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SKRÓTÓW:

Dz. U. R. P. = Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
Dz, P. P. P. = Dziennik Praw Państwa Polskiego.
Dz. P. K. P.

= Dziennik Praw Królestwa Polskiego.

Dz. Urz. Min. W- R. i O. P. = Dziennik Urzędowy Ministerstwa W. R- i O. P.
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w organizacji władz szkolnych zachodziły w latach 1917118—1937138
liczne zmiany. Dotyczyły one zakresu działania poszczególnych
władz
i urządów, oraz terenu, na którym działały w kolejnych okresach czasu.
To też ustalenie obecnie, która władza i w jakim zakresie i na jakim obsza
rze miała prawo decyzji w pewnych sprawach, powoduje nieraz trudności,
które będą wzrastały z biegiem lat.
Celem pracy niniejszej, mającej ułatwić orientację w tym
zakresie,
jest zebranie
wszystkich
przepisów,
wydanych
począwszy od 1917 r.
w przedmiocie organizacji władz
szkolnych.
Z założenia powyższego wynikła forma, w jakiej przepisy te przyto
czono. Skoro bowiem zbiór ten ma umożliwiać orientację w kolejnych fa
zach organizacyjnych
władz szkolnych, koniecznym
było podanie
norm,
jakie w ogóle w tym zakresie zostały wydane, zarówno
obowiązujących
obecnie, jak również tych, które słały się już nieaktualne. Aby zbioru nie
przeciążać materiałem zrezygnować
musiano z przytaczania
jednolitych
tekstów ustaw
znowelizowanych.
Ponieważ w czasie wojny w okresie od 1917 r. do 1921 r. tereny dzia
łania władz zmieniały się nieustannie, a ustalenie wszystkich zmian powięk
szyłoby zbytnio niniejszą pracę, przeto ograniczono się (szczególnie w opra
cowaniu map) jedynie do momentów najważniejszych,
które wpłynęły na
stępnie decydująco na organizację administracji szkolnej i znalazły
wyraz
w normach, ogłoszonych bądź w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej
Pol
skiej, bądź też w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Wyznań
Religijnych
i Oświecenia
Publicznego.
Również dla uniknięcia zbytnich rozmiarów pracy pominięto
niektóre
normy, nie mającewiększegoznaczeniąffigrąniczjiicic.się
jedynie do przyto
czenia ich tytułów^
.";...
..
Praca niniejsza obejmuje
czasokres do dnia ':1: kwietnia- 1938 r.
włącznie.*)
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*) Szczegółowy rozwój organizacji Minislerstwa Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego i 'Władz II i I instancji w okresie 1917 — 1927 r, przedstawiony był
w artykułach Dra. M . Pollaka, ogłoszonych w „Oświacie i Wychowaniu" w 1929 r. pod
tytułami:
.;
„Rozwój orgarii#a'G^^ Ministerstwa W. R,- i p . ' P i a "jfegó''"^^
obecny" — str, 8.
„Organizacja władz szkolnych II instancji w ciągu "dziesięciolecia istnienia Pol
ski Odrodzonej" — str, 109, 213 i 359.
„Organizacja władz szkolnych I instancji w ciągu dziesięciolecia istnienia Polski
Odrodzonej" — str, 476 — oraz w 1931 r, pod tytułem;
„Nowa siedziba Ministerstwa W, R. i O, P," — str, 3 i 89.

Przy przedruku przepisów, zachowano pisownię, obowiązującą w da
nych okresach czasu.

CZĘŚĆ I.

A,
PRZEPISY OGÓLNE O USTROJU I ORGANIZACJI WŁADZ
SZKOLNYCH.

1.
ROZPORZĄDZENIA

OGÓLNE,

dotyczące oddania zarządu szkolnictwa Komisji Przejściowej Tymczaso
wej Rady Stanu.')
(Dż. Urz, D e p a r t a m e n t u W, R. i O. P. Tymczasowej R a d y Stanu Królestwa Polskiego
Nr 1, z dnia 1 października 1917 r. — Dział II, str. 23).

I.
Gdy pertraktacje z Tymczasową Radą Stanu Królestwa Polskiego
i z ustanowioną przez nią i upoważnioną do tego Komisją Przejściową
stworzyły podstawy oddania szkolnictwa w ręce polskie, gdy poza tym
Koniisja uchwaliła przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych w Kró
lestwie Polskim i zgodę swą wyraziła na ustawę, dotyczącą uwzględnienia
potrzeb szkolnych mniejszości, oraz ustawę wykonawczą do tej ustawy,
wydaję następujące
Rozporządzenie
dotyczące oddania zarządu szkolnictwa Komisji Przejściowej, ustanowio
nej przez Tymczasową Radę Stanu,
§ 1. Zarząd szkolnictwa w Generał-Gubernatorstwie Warszaw
skim oddaje się od 1 października r, b. Komisji Przejściowej, ustanowionej
przez Tymczasową Radę Stanu Królestwa Polskiego.
§ 2. Od chwili oznaczonej traci moc obowiązującą rozporządzenie
o organizacji szkolnictwa z dnia 24 sierpnia 1915 roku, jak również tracą
moc obowiązującą ogólne przepisy Szefa Administracji, wydane na mocy
tegoż rozporządzenia,
§ 3, Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Szefowi Ad
ministracji.
Warszawa, dnia 12 września 1917 roku,

IL
Na podstawie upoważnienia Jego c, i k. Apostolskiej Mości, udzie
lonego z mocy Najwyższego dowództwa naczelnego, rozporządza się dla
obszarów Polski, pozostających pod austriacko-węgierskim zarządem
wojskowym, zgodnie z życzeniami Tymczasowej Rady Stanu, co na
stępuje:
§ 1. Do wykonania zarządu w dziedzinie szkolnictwa jest powołana
Komisja Przejściov/a, ustanowiona przez Tymczasową Radę Stanu w Kró
lestwie Polskim, za pośrednictwem wyznaczonych przez nią organów.
Zarządzenia administracyjne, które są nieodzownie potrzebne dla
zabezpieczenia ważnych interesów wojskowych mocarstwa okupującego,
mogą być wydawane bezpośrednio przez c, i k. Zarząd wojskowy.
' *) Roaporządzenia władz okupacyjnych, opuMikowane w dziennikach rozporzą
dzeń: G e n e r a ł - G u b e r n a t o r a Warszawskiego i c. i k. Zarządu wojskowego w Polsce.
(Dz, Rozp. Gen.-Gub. Warsz. Nr 87, poz. 378).
Rozporządzenie I-sze podpisał G e n e r a ł - G u b e m a t o r von Beseler, a roaponządzenie Il-gie — C. i k. G e n e r a ł - G u b e r n a t p r wojskowy Szeptycki, Generał-Major,
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§ 2. Przepisy, uchwalone przez Tymczasową Radę Stanu o szko
łach elementarnych w Królestwie Polskim, jak również postanowienia
przejściowe, uchwalone przez Komisję Przejściową, są ogłoszone razem
z niniejszym rozporządzeniem i mają równocześnie z nim wejść w życie
w każdym powiecie.
Na v,rniosek Komisji Przejściowej ogłosi się ich wejście w życie dla
każdego poszczególnego powiatu przez stosowne obwieszczenie,
Lublin, dnia 26 września 1'917 r.
Utworzenie „Rady Stanu w Królestwie Polskim" — Dz, Rozporz, dla Gen. G u b e r 
n a t o r s t w a Warszawskiego Nr 52 z dnia 13 listopada 1916 r.
Rozporządzenie z dnia 6 grudnia 1916 r. o Tymczasowej Radzie Stanu w Króle
stwie Polskim (Dz. Rozp. c. i k, Gen. Gubern. Wojsk, dla aust.-węg, obszaru okupacyjmegiO w Polsce. Lublin, idnia 6 grudnia 1916 r.
R a d a Regencyjna — P a t e n t z dnia 12 września 1917 r, — Dz. Rozp, c. i k. Za
rządu Wojsk, w Polsce — Lublin — 15 września 1917 r.
U s t a w a o Radzie S t a n u Królestwa Polskiego, {Dz, P. K, P . Nr 2, poz, 2 z 1918 r.).

