
Dziennik Ustaw Nr 36 622 Poz. 253 i 254 

253 
DEIiRET 

z dnia· 28 lipca 19'18 r. 

w sprawie postępowania oddłużeniowego spółdzielni roln iczych i ich central. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroj u i zakresie dzia
łania najwyższych organ6w Rzeczypospolitej P ol
skiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r . o upo
ważnieniu Rządu do w ydawania dekretów z mo
cą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223). - Ra
da Ministrów p ostallawia, a R ada Parlstwa za
twierdza, co następuje : 

Art. 1. Postępowanie układowe, wszczęte 

na podstawie dekretu P<"ezydenta Rzeczypospoli
t ej z dnia 14 stycznia 1936 r. o ulgach w spłacie 
zobowiązań spółdzielni rolniczych i ich central 
(Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 23) i nie ukończone przed 
dniem 1 września 1939 r. , będzie prowadzone na
dal na podstawie prawa o postępowaniu układo
wym (Dz. U. R. P . z 1934 r. Nr 93, poz. 836) 
z następuj ącymi zrhianami: 

l) zamiast odnośnych przepisów prawa o po
stępowaniu układowym będą stosowane przepisy 
art. -1 i 5 dekretu z dnia 14 stycznia 1936 r . o ul-· 
gach w spłacie zobowiązań spółdzielni rolniczych 
i ich central; 

2) jeżeli układ będzie przewidywał całkowi

te lub częściowe zwolnienie z zobowiązań porę.., 

czycieli lub współzobowiązanych, wówczas w ukła-. 

dzie tym winny być przewidziane również: 

a) całkowity lub częściowy zwrot tytułów 

gwarailcyjnych udzielonych przez porę

czycieli lub współzobowiązanych, 

b) wykreślenie \vpisów hipotecznych ciązą
cych na nieruchomościach· poręczycieli lub 
współzobowiązanych. 

Ar t. 2. Wykonanie niniej szego dekretu po
rucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 
Bolesław Bierut 

Prezes Rady Ministrów: 
Józef Cyrankiewicz 

Minister Spravviedliwości: 

w z. Leon Chajn 
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DEKRET 

z qnia 28 . lipca 1948 r. 

w spraw ie zmhmy rozporz~dzenia Prezydenta Rzec~yposp(}litej z dnia 21 październHca 1932 r. 
. o kwalifikacjach zawottow:ych do n auczan ia w szlwłach i na kursach zawodowych. 

Na pods tawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej 
z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroj u i zakresie dzia
łania naj wyższych organów Rzeczyp0spolitej Pol
skiej i ustawy z d nia 25 czer wca 1948 r. o upo
ważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mo
cą ustawy (Dz. w,R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada 
Ministrów postanawia, a Rada Pallstwa zatwier
dza, co następuje: 

Art. 1. W rozporządzeniu Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 21 października 1932 r. 
o kvvalifikacjach zawodowych do nauczania 
w szkołach i na kursach zawodowych (Dz. U. R. 
P . Nr 91, poz. 774) zmienionego rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 grudnia 
1934 r . (Dz. U. R. P. Nr 110, poz. 976} wprowa
dza się następujące zmiany: 

1. W dziale I w podtytule wyraz "Instruk
torzy" zastępuje się wyrazami : "Nau czyciele za
·wodu". 

2. W art. 1, 2, 12, 13, 15, 16, 18 i 20 w yra
zy: "instruktorskie", "instruktorskich" lub "in
struktorom" zastqpuje się odpo·wiednio wyrazami: 
"nauczycieli za·wodu" lub "nauczycielom zawodu". 

3. W art. 5, 7 i 9 w wierszu c~wartym po 

wyrazie "gimnazjalneg<?,' dodaje się wyrazy: 
"oraz w średnich szkołach zawodowych" . . 

4. W art. 11 i 12 w wierszu 3 po wyrazach 
"typu zasadniczego" umieszcza się przecinek i do
daje wyrazy: "średnich szkołach zaworlowy~h" . 

5. W art. 15 ust. 1 kOl1cowe wyrazy: "jeżeli 
wyróżniają się bądź długoletnią pracą nauczyciel
ską, bądź też odpowiednią praktyką zawodową" 
zastępuje się wyrazami: "jeżeli posiadają one od
powiednią praktykę ·nauczycielską lub zawo
dową". 

Art. 2. Osoby, które do dnia wejścia w ży

cie niniejszego dekretu \lzyskały kwalifikacje za
wodowe do n auczania określoilych przedmiotów 

. w szkołach dokształcających zavvodowych, uznaje 
się za posiadające kwalifikacje zawodowe do 
nauczania tychże prze.dmiotów w średnich szko
łach zawodowych. 

Art. 3. Upoważnia się Ministra Oświaty do 
ogłoszenia w di'odze obwieszczenia jednolitego 
tekstu rozporządz:cnia P rezydenta R zeczypospoli
t ej z dnia 21 października 1932 r . o kwalifika
cj ach zawodowych do n a uczania w szkołach i na 
kursach zawodowych (Dz. U. R. P. Nr 91, poz. 774) 
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych art. 59 




