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(1) W orzeczeniu, określającem wymiar
w naturze, zarząd gminy powinien podać:
1) dla płatników podatków, wymienionych
wart. 3 ust. (1) i (2): sumę podatków, stanowią
cych dla danego płatn ika pod s tawę wymiaru świad
czeń; iloraz właściwy dla obliczenia świadczeń (§ 5
ust. (1)), przyczem iloraz ten może być różny dla
poszczególnych gromad lub nawet dla grup osób
(§ 6); równowartość pieniężną, przypadającej n a
płatnika
robocizny; równ owartość pieniężną za
1 dzień robocizny pieszej ; równowart o ść pieni'ężną
za 1 dzień robocizny zaprzęgowej; ilość wyznaczonych dni robocizny pieszej (zaprz ę g o wej); wre szcie - miejs,ce i termin wykonania r obót ; oraz ter min płatności równowart o ści świadczeń w gotówce
w przypadku niewy konania robocizny ;

§ 7.

świadczeń

2) dla osób, wymie nionych wart. 3 ust. (3): wysokość podatku dochc- dowego , stanowiącego podstawę

wymiaru świadczeń; il o ść wyznaczonych dni robocizny pieszej; równowarto ś ć pieniężną za 1 dzień
robo,ci:z ny pieszej; równowartość pieniężną, przypadającej na pl.alnika robocizny ; wreszcie mie.jsc~
i termin wykonania robót; oraz termin pła tnc-ści
równowartości świadczeń w got.ó wce w przypadku
n:iewykonania robocizny.

bocizny- wykonać inną r obociznę, albo od s tąpić
gminie własność materjałów, potrzebnych do wyko nania robót.

f: 11. Wymiary świadczeó drogowych w naturze, dokonane na rok 1935/36 na podstawie usta wy
z dnia 10 grudnia 1920 r. o budowie i utrz ymaniu
dróg publiczaych w Rzeczypospolitej P olskiej (Dz.
U. R. P. z 1921 r. Nr. 6, poz. 32), zmienionej u s tawą
z dnia 25 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32,
poz. 276), pozo s tają w m ocy, o ile mie s zczą s ię
'IV ogólnej ilości świadcz e ó ' w naturze ,
dozwolonej
ustawą z dn ia 26 marca 1935 r.
o świadczeniach
w naturze na niektór e cele publiczne (Dz. U. R. P.
Nr. 27 , poz. 204).

f: 12. D o odwoł ań w sprawie wymiaru świad
czeó w naturze na ni e które cele publiczne ma ją od powiedni,e zastosowanie przepisy o odwdaniach od
wymiaru samoistnych danin komunalnych.
§ 13.
Cle z dniem

§ 8. Zarząd gminy powinien prowadzić szcze gółowy wykaz wymierzonych świadcz e ń w naturz e
i odnotowywać w nim dla każdego obowiązanego
datę i sposób dopełnienia obowiązku świadczeń .
§ 9. (1) Każdy obowiązany do świadczeń
. w naturze może -z amiast dostarczenia robocizny
wnieść do kasy gminy w gotówce równowart o ść
niężną, obliczoną w myśl § 5.

(2) Jeżeli obowiązany

nie wykona robocizny
uiścić równowartość w gotówce, w lrybi'e, o bo wią:zującym przy po·borze danin komunalnych, przyczem za termin płat 
ności uważa s ię ostatni dzień okresu, w ciągu którego świadczenia miały być wykonane .
(3) Je ż eli w związku z ni:e dostarcz e n ie m świad
czeń w naturze przez obowiązanych pracę wykonano zapomocą najmu robotników lub zaprzęgów płat
nych, to sumy pi e niężne , pow s tałe z ui szczenia równowartc-ści świadczeó , powinien zarząd gminn y (miejski) zużyć przed e wszystkiem na pok rycie wydatków, związanych z najmem robotników lub z aprzę 

gów.
może

ogłoszenia.

378.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego
z dnia 16 czerwca 1936 r.

pie-

w wyznaczonym czasie, powinien

(1) Zarząd gminy

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj-Składkowski

(2) .W przypadku, gdy w orzeczeniu wymiarowem nie mogą być zgóry ustalone miejsc e i termin
wykonania robót, należy wskazać, w jaki sposób
obowiązany do świadczeń będzie o tem powiadomiony.

§ 10.
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pr z ypadającą

ilość dniówek robocizny zamienić na wykonanie
określonej ilości robót. Ilość r obót należy obliczać

na podstawie średniej wydajności pracy, wyk onywan e j na dniówkę w danej kategorji r obót.