2,
DEKRET

RADY

REGENCYJNEJ

o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskim,
(Dz. P. K, P, Nr 1, poz, 1, .z dnia 1 lutego 1918 r,),
(Wyciąg),

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postano
wiliśmy i stanow^imy co następuje;
Art, 1- Władze naczelne Królestwa Polskiego funkcjonować będą
według poniżej wyłuszczonych przepisów,
Art, 2, Rada Regencyjna, jako władza zwierzchnia, wydawać bę
dzie dekrety i reskrypty. Wszelkie ustawy wydane będą według przepi
sów Ustawy o Radzie Stanu,
Art. 3« Dekrety, nie mając charakteru ustaw, normować będą sto
sunki w sposób ogólny,
Art. 4. Wszelkie zarządzenia Rady Regencyjnej, nie mające cha
r a k t e r u norm ogólnych, będą wydawane w formie reskryptów,
Art. 5, Zarówno dekrety, jak i reskrypty zaopatrzone być winny
w podpisy Rady Regencyjnej i Prezydenta Ministrów i zaopatrzone w od
cisk pieczęci koronnej. Dekrety i reskrypty Rady Regencyjnej są ważne,
skoro są zaopatrzone podpisami co najmniej dwóch członków Rady Re
gencyjnej.
Art, 6, Rada Regencyjna sprawuje rządy przez Prezydenta Mini
strów, Radę Ministrów, oraz poszczególnych Ministrów.
Art. 7. Prezydent Ministrów jest naczelnikiem rządu Państwa Pol
skiego i reprezentuje ten rząd na wewnątrz i n a zewnątrz; kontrasygnuje
wszelkie dekrety i reskrypty Rady Regencyjnej, ogłasza je i czuwa nad
ich wykonaniem; przechowuje pieczęć koronną; zwołuje posiedzenia Ra12

dy Ministrów i na nich przewodniczy, kieruje jej pracami i czuwa nad
wykonaniem jej uchwał; czuwa nad działalnością poszczególnych Mini
strów, przedstawia Radzie Regencyjnej kandydatów na Ministróv/, składa
Radzie Regencyjnej spra.wozdania z działalności rządu; przedstawi Ra
dzie Regencyjnej do zatwierdzenia przyjęty przez Radę Ministrów projekt
ustawy o Radzie Stanu, a po zgromadzeniu się Rada Stanu przedstawi jej
ogólne sprawozdanie z działalności rządu od czasu jego powstania.
Art, 8- Rada Regencyjna, na wniosek Prezydenta Ministrów, zamia
nuje z pośród Ministrów Wiceprezydenta Ministrów, który zastępować
będzie Prezydenta we wszystkich jego czynnościach w razie, gdyby Pre
zydent z jakichkolwiek powodów czynnym być nie mógł.
Art, 9< Rada Ministrów jest naczelnym organem zbiorowym, stano
wiącym Rząd Państwa Polskiego. Zwołuje ją Prezydent Ministrów bądź
z własnej inicjatywy, bądź na żądanie poszczególnych Ministrów. Żąda
niu zwołania Rady, zgłoszonemu przez trzech Ministrów, Prezydent Mi
nistrów zadość uczyni.
Art, 10, Rada Ministrów składa się z Prezydenta, oraz wszystkich
Ministrów. W razie nieobecności Ministra, właściwy Podsekretarz Sta
nu, a jeżeli takiego w danym Ministerstwie nie ma, jeden z Naczelników
Sekcji, przez Ministra naznaczony, zastępuje go z głosem stanowczym
tylko w sprawach dotyczących tegoż Ministerstwa. Minister lub jego za
stępca może też powołać do udziału w posiedzeniu dla omówienia po
szczególnej sprawy innych urzędników swego Ministerstwa. Urzędnicy ci
głosu stanowczego na posiedzeniu Rady Ministrów nie mają. Prezydent
lub Rada Ministrów mogą zawezwać na posiedzenie osoby postronne,
jeżeli uznają potrzebę złożenia przez nich wobec Rady wyjaśnień,
Art. 11, Na Radzie Ministrów przewodniczy Prezydent, a w jego
zastępstwie Wiceprezydent Ministrów. Posiedzenie Rady jest prawo
mocne, gdy uczestniczy w nim większość Ministrów. Wszelkie kwestie
decydowane będą prostą większością głosów obecnych; w razie równo
ści zdań, głos przewodniczącego przeważa. Protokół prowadzi obecny
na posiedzeniu Dyrektor Kancelarii Rady Ministrów lub też delegowany
do tych funkcji przez Prezydenta Ministrów urzędnik,
Art, 12, Rada Ministrów rozpoznawać będzie opracowane przez
Prezydenta lub poszczególnych Ministrów projekty ustaw, dekretów i re
skryptów, które po przyjęciu przez Radę Ministrów będą przedkładane
Radzie Regencyjnej,
Art, 13, Rada Ministrów uchwalać będzie rozporządzenia wyko
nawcze do dekretów Rady Regencyjnej, a także regulaminy tak samej
Rady Ministrów, jak i poszczególnych Ministerstw,
Aft, 14, Budżet Państwa przed przedstawieniem go Radzie Regen
cyjnej i Radzie Stanu, gdy ta powołana zostanie, uchwalony będzie przez
Radę Ministrów na wniosek Ministra Skarbu.
Art, 15, Sposób przejmowania władzy przez dane Ministerstwo,
organizacja i zakres kompetencji tegoż Ministerstwa ulegają zatwierdze
niu Rady Ministrów na wniosek odnośnego Ministra.
Art, 16, Rada Ministrów ustala program rządowy, oraz ogólne za
sady polityki rządowej,
Art, 17, Rada Ministrów rozpoznaje sprawozdania poszczególnych
-Ministrów i uzgadnia ich działalność.

