P. P., bądź 
z poza tego korpusu. 

Przepisy art. 42 nie mają zas'tosowa:nia do Ko
men.danta Głównego P. P,"; 

2) art. 50 otrzymuje brzmienie: 
"Prz.ełożoiUa władza policyjna prowadzi dla 

każdego oficera ,i s,z.eregowego P. P. wykaz służbo-

wy, który jest szczegółowym opisem przebi,egu służ
by. Wykaz służbowy jest urzędowem stwierdzeniem 
okoliczności , mających wpływ na wymiar uposaże
n~a, p ensji emerytalnej, oraz zaopatrzenia wdowie
go i sierocego. 

W zór wykazu służbow.ego, jako też sz.czegóło
we przep isy co do jego prowadzenia ustala Minist.er 
Spraw \Y/ewnętFznych w porozumieniu z Prezesem 
Rady Ministrów."; 

3) art. 51 i 52 skreśla się; 
4) w art. 53 skreśla się ustęp 3, a w jego miej

sce wprowadza si-ę dwa nowe ustępy w brzmieniu: 
"Ofice r lub szeregowy P. P., który w ciągu bez

pośrednio po sobie następujących lat trz,ech otrzy
mał dwukrotnie niedostatecznąoc,enę kwalifikacyj
ną, winien być zwolniony ze służby przy zachowaniu 
nabytych praw emerytalnych. 

Przepisy o sposobie kwalifikowania ustala roz
porządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych, wyda
ne w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów."; 

5) wart. 58 ust. 1 wyrazy: "z,ezwoleni,e wła
dzy przełożonej" zastępuje s,ię wyrazami: "zezwole
nie Ministra Spraw \Y/ewnętrznych, lub władzy prze
łożonej przez niego upoważnionej"; 

6) w art. 72 ust. 1 skreśla się wyrazy: "oraz 
starszeństwo służbowe"; 

7) w art. 73 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: 
"Nadinspektora P. P. awansuje na Gene.ralne

go Inspektora P. P. Prezydent Rz.eczypospolit,ej na 
wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, przedsta
wiony w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów."; 

8) po ad. 73a clodaj.e Sl~ę norwy artykuł 73h 
w brzmieniu: 

"Awanse oficerów P. P. do podinspektora 
włącznie or az szeregowych P. P ., mogą być uzależ
n~on,~ o~ warunków, które ustala Prezes Rady Mi
nIstrow. ; 

9) art. 96 a otrzymuje brzmienie: 

"Komendanta Głównego P. P. przlenos.i w stan 
nie'czynny Prezyden t Rzeczypospolitej n,a wn.iosek 
Ministra Spraw Wewnętrznych, przedstawiony w po
rozumieniu z Prezesem Rady Mini,strów."; 

10) art. 96 botrzymuj.e brzmienie: 

"Inspektora Gen.eralnego P. P . przenosi w stan 
nieczynny Prezydent Rzeczypospolitej na wni,osek 
Mini,stra Spraw Wewnętrznych, prz,edsŁawiony w po
rozumieniu z Prezes·em Rad y Ministrów. 

Oficerów wszystkich innych stopni przenosi 
w stan niec.zynny Minister Spraw Wewnętrznych 
za zgodą Prezesa Rady Ministrów."; 

11) wart. 99 dodaje się ustęp 2 w brzmieniu: 

,.,Minister Spraw \X'ewnętrznych może ze 
względu na dobro służby przenieść oHcera lub sze
regowego P. P. do służby podlegającej innym prze
pisom w podległym sobie dziale zarządu państwowe
go, bez obniżenia posi,adanej grupy uposażenia, je
żeli stosunek służbowy unormowany innemi przepi
sami ma charakter publiczno-prawny."; 

12) wart. 101 w miejsce wyrazów: "art. 95 i 98" 
wstawia się wyrazy: "art. 53, 95 i 98", 
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Art. 2. Wykonanie niniej sz.ego rozporządzenia 
porucz.a się MinisTra'.'; i. Spi"tiW \vewnętrznych w po
rozumieniu z Prezesem Rady Ministrów i właściwym 
ministrom. 

Art. 3. Rozporządzeni,e niniejsze wchodzi w 
życie z dniem 1 lis,lopada 1932 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Pre,z.es Rady Ministrów: A. Prystor 
Minister Spra,w Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 
Min!1ster Spraw Za,granicz,nwch : August Zaleski 
Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski 
Mini.ster Skarbu: Wł. Zawadzki 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
Mini,sler Wyznań Reli.gijnych 

i Oświecenia Publicznego : J. Jędrzejewicz 
Minisler Rolnictwa i Ref.orm Rolnych: 

Sew. Ludkźewicz 

Mini'sf.er Prz,emysłu i Handlu: Zarzycki 
Ki'erownik Ministerstwa Komunikacji: M. Butkiewicz 
Minister Opieki Społecznej: Hllbicki 
Minister Poczt i Telegrafów: Boerner 

741-

ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYP~SPOLITEJ 

IZ dnia 7 października 1932 r. 