- (2) Za zgodą organu, kierującego wykonaniem
robót, obowiązany może - zamiast wyznaczonej ro-

w spraw!c utworzenia komisy; egzalninacyjnych miprzy szkołach mi8łrzów (majstrów) budowlanych oraz przy szkołach mistrzów (majstrów)
rzemiosł budowlanych.

słrzowsl{1ch

Na pods t a wie art. 158 us t. 1 ro z por z ądzenia
Prezydenta Rzeczypo spolitej z dnia 7 cz e rwc a 1927 r .
o' prawie przemysłow em (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz.
468) zarządzam co n a stępuje:

§ 1. Celem umożliwienia uzyskania tytułu
"mi,s Ł rz " (ma jste r), łąc znie z na z wą rzem i osła mularskiego, ciesiel skie go , k amieniars kiego, bl a ch a rskiego,
dekarskiego , zduński e go lub studniarski ego, absolwentom pań s twowych lub pr.zez Pań s two uznanych
szkół mistrzów (majstrów) budowlanych oraz szkół
mistrzów (majstrów) rzemio s ł budowlanych - tworzy s.ię d.la tych r ze mio s ł komi s je egzaminacyjne mistrzowskie przy s zkołach, któryc h wykaz w drodze
za rządzeń
ustali
Mini s ter Wyznań Reli6ijnych
i O ś wiecenia Publicznego.
'"
~ 2. Komisje: o których mowa w § 1, działają
zgodme z regulammem, stanowiącym załąc znik do
rozporządzenia ni,niejszego.
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Dziennik Ust.aw. Poz. 378.

§ 3. R oz po rz ądzeni e niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszeni:.!.
Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman

Załącznik I do rozp. Ministra Przem. i Handlu
z dn. 16 czerwca 1936 r. (poz. 378).

robót) z robót, przy których k andy dat był zatrudniony.
Komisja egzaminacyjn:t może nie uwzględnić,
po dania o dopus zcze nie do e,g zaminu mis trzowskiego,
jeśli zawiera ono braki, wy nika jące z us tępu d:r ugiegO'. Od decyzji ta k iej służy od wolanie do kuratora
okr ęg u sz koln~g o w te rmini:e 14-0 dlnh)wym, 1iczą~
od dnia n,,'stępnege po jej Gtrzymaniu.

§ 3.

REGULAMIN

komisyj egzaminacyjnych mistrzowskich dla rzemiosł:
mularstwa, ciesielstwa, kamieniarstwa, blacharstwa,
dekarstwa, zduństwa i studniarstwa, przy szkołach
mistrzów (majstrów) budowlanych oraz szkołach mistrzów (majstrów) rzemiosł budowlany.ch państwo.
wych lub przez Państwo. uznanych za równorzędne.

Nr. 52.

Terrnin i miej sce egzaminu wyznacza kurato'r
szkolnego w pO'fozumieniu z właś ciwą terytorialnie izbą rzemieślniczą.

okręgu

§ 4.

Kurafo.r okręgu szkolnego ustala s'kład komisji
oraz mianuje przewodniczące go. Vi! skład k omisji wchodzi ponadto 2 członków, delegowanych przez wlaśdwą terytO'rjalnie izbę rzemieś l nic z ą spośród mistrzów danego ,rzemio,sła.
'egzamin.a,~y j,:te j, powołuj ą c j e jc7.ł onk ćw,

§1.

Do egzaminu na mistrza (majstra) mularskiego,
ciesielskiego, kamieniarskiego, blacharskiego, de'kars:kieg,o, zduńskiego lub studniarskiego przed komisją
,egzaminacyjną, utwo'rzoną na podstawie rozporzą
dzenia Ministra Przemysłu i Handilu w porozumieniu
z Ministrem Wyznań Relig,ijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 czerwca 1936 r, w sprawie utworzenia komisyj egzaminacyjnych mistrzows'k ich przy
szkołach mistrzów (majstrów) budowlanych oraz
przy szkołach mistrzów (majstrów) rzemio,sł budowlanych, . przystąpić może kandydat, który ukończył
w jednej z pańs,twowych lub przez Pallstwo uznanych
za ,równorzędne s:z'kół mistrzów (majstrów) budowlanych lub sZlkół mistrzów (maj,slrów) rzemiOls,ł budowlanych, pe'łny kul's nauki dane,go rzemi'o sla i oł<rzymał
świadectwo ukończen.ia szkO'ły.