n

Art. 18. Wszelkie sprawy, wychodzące poza z a k r e s kompetencji
poszczególnych Ministrów, lub też dotyczące kilku Ministerstw, rozstrzy
gane będą przez Radę Ministrów,
Art. 19. Poszczególni Ministrowie w przekazanych im zakresach
służby publicznej stanowią naczelną władzę rządzącą. Oprócz działalno
ści ściśle rządzącej oraz opracowywania projektów ustawodawczych, Mi
nistrowie opracowują też organizację władz w swoim zakresie i sposób
jej przejmowania od rządów okupacyjnych, W razie jeżeli Minister z jakichkolwiekbądź powodów czynnym być nie może, zastępuje go we
wszystkich jego funkcjach Podsekretarz Stanu, w Ministerstwach zaś,
w których takiego urzędu nie będzie, jeden z Naczelników Sekcji przez
Ministra do tego naznaczony,
Art. 20. Przy Prezydencie Ministrów funkcjonować będzie; Depar
tament Spraw Politycznych, który załatwia wszelkie sprawy ogólno-polityczne. Komisja Wojskowa do czasu ostatecznego zorganizowania Wy
działu Wojskowego oraz Komisja Urzędnicza Państwa Polskiego,
Art. 21.. Pod zwierzchnictwem Prezydenta Ministrów wydawana
będzie gazeta rządowa. Minister Sprawiedliwości wydawać będzie dzien
nik praw. Ustawy zatwierdzone przez Radę Regencyjną i Dekrety Rady
Regencyjnej będą obowiązujące z chwilą ogłoszenia ich w dzienniku praw,
o ile w samym dekrecie inna data nie będzie przewidziana.
Reskrypty oraz postanowienia Rady Ministrów i Prezydenta Mini
strów ogłaszane będą w gazecie rządowej i stają się obowiązującymi od
chwili ogłoszenia lub daty w postanowieniu wskazanej,
Art, 22. Poszczególni Ministrowie mogą wydawać dzienniki urzę
dowe celem ogłaszania w nich wewnętrznych zarządzeń swoich, dotyczą
cych danego Ministerstwa, oraz przedrukowywania dekretów, r e s k r y p 
tów i postanowień do danego Ministerstwa się odnoszących, Art, 32
,,Przepisów Tymczasowych o Urządzeniu Sądownictwa w Królestwie Pol
skim", o ile dotyczy mocy obowiązującej ustaw, zachowuje ważność tyl
ko w zastosowaniu do wewnętrznych zarządzeń Ministra i obwieszczeń
publicznych,
Art. 26. Do Ministra Oświaty i Wyznań należy zarząd szkolnictwa
wszelkich stopni i typów, opieka nad nauką, literaturą i sztuką, ńad archi
wami, bibliotekami publicznymi, czytelniami, muzeami i teatrami oraz wy
konywanie wszelkich praw i opieki Państwa w sprawach wyznaniowych,
Art, 31. Rada Regencyjna mianuje wyższych urzędników, a miano
wicie; Ministrów, Podsekretarzy Stanu, Naczelników Sekcji w Minister
stwach, a także Dyrektora Departamentu Spraw Politycznych, Prezesa
Komisji Wojskowej, Prezesa Komisji Urzędniczej, Dyrektora Kancelarii
Rady Ministrów, oraz Redaktorów dziennika p r a w i gazety rządowej.
Mianowania Podsekretarzy Stanu i Naczelników Sekcji mają miejsce na
wniosek właściwego Ministra, uchwalony n a Radzie Ministrów i przed
stawiony Radzie Regencyjnej przez Prezydenta Ministrów, pozostałe mia
nowania — na wniosek Prezydenta Ministrów,
Art. 32, Mianowanie pozostałych urzędników Ministerstwa należy
do właściwych Ministrów,
Art, 34. W zakresie szkolnictwa Rada Regencyjna mianuje Wizy
tatora Naczelnego, Inspektorów Szkolnych, Dyrektorów średnich szkół
rządowych oraz zatwierdza wybór Rektorów Uniwersytetu i Politechniki
14

i profesorów tycliże. Mianowanie pozostałycli urzędników zarządu szkol
nego należy do Ministra Oświaty i Wyznań.
Art. 35. Z chwilą przekazania danego działu służby publicznej
w zawiadywanie władz polskich, wydany zostanie dekret Rady Regencyj
nej, określający tryb mianowania właściwych urzędników.
Art, 36. Mianowanie przez Radę Regencyjną wyznaczonem jest na
daną kategorię urzędu, wskazanie zaś miejsca urzędowania oraz przenie
sienie w tej samej kategorii należy do właściwego Ministra, Zwolnienie
urzędnika z urzędu bez prośby z jego strony należy do władzy, która go
mianuje. Zwolnienie na skutek podania — do właściwego Ministra,
Art, 37, O ile w niniejszym dekrecie inaczej nie przepisano, atrybucje administracyjne Wydziału Wykonawczego byłej Tymczasowej Rady
Stanu oraz Komisji Przejściowej przechodzą na rzecz Rady Ministrów;
atrybucje Marszałka Koronnego i Przewodniczącego Komisji Przejścio
wej — na Prezydenta Ministrów; atrybucje Dyrektorów Departamen
tów — na Ministrów, Wicedyrektorów — n a Podsekretarzy Stanu, rad
Departamentowych -— na Rady Ministerstw. Dzienniki urzędowe Depar
tamentów otrzymują nazwę dzienników urzędowych właściwych Mini
sterstw.
Art, 38, Z chwilą wejścia w życie niniejszego dekretu. Ministrowie
obejmują poszczególne Departamenty, przekształcają je na Ministerstwa,
z wyjątkiem Departamentu Spraw Politycznych i Komisji Wojskowej, Mi
nister Sprawiedliwości obejmuje w swe zawiadywanie Departament Spra
wiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych — Departament Spraw W e 
wnętrznych, Minister Skarbu — Departament Skarbu, Minister Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego — Departament Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego, Minister Opieki Społecznej 1 Ochrony
Pracy — Depart&ment Pracy, Ministrowie; Rolnictwa i Dóbr Koronnych,
Przemysłu i Handlu oraz Aprowizacji obejmują Departament Gospodar
stwa Społecznego, którego agendy dzielą pomiędzy siebie, stosownie do
art. 27, 28 i 30 niniejszego dekretu.
Art, 39, Wszyscy urzędnicy Departamentów stają się z mocy ni
niejszego dekretu, tymczasowo na podstawie obecnych warunków, urzęd
nikami odnośnych Ministerstw, w których zajmują stanowiska poprzed
nio zajmowane w Dępartameintach. Urzędnicy Sekretariatu i Kancelarii
byłej Tymczasowej Rady Stanu stają się urzędnikami Kancelarii Rady Mi
nistrów,
Art, 40, Urzędy państwowe noszą tytuł królewsko-polskich i dzia
łają w imieniu Korony Polskiej.
Art, 41, Postanowienia powyższe, o ile dotyczą wykonywania wła
dzy w dziedzinach nieprzekazanych dotychczas Państwu Polskiemu,
wchodzą w życie w miarę objęcia przez władze polskie odpowiednich ga
łęzi administracji.
Dan w Warszawie, dnia 3 stycznia 1918 roku.
Orędzie Rady Regencyjnej o rozwiązaniu Rady Regencyjnej i przekazaniu
zwierzchniej Władzy Państwowej Naczelnemu Dowódcy Wojsk Polskich Józefowi Pił
sudskiemu, (Dz, P, P, P. z idnia 28 listopada 1918 r. Nr. 17, poz, 39),
Dekret Naczelnika Państwa o najwyższej władzy reprezentacyjnej
Polskiej. !(Dz, P, P, P. z dnia 38 listopada 1918 r. Nr, 17, poz, 41),

Republiki

^5

Statut Komisji Rządzącej dla Galicji i Śląska CieS'Zyńskiego oraz Górnej Orawy
i Spiszu, (Diz. P, P. P. Nr 7, poz. IO16 z 1919 r,).
Generalny Delegat Rządu (Dz. P, P. P, Nr 24, poz. 240 z 1919 r.).
R a d a Szkolna Krajowa (ustawy z dnia 15 lutego 1905 r, — Dz, Ust. Kraj. z dnia
10 m a r c a 1905 r. Nr 39 i .z dnia 9 maja 1907 r. — Ust. Kraj. Nr 48).
Tym^czasowy Wydział Samorządowy (Dz, U. R, P. Nr 11, poz, 61 art, 4 z 1920 r.).
Nazwa ,,Królestwo Polskie" zniesiona począwszy od D e k r e t u o najwyższej wła
dzy reprezentacyjinej Republiki Polsikiej (Dz. P, P. P. Nr 17, poz. 41 z dnia 29 listopada
191i8 r.) i zaistąpiona nazwą; Państwo Polskie.

3.
UCHWAŁA

RADY

MINISTRÓW

z dnia 25 listopada 1918 r.

O tymczasowej organizacji szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim,
(Dz. Urz. Min, W, R, i O, P, Nr 7, poz. 5, z dnia 31 grudnia 1918 r.).

