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TREść DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z.a r Z ą d Z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 

Poz. 291. Rozporządzenie Ministra Sprawie

dliwości z dnia 25 października 1932 r. o utworze

mu drugiej kancelarji notarjalnej w Białe;, w 

okręgu sądu okręgowego w Wadowicach. 

Poz. 292. Okólnik Ministerstwa Skarbu 
T. 50 z dnia 28 października 1932 r. 

Ro-zporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej 

• dnia 21 października 1932 r. w sprawie zmiany 

ustawy z dnia l lip,ca 1926 r. o stosunkach służbo

wych nauczycieli. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 

26 października 1932 r., Nr. 91, poz. 773). 

-
WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 97 DZIENNIKA 

UST AW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 

DNIA 8 LISTOPADA 1932 R., ZAWIERAJĄCY 

TREść NASTĘPUJĄCĄ: 

POROZUMIENIA: 

Poz. 833 - między Rzecząpospolitą Polską 
a Królestwem Węgierskiem o ochronie nazw regjo
nalnych i specjalnych nazw gatunków produktów 
winnych, podpisane w Warszawie dnia 4 listopada 
1931 r. 

Poz. 834 - Oświadczenie rządowe z dnia 31 
października 1932 r. w sprawie wymiany doku
mentów ratyfikacyjnych porozumienia między 
Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Węgier
skiem w formie wymiany not z dT/ia 4 lis/opada 
1931 roku o ochronie nazw regjonalnych i specjal
nych nazw gatunków produktów winnych. 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRóW: 

Poz. 835 - Spraw WOjSkOl.:Jych z dnia 3 
września 1932 r., wydane w porozumieniu z Mini
strami: Spraw Wewnętrznych, Przemysiu i Han
dlu, Skarbu i Komunikacji w sprawie wykonania 
ustawy z dnia 7 listopada 1931 r. o Tlad~wyczaj
nym przewozie oficerów i szet egowych rezerwy 
i pospolitego ruszenia oraz sprzętu woiskowpgo 
w czasie pokoju. 

Poz. 836 - Opieki Spolecznej z dnia 8 
września 1932 r., wydane w porozumieiziu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych w sprawie posfęno
wania zarzqdów obwodowych Funduszu BQzrobo
cia przy powierzaniu swvclz czynno ki gminom 
miejskim i wiejskim, powicfowym związkom J.?o
munalnym, kasom chorych i innym instytucjom 
społecznym oraz państwowym urzędom po
średnictwa pracy. 

Poz. 837 - Skarbu z dnia 14 września 1932 r. 
w sprawie zmian w organizacji komisy; szacunko
wych do spraw podatku dochodowego w okręgach 
administracyjnych izb skarbowych w Bialymsto
ku, Grudziądzu, Krakowie, Lublinie, I i II , we 
Lwowie, Łodzi oraz Poznaniu. 

Poz. 838 - Skarbu, Przemysłu i lIandlu oraz 
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 31 październi
ka 19:2 r. w sprawie częściowej zmiany taryfy 
celneJ. 

. Poz. 839 - Sprawiedlf.wości z dnia 25 paź
aziernika 1932 r. oslroju ac/wokatów przy roz
prawach. 

-000-

DZIAŁ UBZĘOOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnych. 
-000-

291. 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 25 października 1932 r • 

o utworzeniu drugiej kancelarji notarialnej w Bia
łej, w okręgu sądu okręgowego w Wadowicach. 

Na podstawie § 9 ust. 1 ordynacji notarjalnej 
z dnia 25 lipca 1871 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 75) za
rządzam, co na'stępuje: 

§ 1. Tworzy się drugą kancelarię notarialną 
w Białej w okręgu sądu okręgowego w Wadowi
cach. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłos!Zenia. 

Minister Sprawiedliwości: 
(-) C. Michałowski. 

-000-

292. 

OKóLNIK MINISTERSTW A SKARBU T. 50 

z dnia 2,8 października 1932 r. 

Do 

Dyrekcji Ceł w Warszawie, Lwowie, Po
znaniu, Mysłowicach, Gdańsku, Inspekto
ratu Ceł w Gdańsku. 

Wobec otrzymanych wiadomości, że niektó
re Urzędy Celne niewłaściwie clą według pozycji 
71 punktu 3 lit. "a" taryfy celnej materiały do 
szlifowania i polerowania na płótnie, podkleljone 
od dołu papie.rem, Ministerstwo Skarbu poleca 
Dyrekcji zwrócić uwagę podległych Urzędów Cel
nych, aby przy odprawie celnej materjałów do 
szlif.owania i polerowania na papierze nie ogra
niczały się stwierdzeniem jakości towaru na pod
stawie zewnętrzne·go wyglądu, lecz ściśle badały 
jakość materj.ału, na który ,jest nałożony materjał 
szlifierski i w razie stwierdzenia, iż w skład jego 
wchodzi tkanina, odprawiały towar według pozy
cji 71 punktu 3 lit. "b" taryfy celnej. 

Kierownik Departamentu: 

(-) W. Fabierkiewicz. 