O zmianie okręgów sądów okr<:~owych w Krakowie, 
Tarnowie iWadowieach. 

Na podstawie art. 2 § 3 prawa o ustroju są
dów powsz,~.chnyc,h (Dz. U. R. P. z. 1928 .r. Nr. 12, 
poz. 93) w brzmieniu art. 1 ustawy z dnia 4 marca 
1929 r. (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr . 5, poz .. 43) i art. 2 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
23 s~erpnia 1932 r . (Dz. U. R P. Nr. 73, poz. 661) 
zm~eniających prawo powyższe, postanawi.am co na
stępuje: 

§ 1. Okręgi sądów grodzkich w Brzesku, Ra
dłowie, Wojnicz.u i Zakliczynie, wyłącz.a się z okręgu 
sądu okręgowego w Krakowie i włącza do okrę
gu sądu okręgowego w Tarnowi.e. 

§ 2. Okrąg sądu gr.odzkiego w Myślenicach 
wyłącza się z okręgu sądu okręgo,wego w Wadowi
cach i wł,ąc,za diO .okręgu sądu okręg·owego w Kra
kowie. 

§ 3. \X1ykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 4. Roz:porządz,enie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1933 ,r. 

Prezydent Rzeczypospoiitej: l. Moścźcki 
Prezes Rady Ministrów: A. Prystor 
Ministe,r Spmwiedliwoś'ci: Czesław MiiClzaloJ1Jskl 

742. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 12 sierpnia 1932 r .. 

w sprawie stosowania przepisów prawa górniczego 
w wypadku przewidzianym wart. 285 tegoż prawa. 

Na podstawie art. 25 i 193 ust. 2 prawa górni
czego, wydane.go rozporz,ądzeniem Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz. U. R. 
P . Nr. 85, poz. 654) z.arz·ądzam co następuje: 

§ 1. Jeżeli posiada,cz wyłączlThośai górniczej 
zJoży podanie o nadanie mu wlł,asnośoi górniczej sto
sownie .do przepisów art. 285 prawa górniczego, 
a minerał, o którego nadanie pro,si,wsŁał o.dkryty 
zapomocą wi.erceni.a pr..z,ed dniem 1 stycznia 1932 r. 
wówczas: 

1) w wypadku, gdy odkrycia dokon·ano prz.ed 
wejściem w życ ie ustawy z dnia 3 marc,a 1926 r. 
o ni,ektórych zmianach po·ws,zeclmej austrjwckiej usta
wy gór.nicz·ej z dnia 23 maj,a 1854 r. (Dz. U. R. P. 
z 1926 r. Nr. 28, poz. 169), przepisane art. 25 prawa 
górniczego sprawdzenieodkryaia może być dokona
ne przez władze górnic.z,e na podstawie przedłożo
nych dokumentów, 

2) w wypadku, gdy odkrycl'a doknnano po dniu 
wejścia w życie powolanej pod 1) ustawy z dnia 
3 marca 1926 r., j.ako przepisane art. 25 prawa gór
niczego sprawdzenie odkrycia .służy zaświadcz,enie 
Q dokonanem o dkry c,iu , wydane przez Okręg,owy 
Urzą;d Górniczy po myśli § 7 ro.zporządz.enia Mini
stra Przemysłu i Han,dJu 'z dnia 13 lipca 1926 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 70, poz. 410). 

§ 2. Jeżeli w wypadkach wymienionych w § 1 
petent, op róc z podania .Q nadanie mu własności gór
n:i.cz,ej na podstawie a rt. 285 prawa górniczegoO, zloży 
równocześnie podanie o dokon.anie scalenia pola, 
o które pros i, z innem polem będąc.em przedmiotem 
pr.ośby o nadanie, albo polem już nadanem, wówcz,as, 
przy stosowaniu art. 30 ust. (3) prawa gó.r.tliiczego, wła'
aze górnic!Ze winny br,ać p od uwagę. łąe:zru,e kształt 
wszystkich pól górniczych, które mają być scalone 
w jednostkę gospodarczą. W tym wypadku sprawę 
nadań i scalenia należy traktować łącznie. 

§ 3. Roz'porządzeni.e niniejs,ze wchodzi w ży
OLe z dn,iem o.gło.szenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

743. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI 

SPOŁECZNEJ 

z dnia 12 wrześni,a 1932 r. 

w sprawie zmiany w rozporządzeniu z dnia 10 paź
dziernika 1927 r. o kwalifikacjach kierowników za

kładów opiekuńczych. 

Na podsta.wie art. 15 oraz. ustępu drugiego 
art. 7 mzpo,rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 