Celem zabezpieczenia normalnego toku pracy w szkołach Księstwa
Cieszyńskiego, oraz załatwiania bieżących spraw administracji szkolnej
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (W. R. i O. P.)
w Warszawie ustanawia, co następuje;
§ 1, Ministerstwo W, R. i O, P. w Warszawie obejmuje wszelkie
agendy w zakresie szkolnictwa Cieszyńskiego, które na podstawie ustro
ju dotąd obowiązującego należały do centralnych władz wiedeńskich.
§ 2, Agendy w zakresie szkolnictwa Księstwa Cieszyńskiego, na
leżące dotąd do zakresu działania śląskiej Rady szkolnej krajowej i ślą
skiego wydziału krajowego w Opawie, oraz czynności, przekazane przez
Ministerstwo W. R. i O, P,, przechodzą tymczasowo na Komisję Szkolną
Księstwa Cieszyńskiego,
§ 3, Siedzibą Komisji Szkolnej Księstwa. Cieszyńskiego jest miasto
Cieszyn, Językiem urzędowym jest język polski,
"
§ 4, W skład Komisji Szkolnej wchodzą;
1) przewodniczący;
2) reprezentant wyznania katolickiego;
3) reprezentant wyznania ewangelickiego;
4) reprezentant wyznania mojżeszowego;
5) 6) i 7) trzej delegaci Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego;
8) i 9) dwaj reprezentanci narodowości niemieckiej;
10] znawca szkolnictwa średniego;
11) znawca seminariów nauczycielskich;
12] znawca lub znawczyni szkolnictwa ludowego pospolitego;
13] znawca szkolnictwa wydziałowego;
14] znawca szkolnictwa zawodowego;
15] inspektor szkół średnich;
16) inspektor szkół elementarnych i seminariów nauczycielskich.
Członków pod 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i. 16 mianuje Minister
stwo W, R. i O, P, na wniosek Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego,
która co do wyboru reprezentantów wyznań porozumie się z kompetent
nymi czynnikami.
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Członków pod 5, 6 i 7 wyznacza Rada Narodowa Księstwa Cieszyń
skiego.
Członków pod 8 i 9 wyznaczają powołane korporacje niemieckie.
Za.stępcę przewodniczącego wybiera Komisja ze swego łona.
§ 5, Komisja Szkolna obraduje według regulaminu, który sobie
sama uchwali,
§ 6. Organem wykonawczym tymczasowej administracji szkolnej
Księstwa Cieszyńskiego jest Biuro Komisji Szkolnej Księstwa Cieszyiiskiego, składające się z przewodniczącego Komisji Szkolnej, obu inspek
torów szkół, referenta do spraw ekonomiczno-administracyjnych i odpo
wiednich sił rachunkowych i kancelaryjnych.
Zorganizowanie Biura Komisji Szkolnej jest obowiązkiem przewod
niczącego w porozumieniu z Radą Narodową Księstwa Cieszyńskiego.
§ 7, Biuro Komisji Szkolnej zarządzi przeniesienie wszelkich ak
tów, dotyczących szkolnictwa Księstwa Cieszyńskiego, z władz central
nych wiedeńskich i opawskich do Cieszyna.
§ 8. Ustawy krajowe i państwowe wraz z rozporządzeniami mini
sterialnymi, obowiązujące doitąd na Śląsku w zakresie szkolnictwa, utrzy
muje się w mocy, o ile nie zostaną zmienione osobnymi zarządzeniami.

USTAWA
z dnia 1 sierpnia 1919 r.

O tymczasowe; organizacji zarządu b, dzielnicy pruskiej.
:(Dz. P , P, P, Nr 64, poz. 3»5, z dnia "12 sieripnia 1919 r.).
(Wyciąg)

Art, 1. Ziemie b. dzielnicy pruskiej, które z mocy postanowień
T r a k t a t u Wersalskiego z dnia 28 czerwca 1919 r. stały się nierozerwalną
częścią składową Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają całkowicie władzy
organów centralnych Rzeczypospolitej tj. Sejmu, Naczelnika Państwa i Mi
nistrów.
Art, 2, Dotychczasowe ustawy i rozporządzenia, obowiązuljące na
tych ziemiach w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, pozostają nadal
w mocy, o ile nie ulegną zmianie na podstav/ie niniejszej lub późniejszych
ustaw sejmowych,
Art, 3, Znosi się wszelkie ustawy i rozporządzenia wyjątkowe, wy
dane na niekorzyść jakiejkolwiek narodowości lub wyznania,
Art, 4, Zostaje utworzone Ministerstwo b, dzielnicy pruskiej z sie
dzibą w Warszawie,
Art, 5, Minister b, dzielnicy pruskiej jest członkiem Rady Mini
strów i posiada stanowisko służbowe oraz wszelkie prawa Ministrom
Rzeczypospolitej służące,
Art, 6, Minister b. dzielnicy pruskiej ma następujące zadania:
a) przejęcie wszystkich władz i urzędów od Komisariatu Naczelnej
Rady Ludowej i od organów państwowych niemieckich i pru
skich,
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b) sprawowanie administracji b. dzielnicy pruskiej według postano
wień niniejszej ustawy, do czasu oddania wszystkich działów tej
administracji pod bezpośrednie kierownictwo właściwych Mini
strów,
c) przygotowanie przejścia wszystkich władz i urzędów b. dzielni
cy pruskiej pod bezpośrednie kierownictwo właściwych Mini
strów oraz przeprowadzenie reorganizacji tych władz stosownie
do zasad dla całego Państwa przyjętych,
d) wydawanie w porozumieniu z właściwymi Ministrami przepisów
wykonawczych dla wprowadzenia polskich ustaw oraz wydawa
nie rozporządzeń, zaprowadzających zmiany niemieckich i pru
skich ustaw i rozporządzeń, potrzebne celem zupełnego odłą
czenia władz i urzędów od Niemiec i przystosowanie ich ustroju
i procedury do nowych warunków politycznych, wypływających
z przyłączenia do Rzeczypospolitej Polskiej.
Art, 1. Minister b, dzielnicy pruskiej jest zwierzchnikiem służbo
wym władz i urzędów tej dzielnicy z wyjątkiem tych, klóre uchwałami
Rady Ministrów przekazywane będą właściwym Ministrom.
Sprawy polityki zagranicznej, sprawy wojskowe i celne podlegają
bezpośrednio właściwym Ministrom.
Art, 8, Znosi się stanowisko Naczelnego Prezesa prowincji oraz
regencji obwodowej. W to miejsce tworzy się urzędy wojewódzkie z wo
jewodami na czele.
Wojewodom służą atrybucje naczelnych prezesów i prezesów re
gencji, a urzędom wojewódzkim atrybucje regencji obwodowych.
Art, 9. Zostają utworzone 2 województwa: jedno Poznańskie dla
obszaru Wielkiego Księstwa Poznańskiego i części powiatów Namysłow
skiego i Sycowskiego, przyznanych Polsce, ;—• drugie Pomorskie dla po
zostałych części b, dzielnicy pruskiej, obecnie już do Państwa Polskiego
przyłączonych.
Siedziby władzy wojewódzkiej oznaczy Rada Ministrów na wnio
sek Ministra b. dzielnicy pruskiej,
Art, 10. Wojewodowie, mianowani będą przez Naczelnika Państwa
na wniosek Ministra b, dzielnicy pruskiej, uchwalony w Radzie Ministrów,
Art, 11. Wyższych urzędników, podległych wojewodom, mianuje
Minister b, dzielnicy pruskiej; średnich i niższych mianują wojewodowie
lub inne organy stosownie do przepisów obowiązujących,
Art. 12. Główni kierownicy poszczególnych działów administracji
w Ministerstwie b, dzielnicy pruskiej, mianowani będą przez Naczelnika
Państwa na wniosek Ministra b, dzielnicy pruskiej, powzięty w porozu
mieniu z właściwym Ministrem za zgodą Rady Ministrów, Inni urzędnicy
tegoż Ministerstwa mianowani będą w sposób przepisany dla wszystkich
Ministerstw,
Art, 14. Ministrowi b, dzielnicy pruskiej służy prawo zwalniania
i przenoszenia urzędników (czynnych w chwili wejścia w życie niniejszej
ustawy), nie wyłączając tych, którzy z mocy obowiązujących ustaw ko
rzystają z p r a w a nieusuwalności,
Art. 15. Urzędnicy mianowani na sta:łe winni złożyć przysięgę pań
stwową według roty i w sposób dla urzędników Rzeczypospolitej Polskiej
przepisany.
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Art, 16, Sądy i urzędy wydają wyroki i orzeczenia swoje w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej,
Art, 17, Atrybucje sądu Rzeszy Niemieckiej w Lipsku, jako in
stancji kasacyjnej, rewizyjnej i zażaleniowej przechodzą na Sąd Najwyż
szy w Warszawie.
Atrybucje Najwyższego Sądu Administracyjnego w Berlinie prze
chodzą aż do czasu utworzenia Trybunału Administracyjnego na sąd nadziemiański,
Art, 18, Kompetencje pruskiej Rady Ministrów oraz niemieckiej
Rady Związkowej za wyjątkiem jej kompetencji ustawodawczej przecho
dzą w zakresie terytorium objętego przez Państwo Polskie na Radę Mi
nistrów Rzeczypospolitej Polskiej.
Również służy Radzie Ministrów p r a w o zatwierdzania rozporządzeń
i zarządzeń wojewody w tych wszystkich wypadkach, w których podług
dotychczasowych u s t a w rozporządzenia i zarządzenia naczelnego preze
sa lub prezesa regencji wymagały zatwierdzenia królewskiego względnie
ministerialnego.
Art, 19, O ile w następstwie odbyć się mających plebiscytów jesz
cze w czasie działania niniejszej ustawy zwrócone zostaną Państwu Pol
skiemu stosownie do T r a k t a t u pokojowego dalsze terytoria b. monarchii
pruskiej, to moc ustawy niniejszej na te terytoria rozciągać się będzie.
Uchwała Rady Ministrów, powzięta na wniosek Ministra b. dziel
nicy, pruskiej, określi podział tych terytoriów na nowe województwa
względnie ich przyłączenie do województw istniejących, z zastrzeżeniem
późniejszego zatwierdzenia przez Sejm.
Art, 20, Komisariat Naczelnej Rady Ludowej, ^ako organ władzy,
ulega likwidacji, sposób której określi Minister b, dzielnicy pruskiej w po
rozumieniu z Komisariatem, a sam ją przeprowadzi.
Art, 21, Wykonanie ustawy niniejszej należy do Prezydenta Mini
strów i właściwych Ministrów.
Art, 22, Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogło
szenia.
5.
USTAWA
z dnia 4 czerwca 1'920 r,