§ 5.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej cO' najmniej na 28 dni naprzód zawiadamia o terminie
i miejs,cu egzaminu członków komisji i kan,dydatów
de egzaminu.

§ 6.
Egzamin składa się z dtwóch części: z egzaminu
praktycznego i z egzaminu te,o'r etycznego.

§ 2.
Podanie o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego, skierowane do komisji egzaminacyjnej, wła
ściwej dla danej szkoły, należy wnieść do dyrektora
szkoły.

Do podania należy dołączyć:

Celem egzaminu praktycznego jest stwli erdzeln ie, że kandydat posiada dostateczną sprawność
w pwjekto,w aniu przeciętnych i wykonywaniu nawet
trudniejszych prac oraz niezbędną znajomość techniki i malerj,ałów w zakresie koniecznym do ,s amoj's tneg,e prowadzenia danegO' rzemiosła i k, s,ztałcenia
w niem uc;z niów.

1) świadectwa uKończenia sikoły mistrzÓw
(majstrów) bud'owIa.nych lub szkoły m1strzów
(majs,trów) ,rzemiosł budowlanych,
2)

świadectwo co najmniej 3-letniej prc.ktyki
w clanem rzemiośle, odbytej przed wstąpie
niem do szkoły, oraz co najmniej 18-miesię
cznej, odbytej w okresie od wstąpienia do

szkoły

do ch'WHi pr zystąpienia do egzaminu
mis trzows'kielgo,

3)

opłatę egz,am~nacyjną,

4) dwie niepodklejone fotograf je,
5) własnoręcznie napisany krótki życiorys.
Pożądane

jest dołączenie do podania dokumer.,t ów technicznych (planów, kosztorysów, dzienników

§ 8.
Egzamin praktyczny po['e ga na samoclziel.nem
zaprojektowaniu pracy próbnej na temat podany
przez przewodniczącego i na ca~kowitem lub częścio
wem jej wykonaniu -zależnie od wskazania prz,e f\o\71odniczącego. Termin wykonan,i a pracy próbnej,
który nie może być d\łuższy niż 3 d:nrrohocze, określa przewodniczący.

Prac.a próbna winna być tak wybrana, aby od..
celowi, wymienionemu w § 7, i nie była
połą,czona ze znacznemi kosztami.
powiadała

Nadzór nad wykonaniem pracy próooej przez
kandydata sprawuje 'członek komisji, wyzn,a czony
w tym celu przez przewod :1iczącego. Przewodniczą-
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cy może spośród członków komisji wyznaczyć
cej niż j~dną osobę do sprawowania nadzoru.

§ 13,

wię

Osoba, sprawująca nadzór nad wy/k onaniem
pracy próbnej, wyst.3.wia7.aś'..viad ·::v:,nie pisemne, że
· kandydat wykonał pracę próbn.ą samo·dzielnie i bez
niczyjej pom ocy. Jeżeli jakakolwiek p omo c była okazam., n:l.leży w zaświadc'zeniu wymienić, w jakim
zakresie.

§ 9.

o

ile wykonana praca próbna nie pozwala na
dostateczne stwierdzenie dany ch, o których mowa
w § 7, komisja moż e zarządzić, by kandydat wykonał pracę dodatkową na zasaJach, wymienionych
w §§ 7 i 8.

Egzamin teoretyczny powinien trwać nie dłużei
2 godziny, przyczem ni.e należy kandydata pytać
bez prze r wy dłużej niż 30 m inut.
niż

§ 14.
Po ukończeniu egzaminu komisja orzeka zwyczajną więks,zością głosów o wyniku egzammU!, p'rzy~
czem w wypad';m równej ilości głosów rozstrzyga

gbs przewodniczącego. Wstrzymanie się od głoso
wania jes; równoznaczne z glosowaniem przeciw wynikow i pcmyślnemu.

§ 15.

§ 10.
Jeżeli komisjasŁwierdzi na podstawie wykonanej pracy pr Gbnej, że ·k andydat odpowiada warunkom § 7, zostaje on dopuszczony do egzaminu ustnego tebretycznego.