-000--

ROZPORZĄDZENIE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 21 października 1932 r. 

w sprawie zmiany ustawy z dnia l lipca 1926 r. 
o stosunkach służbowych nauczycielL 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 
1 lit. a) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. <l upoważ
nieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawa
nia rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. 
Nr. 22, poz. 165) postanawiam, co następuje: 

Art. 1. Ustawa z dnia 1 lipca 1926 r. o sto
sunkach służbowy-ch nauczycieli (Dz. U. R. P. 
z 1928 r. Nr. 47. poz. 462) ulega następującym 
zmianom: 

1) ust. 1 art. 1 otrzymuje brzmienie: 
"Przepisy ustawy niniejszej stosują się do na· 

uczycieli szkół państwowych i publicznych, pod
ległych Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego, - z wyjątkiem nauczycieli 
szkół akademickich i szkół, uznanych za równo
rzędne ze szkołami akademickiemi." ; 

2) w art. 3 doda:je się ustęp drugi o brzmieniu: 
"Nauczycieli mianuje Minister Wyznań Reli

g~jnych i Oświecenia Publicznego, lub też upoważ
ni<lna przez niego władza szkolna."; 

3) punkt 3 art. 8 otrzymuje brzmienie: 
,,3) w czasie służby otrzymał ostatnio co naj

mniej dostateczną ocenę kwalifikacyjną."; 
4) ust. 6 art. 11 otrzymuje brzmienie: 
"Przy podwyższeniu stopnia organizacyjnego 

szk<lły powszechnej z pierwszego stopnia na sto
pień wyższy, lub złączeniu kilku szkół stopnia 
pierwszego w jedną szkołę stopnia wyższego na
leży rozpisać konkurs na jej kierownika,"; 

5) ust. 7 art. 11 skreśla się: 
6) ust. 1 art. 12 <ltrzymuje brzmienie: 
"Kierownikiem szkoły powszechnej drugiego 

lub trzeciego stopnia może zostać nauczyciel nie 
wcześniej, niż po dwóch latach pracy w charakte
rze nauczyciela stałego."; 

7) art . 17 otrzymuje brzmienie: 
"Dla każdego nauczyciela prowadz.i władza 

szkolna wykaz służbowy, do którego wpisuje się 
wszystkie istotne dane, dotyczące nauczyciela 
i przebie.gu jego służby. 

Nauczyciel przy pierwszem objęciu służby 
składa władzy służbowej dokumenty osobiste, po
trzebne do wypełnienia wykazu służbowego, w 
dalszym zaś ciągu służJby o·bowiązany jest składać 
dokumenty, stwierdzające zmiany, które nie wy
nikają z zarządzeń władzy. 

Władza zatrzymuje w aktach urzędowych od
pisy złożonych dokumentów, same zaś dokumenty 
zwraca ich właścicielowi. 

Nauczyciel ma prawo przeglądać swój wykaz 
służbowy, czynić z niego odpisy i wnosić rekla
macje. 

Wzór wykazu służbowego, jako też szczegó
łowe przepisy co do jego wypełnienia i prowadze
nia ustala Minister Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego w porozumieniu z Prezesem 
Rady Ministrów."; 

8) art. 18 otrzymuje brzmienie: 
"Dla każdego nauczyciela prowadzi władza 

szkolna kartę kwalifika-cyjną, która obejmuje oce
ny kwalifikacyjne nauczyciela. 

Oceny kwalifikacyjne sporządza się co naj~ 
mniej raz na dwa lata. 

Ocena kwalifikacyjna składa się z opinji 
dwóch osób" powołanych do wykonywania nadzo
ru służbowego. 

Stopnie oceny kwalifika'cyjnej są następują
ce: dobry, dostateczny i niedostateczny. 

Szczególowe przepisy o kwalifikowaniu usta
la Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego w porozumieniu z Prezesem Rady Mi
nistrów." : 

9) art. 19 i 20 skreśla się; 
10) art. 21 otrzymuje brzmienie: 
"Jeżeli ocena jest niedostateczna, władza 

winna przesłać nauczycielowi orzeczenie pisemne 
z podaniem motywów oceny drogą służbową; 
w takim razie może nauczyciel w przeciągu dni 14 
od dnia, następującego po doręczeniu mu orzecze~ 
nia, wnie'ść odwołanie przeciw niedostatecznej 
ocenie do władzy bezpośrednio wyższej od tej. 
która ocenę wydała, nie wyższej jednak od Kura
tora Okręgu Szkolnego. 

Odwo1anie winno być rozstrzygnięte w ciągu 
trzech miesięcy, przyczem do czasokresu tego nie 
wlicza się feryj szkolnych."; 

11) art. art. 22, 23, 24, 25 i 26 ,skreśla się: 
12) w punkcie 2 art. 32 zamiast ustępu dru

giego i trzeciego wstawia się przepis o brzmieniu 
następującem: 

"Nie wolno nauczycielowi przyjąć zajęcia 
ubocznego, przynoszące~o mu jakąkolwiek ko
rzyść materialną, bez z.ezwolenia Ministra, lub 
władzy przez niego up<lważnionej."; 