O tymczasowym ustroju władz szkolnych,
(Dz, Urz; Min. w , R, i Q. P, Nr 18, poz, .111, z dnia 8 lipca 1920 r.).

Art, 1, Kierownictwo naczelne i nadzór zwierzchni nad wychowa
niem publicznym w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Minister Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Szkolnictwem wyższym zarządza Minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego bezpośrednio.
Art, 2, Dla celów administracyjnych w zakresie wychowania Pań
stwo dzieli się na okręgi szkolne.
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Czas i kolejność tworzenia okręgów szkolnych, ich obszar oraz sie
dzibę ich władz oznaczy Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego,
Art, 3, Na czele okręgu szkolnego stoi k u r a t o r okręgu szkolnego,
mianowany przez Naczelnika Państwa, na wniosek Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, uchwalony przez Radę Mi
nistrów,
Art, 4, Do zakresu działania kuratora okręgu szkolnego należeć
będzie:
1, administrowanie instytucjami wychowawczymi i oświatowymi
oraz szkołami ogólnokształcącymi, podlegającymi zarządowi Państwa,
szkołami zawodowymi w zakresie, przekazanym przez Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, a także nadzór, opieka i kontrola
nad szkolnictwem, wychowaniem przedszkolnym i pozaszkolnym oraz
oświatą w okręgu;
2, rozstrzyganie odwołań od orzeczeń i zarządzeń podległych mu
władz i urzędów;
3, układanie projektu budżetu okręgu szkolnego, przedstawianie
go Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia, Publicznego oraz asygnowanie funduszów na utrzymanie szkolnictwa w okręgu w ramach za
twierdzonego budżetu;
4, zatwierdzanie dyrektorów prywatnych szkół średnich ogólno
kształcących i seriiinariów nauczycielskich;
5, mianowanie urzędników do VII kategorii płacy włącznie;
6, przenoszenie w granicach okręgu niestałych nauczycieli szkół
średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich;
7, mianowanie kierowników publicznych szkół powszechnych;
8, przedstawianie Ministrov/i Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego wniosków w sprawie mianowania wizytatorów okręgowych, in
spektorów szkolnych, dyrektorów i nauczycieli państwowych szkół śred
nich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich oraz urzędników
od VI kategorii płacy wzwyż;
9, mianowanie członków rad szkolnych powiatowych i rad opiekuń
czych państwowych szkół średnich ogólnokształcących i seminariów nau
czycielskich;
10, udzielanie urlopów podwładnym urzędnikom i nauczycielom
w granicach, określonych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego;
11, przenoszenie w stan spoczynku n a podstawie obowiązujących
przepisów;
12, inne sprawy, przekazane ustawami lub rozporządzeniami Mi
nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Art, 5, Do Czasu wydania ustawy o ostatecznym ustroju władz
szkolnych i organów samorządu szkolnego Minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego może powoływać do współdziałania z kurato
rami radę szkolną okręgową, złożoną z czynników zawodowo-pedagogicznych, społecznych i przedstawicieli wyznań religijnych, uznanych
przez Rzeczpospolitą Polską, do których w danym okręgu znaczna część
ludności się przyznaje. Kompetencję Rad szkolnych okręgowych określi
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rozporządzeniem Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego.
Art, 6, Z chwilą utworzenia okręgu i zamianowania kuratora prze
stają działać n a obszarze okręgu wszelkie or;gany administracji szkolnej,
z wyjątkiem powiatowych, gminnych i miejscowych, a sprawowana przez
nie władza, o ile nie została tą ustawą zastrzeżona kuratorowi, będzie
rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
bądź zastrzeżona Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne
go, bądź przeniesiona na podwładne mu organy.
Art, 7, Do czasu uchwalenia przez Sejm ustawy o ostatecznym
ustroju władz szkolnych i organów samorządu szkolnego „przepisy tym
czasowe o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim" z dnia 10 sierp
nia i 7 września 1917 r., normujące w b. Kongresówce skład i zakres dzia
łania powiatowych i gminych władz i urzędów szkolnych, pozostają w mo
cy; w b. dzielnicach austriackich i pruskiej skład i zakres ich działalno
ści określi dla poszczególnych okręgów drogą rozporządzeń Minister W y 
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Art, 8, Istniejące w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy Rady
szkolne okręgowe otrzymują nazwę Rad szkolnych powiatowych, względ
nie miejskich, zaś inspektorzy szkolni okręgowi — inspektorów szkol
nych.
Art, 9, Zależność władz i urzędów szkolnych od organów admini
stracji politycznej wszelkich stopni znosi się,
Art, 10, Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
(Dz, U, R. P , Nr 50 z dnia 23 czerwca 1920 i „ p o z . 304).
Ustawa ta rozciągnięta rozponządzenieni R a d y Ministrów z dnia 13 ikrwietnia
1922 r. w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych n a ziemi Wileńskiej (Dz.
U. R, P , Nr 37, poz. 32 z mocą obowiązującą od dnia 15 kwietnia 1922 r.) i nozporządizeniem R a d y Ministrów z dnia 13 rwietnia 1922 r . w przedtoiocic rozciągnięcia mocy
obowiązującej u s t a w y lO tymcżas-owym ustroju władz szkolnych n a ^województwa; n o 
wogródzkie, wołyńisikie i poleskie oraz n a powiaty; białowieski, grodzieński i wołfeowyski województw^a białosltocikieigo (Dz. U. R, P, N r 34, poz, 279 z mocą obowiązującą
od idnia ti6 maja 19(22 r.) oraiz rozporządzeniem R a d y Ministrów z dnia 2 czerwca 1926 r
w sprawie administracji szkolnej w części powiatu nowotalisfciegio, stanowiącej p o p r z e d 
nio poiwiat spisiko-oraWiSki (Dz, U. R, P, Nr 60, poz. 348 z mocą obowiązującą od dnia
24 czerwca 19i26 r,).
Do art, 3 —' K u r a t o r ó w Okręgów Szkolnych mianuje P r e z y d e n t Rzeczypospoli
tej —• art. 2 ustawy konstytucyjnej z dnia 17 marca il'92ll r. !(DK, U, R. P. Nr 44, poz. 267
z mocą iobow^iązującą od dnia 1 czeinwca 1921 r.) i z dnia 23 k w i e t n i a 1935 r, (Oz. U.
R, P. Nr 30, poz, 227) od 24 ikwiettnia '1935 r.
Postanowienia z a w a r t e w art, 4 w sprawie mianow,ania urzędników, zmienione
art, 17 ustawy z dnia 17 luteigo 1923 r, o państwoweij służbie icywilnej .(Dz, U. R, P.
, Nr 2 1 , poz. Ii64 z m'Oicą 'obowiąziującą od dnia 1 kwietnia 1922 r.), a itytuły w i z y t a t o r ó w
szlkół zmienione R, R. M, z dmiia 7 lutego 1930 r, iw siprawie zmian i uzupełnień rozpo
rządzenia Rady Ministrów z d n i a 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu itabeli stanowisk
w e w ł a d z a c h i urzęidach p a ń s t w o w y c h (Dz. U, R, P. Nr 11, p o z . 72 z mocą obowiązującą
od dnia 24 lutego 1930 r.) i R. R. M. z dnia 19 grudnia 1933 r. o u&tanowieniu tabeli
stanowisk w e władzach, urzędach, z a k ł a d a c h i instytucjach p a ń s t w o w y c h (Dz, U. R, P.
Nr 102, poz. 780) od dnia 30 grudnia 1933 r.
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6.
ROZPORZĄDZENIE
Rady