§ 11.
Egzamin teoretyczny ma na celu stwierdzenie,
czy kandydat posiada dostateczne wiadomoś~i teoretvczn e zawodowe -c..raz pomo·cni-cze w za1kresie koniecznym do samoistnego prowadzenia dane.go rzemi o sła i kierowania praktycznem kształceniem terminatorów.
W s.z czególnośvi kandydat winie n wy:kazać, że
jest dokładnie obznajmiony z konstrukcją najważniej
szych maszyn i przyrządów, używanych wdanem
rzemiośle i że po'trafi je S'toS'ować, że posiada dostateczne wiadomośc i o materjała.ch, używanych
w dane-m rzemiośle i ich wytrzymałości oraz, że posiad.? podstawowe wiadomości z me:chaniki, chemji,
fizyki i geomdrji, konieczn ;~ do należytego wykonywania zawodu.
Pona dto kandydat powinien wykazać podsta wowe wiadomości z dz.i edziny ustawodawstwa
(w s.7.:czególnoś ci: wr;kslowe go, czp1;:oweg'o, o ochrolilie pracy, o~beZ'r·i~czeniach społecznych, o urlopach,
o prawie przemydowem, ·0 prawie budQwlanem) oraz
umiejętność przepfOiwadzenia kalkulacji kosztów robocizrlY i cen materjalów, a ta1kże prow adzenia
ksiąg, rachunkowości i korespondencji kupieckiej.
Kandydat powinien również wykazać znajomośś podstawowyc h zasad ustroju Państwa oraz samorządu te c'yl c • . 1negc i gospodarczego.

§ 12.
Egz<,. min teoretyczny winien być poprzedzony
omówienlpm z kandydatem wykonanej przez niego
pracy próhc~j oraz prac z zakresu jego prak!y\i na podsta wic dokumen Łów technicznych lub bez tjch
dokumentów,

Przewodniczącemu komisji oraz jej czlonkom
przysługuje prawo 'Wniesienia sprzeciwu przeciwko

uchwale komisji.
Sprzeciw winien być pod rygorem nieWiażności
zgłoszony bezpośrednio po powzięciu uchwały ustnie
do protokółu z egzaminu, a następnie w ciąg·u trzech
dni wniesiony na piśmie v!raz z uzasadnieniem do
kura tora danego

okręgu

sz'kolne,g o.

Zgłoszeni e sprzeciwu wstrzymuje aż do czasu
jego rozstrzygnięcia wydanie kandy datowi świa
dectwa złożenia egzaminu.

O słuszności sprzeciwu 1 Jego skutkach decyduje v·statecznie kurai:or okręgu 's zkoineg:o.

§ 16,
W raZ:le pomyślnego wyniku egzaminu komisja
egzaminacyjna wydaje kandydatowi świadectwo zło
żenia egzaminu mistn')ws/kio.}-~o na druku według załączonego wzoru (zaiąnnik II).
Świadectwo złożenia egzaminu opa.trzone pieczęcią szkoły , przy któ;--pjkomisja dzi2.h,
p r zewodniczący, jeden z ptzeostawicieli

podpisu.j e
izby rzemieślni oz ej oraz dyrektor szkoły. jeśli nie jest 0.1
przewodniczącym komisj i.

§ 17,
W razie niepomyślnego wyniku egzamin'.! komISJa oznacza termin, po upływie kt6rego kandydat
mo że podd3.~ s ię

eg·z[,minowi pc,nown;e.

§ 18.
Członków 1:omisji obowiązuje tajemnica obrad.

§ 19.
Ze wszystkich po~;.!edzcń i cz ynności komisji c;ą
na m: e jS(~U protokóły przez jednego
z ('zlonków komi'ii, wyznaczonego przez przewodnis',lo-rząuzaI'.e

854
cz ąc ego .

P rot ok ół y

wszystki ch

czł onk ów

winn y być pc,dpisywa ne p rzez
'komi s ji.

W pro tok óle z p rz ebiegu egza mi n u teorety czn ego nal eż y pod a ć cz as trw a nia egz aminu -o raz k rót ką tr eść py t ań i odp owie dzi.
§ 20.
śc ią
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W 's zelkiemi sprawami, związanemi z działalno
komi sji, zarządza pr.zewodniczący.

§ 24.
W ys olw ść opła ty

egza min acyjnej wynos i 30 zło·

lyc h .

W wypadkach odstąpienia od egzaminu, jako
w wypa d:kach niepomyślnego dla kandydata wy~
niku egzaminu, opłata nie ulega zwrotowi.
W wypadkach wyjątkowych, zasługujących na:
szczególne uw z ględnienie, kura tor o'kręgu s:zkolnego
może na wnio.s ek dy rektora szkoły, ukoń.czonej przez
kandydata, ca}i]wwicie lub częściowo zwolnić kandyda ta od o bowiązku uiszczenia opłaty egzamina~
cyjnej.
też

§ 21.
Dniki , przybory pisemne i pomoc kancelaryj,n a,
p otrzeb n e

komisji,

winien

n os tarc z yć

§ 25.

d yrektor
K osz ta , związane z wykonaniem p racy próbne;.
pono si kandydat.

s zkoły .