Ministrów

z dnia 10 stycznia 1921 r o k u

W przedmiocie przekazania Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego spraw szkolnych i oświatowych na obszarze b, dzielnicy
pruskiej.
[Dz. Urz, Min. W. R. i O. P. Nr 1, poz, 5, z dnia 15 stycznia 1921 r.).

Na podstawie art, 7 ust, 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r, o tym
czasowej organizacji zarządu b, dzielnicy pruskiej (Dz, Pr, P, P. z 1919 ro
ku Nr 64, poz, 385) a w wykonaniu art, 1 ustawy z dnia 4 sierpnia 1920 ro
ku o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz, Ust, Rzp, P, z 1920 r.
Nr, 50, poz, 304*), Rada Ministrów w myśl uchwały z dnia 30 grudnia
1920 r, zarządza co następuje;
'
§ 1. Sprawy szkolne i oświatowe na obszarze b. dzielnicy pruskiej
wyłącza się z zakresu działania Ministra tej dzielnicy, a przekazuje się
Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 2, Zarządzenia, niezbędne do wykonania niniejszego rozporządze
nia, wydadzą obaj Ministrowie, wymienieni w § 1.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem
ogłoszenia,
(Dz, U, R, P. Nr, 7 z dnia 15 stycznia 1921 r., poz. 38),
Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr. 18 (38) z dnia 8 lipca 1920 r., poz. 111.
Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie przekazania Minisitrowi Wyznań
R.eliigijriych i Oświecenia PiiWicznego wykonywania p r a w i opieki P a ń s t w a w Siprawach
wyznaniowych na obszarze b . dzielnicy pruskiej.
Warszawa, dnia 20 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. Nr. 18, poz. 146).
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 13, poz. 119, z dnia 16 kwietnia J ^ . 2 r.).

7,

•

USTAWA
z dnia 4 lutego 1921 r.
' ł' ' -

'

O unormowaniu stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych
do obszaru Rzeczypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym po
koju i rozejmie podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 roku.
(Dz. Urz. Min. W. R, i O . P . N r 4, ,poz. 33, z dnia 17 maja 1921 r.).
(Wyciąg)

Art, 1. Ziemie wchodnie, przynależne do obszaru Rzeczypospolitej
zgodnie z umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie z Rosyjską Fede
racyjną Socjalistyczną Republiką Rad i Ukraińską Socjalistyczną Republiką
22

Rad, podpisaną w Rydze dnia 12 października 1920 r., podlegają całko
wicie władzy organów centralnych Rzeczypospolitej to jest: Sejmu, Na
czelnika Państwa i Ministrów.
Art, 2, Na ziemie, w art. 1 wskazane, rozciąga się działanie tym
czasowej ustawy o organizacji władz administracyjnych drugiej instancji
z dnia 2 sierpnia 1919 r. (Dz, P r a w z 1919 r. Nr 65, poz. 395).
Art, 3, Ustawą niniejszą w myśl ustępu 3, art. 1 powołanej powy
żej ustawy tworzy się na ziemiach, w art. 1 wskazanych, następujące wo
jewództwa;
1] województwo wołyńskie z siedzibą w Łucku,
2) województwo poleskie z siedzibą w Pińsku,
3) województwo nowogródzkie z siedzibą w Nowogródku.
Natomiast powiaty: grodzieński, wołkowyski i białowieski, z wy
jątkiem gmin; Płowce, Wierzchowiec, Dmitrowicze i Dworce, które wra
cają do powiatu brzeskiego, przyłącza się do istniejącego już wedle po
wyżej cytowanej ustawy województwa białostockiego.
Rozgraniczenie województwa nowogródzkiego od przyszłego woje
wództwa wileńskiego nastąpi w osobnej ustawie.
Podział na poszczególne województwa uwidoczniony jest w załącz
niku.
Art, 4, Dotychczasowe ustawy i rozporządzenia, obowiązujące
w chwili wejścia w życie ustawy niniejszej na ziemiach, w art. 1 okre
ślonych, pozostają nadal w mocy z zastrzeżeniem, wyrażonym w art.
5 i 6.
Art, 5, Upoważnia się Radę Ministrów do zniesienia wszelkich wy
jątkowych ustaw i rozporządzeń jakiegokolwiek pochodzenia, wydanych
na niekorzyść, czy dla przywileju jakiejkolwiek narodowości czy wy
znania.
Upoważnienie niniejsze rozciąga się również na powiaty: białostoc
ki, bielski i sokolski.
Upoważnia się Radę-Ministrów do unieważnienia wszelkich zarzą
dzeń i rozporządzeń jakiegokolwiek pochodzenia, wydanych dla przywi
leju poszczególnych osób lub grup ich i do unieważnienia umów, zawar
tych przez władze, które działały na ziemiach, w art. 1 określonych, jeśli
umowy te oparte są na takim przywileju lub jeśli przez nie wedle uzna
nia Rządu interesy Skarbu Państwa lub ludności zostały pokrzywdzone.
Tak samo Rada Ministrów upoważniona jest do wydania zarządzeń, zmie
rzających do uporządkowania stosunków, wypływających z unieważnio
nych zarządzeń i umów.
Art, 6, Upoważnia się Radę Ministrów do rozciągnięcia na ziemie,
wskazane w art. 1, mocy poszczególnych dekretów, ustaw i rozporządzeń,
obowiązujących na całym obszarze Rzeczypospolitej lub przyległych do
tych ziem dzielnicach w chwili wejścia w życie ustawy niniejszej, tudzież,
w związku z dokonaniem tego, do wprowadzenia niezbędnych zmian do
ustaw i rozporządzeń dotychczasowych, obowiązujących na ziemiach tych
w myśl art. 4 ustawy niniejszej, oraz do stanowienia właściwych przepi
sów przechodnich i wykonawczych. Rozciągnięte w tej drodze dekrety,
ustawy i rozporządzenia, obowiązujące na obszarze Rzeczypospolitej, oraz
poczynione zmiany w ustawach i rozporządzeniach, obowiązujących na
ziemiach tych dotychczasowo, zyskując tam moc obowiązującą od chwili,
23

oznaczonej uchwałą Rady Ministrów, ogłoszoną w Dzienniku Ustaw Rze
czypospolitej Polskiej,
Art- 7. Ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz, Ust. Nr 66, poz. 400)
w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej obo
wiązuje n a obszarze ziem, wymienionych w art. 1, od dnia ogłoszenia ni
niejszej ustawy.
Art. 8, Osobne ustawy zabezpieczą ludności prawo swobodnego
rozwoju życia kulturalnego, oświatowego i religijnego w jej języku oj
czystym,
Art, 10, Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia,
a wykonanie jej powierza się Prezydentowi Ministrów i poszczególnym
ministrom, każdemu w jego właściwym zakresie.
Załącznik
d o ustawy z dnia 4 lutego 1921 r a k u
o unormowaniu stanu prawno-politycznego n a ziemiach, przyłączonych
do obszaru Rzeczypospolitej n a pod
stawie umowy o preliminaryjnym. p o 
koju i rozejmie, podpisanej w Rydzie
dnia 12 października 1920 roku.

Województwo
poleskie:

Województwo
nowogródzkiej
1,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Baranowicze,
Duniłowicze,
Dzisna,
Lida,
Nieśwież,
Nowogródek,
Słonim,
Stołpce,
Wilejka,
Wołożyn,

1.
2.
3,
4,
5.
6.
7.
8,
9.

Brześć Litewski,
Drohiczyn,
Kamień Koszyrski,
Kobryń,
Kosów,
Łuniniec,
Sarny,
Pińsk,
Prużany.

Województwo
wołyńskie:
1.
2,
3.
4,
5,
6.
7.
8,
9.

Dubno,
Horochów,
Kowel,
Krzemieniec,
Lubomia,
Łuck,
Ostróg,
Równo,
Włodzimierz Wo
łyński.

.(Dz, U. R. ,P. Nr 16 .z dnia 19 lutego 1921 r., poz. 93),

8,
ROZPORZĄDZENIE
Rady

Ministrów

z dnia 27 listopada 1920 r.

W przedmiocie zniesienia i likwidacji Tymczasowego Zarządu Terenów
Przyfrontowych i Etapowych.
(Dz, Urz. Min. W . R. i O. P. N r 3, poz. 19, z dnia W marca 1921 r.).
(Wyciąg)

Na podstawie ustawy z dnia 22 października 1920 r. o ratyfikacji
umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podoisanej w Rydze dnia
12 października 1920 r, (Dz. Ust, Rzp, P, z 1920 r, Ń r 101, poz. 667) art. 1
24

tejże umowy oraz art, 15 i 19 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasoweij organizacji władz naczelnych (Dz, Pr. Kr, P. z 1918 roku Nr 1,
poz, 1) Rada Ministrów zarządza, zgodnie z uchwałą swoją z dnia 18 listo
pada 1920 r., co następuje;
§ 1, Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych i Etapowych, po
wołany do życia rozkazem Wodza Naczelnego W, P, z dnia 9 września
1920 roku, znosi się.
Wszystkie rozporządzenia tego Zarządu, tudzież rozporządzenia b.
Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich oraz b. Zarządu Ziem Wołynia
i Frontu Podolskiego, ogłoszone we właściwych dziennikach urzędowych,
o ile nie zostały zniesione lub zmienione późniejszymi rozporządzeniami,
pozostają aż do odwołania w mocy,
§ 2. Minister Spraw Wewnętrznych przejmie pod bezpośredni za
rząd powierzonego sobie Ministerstwa departamenty: prezydialny i ad
ministracyjny, wydział gospodarczy oraz ogólną kancelarię Tymczasowe
go Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych, pozostałe zaś depar
tamenty i wydziały tego Zarządu przekaże innym władzom, a mićinowicie r
I.

Departamenty:

1) skarbowy — Ministerstwu Skarbu,
2) dóbr państwowych i lasów oraz rolnictwa — Ministerstwu Rol
nictwa i Dóbr Państwowych,
3) przemysłu i handlu — Ministerstwu Przemysłu i Handlu,
4) aprowizacji — Ministerstwu Aprowizacji,
5) techniczny i robót publicznych — Ministerstwu Robót Publicz
nych,
6) oświecenia publicznego — Ministerstwu Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego.
II.

Wydziały:

1) opieki społecznej — Ministerstwu Pracy i Opieki Społecznej,
2) statystyczny — Głównemu Urzędowi Statystycznemu,
3) zdrowia publicznego — Ministerstwu Zdrowia Publicznego,
4) więzienny — Ministerstwu Sprawiedliwości,
5) strat wojennych — Głównemu Urzędowi Likwidacyjnemu.
Równocześnie przekaże się Ministerstwom i innym władzom na
czelnym, w porozumieniu z nimi, cały personel rzeczonych departamen
tów i wydziałów, zarówno już pracujący — jak i angażowany przez Sze
fa b. Zarządu, lecz jeszcze niepracujący.
Porozumienie to powinno być uskutecznione do dnia 1 grudnia
1920 roku.
§ 3, Minister Spraw Wewnętrznych ureguluje wszelkie zobowiąza
nia wobec personelu b. Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych
do chwili przejęcia go przez władze, wskazane w § 2, tudzież wobec
personelu nieprzejętego przez te władze,
§ 6, Władze, wskazane w § 2, przejmą n a swój rachunek awanse,
wydane departamentom i wydziałom Tymczasowego Zarządu Terenów
Przyfrontowych i Etapowych oraz podległych temuż urzędom; po dopeł
nieniu zaś potrzebnych rozrachunków z właściwemi urzędami złożą osta
teczne sprawozdanie z awansów Ministrowi Skarbu.
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§ 7, Inwentarz, a w szczególnos'ci akty i dokumenty b, Zarządów
Cywilnycłi Ziem Wschodnicłi oraz Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego,
potrzebne do funkcjonowania urzędów, przekażą Komisje Likwidacyjne
tych zarządów władzom, wskazanym w § 2,
Przejęcia inwentarza oraz jego podziału dokona Komisja Międzymi
nisterialna, której skład wyznaczy Prezydent Ministrów w porozumieniu
z interesowancmi władzami,
§ 9. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z interesowanymi Ministrami.
Czynności, związane z wykonaniem niniejszego rozporządzenia. Minister
Spraw Wewnętrznych może przekazać Szefowi b. Zarządu Terenów Przy
frontowych i Etapowych,
§ 10, Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem
ogłoszenia.
(Dz. U. R. P. Nr. 115 z dnia 20 grudnia 1920 r., poz, 762),
Rozporządzenie R a d y Ministrów z dnia 18 listopada 1920 r. w przedmiocie u t w o 
rzenia władz administracyjnych drugiej instancji na obszarze ziem, objętych umową o p r e liminaryjnym po,koju i rozejmie, podpisaną w Rydze dn. 12 października 1920
(Dz, U, R. P, Nr. 115, poz. 760, z dnia 20 grudnia 1920 r.).