§ 22.
Przewodn i czący

komi sji w ci ąg u dni 14 po
egzam inu Winien zło żyć sprawozdanie
pisemne z jego prze bi egu kura torowi okręgu s.zIwlnego oraz prze s łać do wiadomości izbie rzemie ślni
czej.

§ 26.

uk ońc zeniu

§ 23.
Alda eg,z aminacyjne przechowuje się w a·r chiwum s zkoły, przy klóre j dziah komisja.
Świadectwa z praktyk,
~z k o lne . ule g ają 2wrotowi.

jak również ś wi a dectw a

Z pohranych opłat egzaminacyjnych przysłu
guje członkom komisj·i egzaminacyjnej zwrot kosztów
podróży (przejazd IIklaosą kolei) oraz wynagrodzenie
w wysok,o ści kwoty, powstałej z podziału na równe
części mięcLzy członków komisji sumy pobranych
opłat po wypłaceniu kosz:tów podróży.
Po-s tanowienia UlstępU poprzedn iego nie mają zastosowania do funkcjonarjuszów pańsitwowych lub
s amorządowych, jeśli przysługują im diety i zwrot
kosztów podróży z tytułu wyznaczenia ich do uczestnictwa w komisji.

52.
-Nr.
- -- - - _..

Dziennik Ustaw. Poz. 378.
- - - - -_ ..._ - - --- ---- - --_ _......__ .._. .. --------- -..

855

-_.._--_._--- - - - _.

Z a !ącwik II do r ozp. /llinidra P :·zcm.
lI an dJu z dn. 16 c zerwca 1936 r. (poz. 378).

WZóR
(d o § 16 regu lam inu komisyj c<:zamillac yinyc h
m isL-zowskic h) .

(na zwa sZKoły. przy której dzi~ła kom isjl)

Komisja Egzaminacyjna Mislrzowskc, dla rzeri1iosla

Nr.

śWIADECTWO ZŁOŻENIA

(imię

EGZAMINU MISTRZOWSKIEGO.

i nazwisko ka ndydata)

urodzony dnia

. . . . . . ........... . . . - roku

. .... w ............. . ... . . . . . _. . . . ... ... ........ _. . . __ .... .

. '. w oj.......................... . ............... wyznania . . .......................... ................................. .

pow ........ ... .

po uko·ńcze~iu szkoły
(podać p eł n ą naz wę szkoły p ańs tw owej lub
ostatnim wyp a dku dod ać "uzna na przez

w

Fotograf ja

złożył

przez Pa!lstwo u znanej za r ów norz ę dną,
Państwo za rządz e ni em Ministra W. R
i O. P. z dnia.... ................. .. ........ ...... ........ l\'r .... ...................... ")

egzamin mistrzowski w

w dniu ......................................
Mistrzow ską

rzemiośle . ... ... ............................................................ ........ . . . .

. .... . . . roku

przy.

.................. .

przed Komisją Eg zamin acy jną

. .... .......................................... , ....................... .. ......... . ..... ................ ..... .

p owołaną na podstawie

§ 1 rozporządzenia Ministra Pr zemysłu i Handlu

z dnia 16 czerwca 1936

1'.

W

porozumieniu z Ministrem Wyzn ań Reli-

gijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie utworzenia komisyj egzam inacy jny ch mis trzowskich przy sz koł ach mi strzów (majslróvJ) budowl anych oraz przy szk oł ach mistrzów (majstrów) r zemiosł budowlanych (O z, U. R

P. Nr. 52 , poz. 378) i. z mocyart , 158

d zenia Prezydenta R zeczypospolitej z d ~lia 7 cze rwca 1927
p:zemysłowem

L

r-m: porzą

o prawie

(Dz. U. R. P. Nr. 53, poz . 468) ma prawo u z ywać tytułu

'" mistrz ...... .... .. ...... . ...... ........... . ...... .
....... ..... . ... . ... ......... .... ., dnia ........

roku ....... .........

Za Komisję Egzaminacyjną

Przedstawiciel Izby Rzemie ś lniczej

m. p.

P rze wodniczący

Dyrektor Szkoły