9,
VSTAWA
z dnia 6 kwietnia 1922 r.

O objęciu władzy państwowej nad Ziemią Wileńską,
(Dz. U. R. P. Nr. 26, poz. 213, z dnia 13 k w i e t n i a 1'922 r,).
(Wyciąg)

Art, 1, Ziemia Wileńska, a mianowicie powiaty: wileński, oszmiański, święciański, trocki i brasławski, z mocy uchwały Sejmu Ustawodaw
czego z dnia 24 marca 1922 r. złączona z Rzecząpospolitą Polską, podle
ga władzy organów centralnych Rzeczypospolitej, t. j . Sejmu, Naczelnika
Państwa i Ministrów.
Art, 2, Na obszar Ziemi Wileńskiej rozciąga się moc obowiązującą:
a) Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 r,
(Dz. U. R. P, Nr. 44, poz. 267), ustawy przechodniej z dn, 18 maja
1921 r, do Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 marca 1921 r. w spra
wie tymczasowej organizacji władzy zwierzchniczej Rzeczypo
spolitej (Dz. U. R. P, Nr. 44, poz. 268) wraz z uchwałą Sejmu z dnia
20 lutego 1919 r. (Dz, P. P, P, Nr. 19, poz, 226);
b) ustawy z dnia 20 stycznia 1920 r. o obywatelstwie Państwa Pol
skiego (Dz. U, R. P. Nr. 7, poz. 44);
c) ustawy z dnia 31 lipca 1919 r. w sprawie wydawania Dziennika
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 400).
Art« 3. Dotychczasowe ustawy i rozporządzenia, obowiązujące na
obszarze Ziemi Wileńskiej w chwili wejścia w życie niniejszej ustawy, po
zostają nadal w mocy, o ile niniejsza ustawa inaczej nie stanowi.
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Art- 6. Osobne ustawy zabezpieczą ludności prawo swobodnego
rozwoju życia kulturalnego, oświatowego i religijnego w jej języku ojczy
stym.
Art, 7, Naczelnik Państwa n a wniosek Rady Ministrów mianuje
osobnego delega.ta dla objęcia administracji terenu, w art, 1 określonego,
z uprawnieniami, przysługującemi zwierzchnikom władz administracyjnych
II instancji według ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r, (Dz, P, P, P, Nr. 65,
poz. 395),
Art. 8, Do terenu, wskazanego w art. 1, przyłącza się pod wzglę
dem administracyjnym powiaty; dziśnieński, duniłowiczowski i wilejski,
poddaje się je władzy delegata Rządu dla Ziemi Wileńskiej, jako II instan
cji, i wyłącza z województwa nowogródzkiego,
Art, 9, Wykonanie niniejszej ustawy porucza cię Prezydentowi Mi
nistrów i poszczególnym ministrom, każdemu w jego zakresie działania,
Art, 10, Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
10.
ROZPORZĄDZENIE
Rady

Ministrów

z dnia 13 kwietnia 1922 r.

W przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na Ziemi
Wileńskiej.
(Dz. Ust. R. P, Nr. 27, poz, 222, z dnia 15 kwietnia 1922 r.).

Na podstawie art. 5 i 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu
władzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. U. R. P, Nr. ?ó, poz. 213)
zarządza się co następuje;
§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dn. 4 czerwca 1920 r. o tymczaso
wym ustroju władz szkolnych (Dz, U, R, P, Nr, 50, poz. 304) rozciąga się
n a tereny wskazane w art. 1 i 8 ustawy o objęciu władzy naństwowej nad
Ziemią Wileńską (Dz. U, R, P, z r, 1922, Nr, 26, poz, 213), ^
§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministro
wi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
(Dz, Urz, Min, W. R. i O. P. Nr. 14, poz. 138 z dnia 23 kwienia 1922 r.).
Rozporządzenie R a d y Ministrów z dnia 23 czerwca 1924 r. o rozciągnięciu p r z e 
pisów tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim n a powiaty gro
dzieński i wołkowyski oraz gminy białowieską, masiewską i sucbopolską powiatu biel
skiego (Dz U, R. P, Nr. 56, poz. 577 z r. 1924),
Rozporządzenie R a d y Ministrów z dnia 30 listopada 1922 r. w przedmiocie roz
ciągnięcia -mocy obowiązującej d e k r e t u o obowiązku szkolnym n a województwa: n o w o 
gródzkie, polesikie i wołyńskie, powiaty; grodzieński i wołkowyski oraz gminy; biało
wieską, masiewską i sucbopolską powiatu bielskiego województwa białostockiego. (Dz.
Ust, R, P. z dnia 21 grudnia 1922 r. Nr. 114, poz, 1030).
(Dz. Urz. Min. W. R. i O, P. z dnia 31 grudnia 1922 r. Nr. 32. (101) poz 424).
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11,
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 13 kwietnia 1922 r.

W przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy o tymczasowym
ustroju władz szkolnych na województwa; nowogródzkie, wołyńskie i po
leskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski wojewódz
twa białostockiego.
{D.2.. u , R, P. Nr, 34, poz, 279, z dnia 16 maja 1922 r,).

Na podstawie art, 6 ustawy z dn. 4 lutego 1921 r, o unormowaniu
stanu prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczy
pospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie pod
pisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r, (Dz. U. R, P, Nr, 16, poz, 93)
zarządza się co następuje:
§ 1. Moc obowiązującą ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz, U, R, P, Nr, 50, poz, 304) rozciąga się
na województwa: nowogródzkie, poleskie i wołyńskie oraz n a powiaty:
białowieski, grodzieński, i wołkowyski województwa białostockiego,
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc
obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r,
w przedmiocie utworzenia władz szkolnych na obszarze ziem, objętych
umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie podpisaną w Rydze dnia 12
października 1920 r, (Dz. U. R, P, Nr, 15, poz, 51),
§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministro
wi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
12.
OŚWIADCZENIE

.
RZĄDOWE

z dnia 20 czerwca 1922 r.

W przedmiocie notyfikacji Rządzącej i Plebiscytowej Komisji Międzysojuszniczej Górnego Śląska o przekazaniu Polsce administracji na przyzna
nym jej obszarze terenu plebiscytowego.
(Dz, U. R. P. Nr 56, poz. 503, z dnia 26 lipca 1922 r.).

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu paragrafu 6
aneksu do art, 88 T r a k t a t u Pokoju, podpisanego z Niemcami w Wersalu
dnia 28 czerwca 1919 r, (Dz. U. R. P. r. 1920 Nr. 35, poz, 200), Rządząca
i Plebiscytowa Komisja Międzysojusznicza w dniu 15 czerwca 1922 r. za
wiadomiła Rząd Polski, że w ciągu jednego miesiąca od daty tego zawia
domienia winien objąć administrację części Górnego Śląska, przyznanej
Polsce decyzją Konferencji Ambasadorów z dnia 20 października 1921 r.
(Dz, U, R, P, r. 1922 Nr. 44, poz. 369).
Rozporz. o ustroju władz administracyjnych i samorządowych na obszarze Woj.
ŚI. {Gazeta Urzęd, Woj, Śląsk. Nr 1, poz, 2, z . d n i a 1 lipca 1922 r.).
Ustawa z 15/5-23 r. — o likwidacji admin, szkolnej n a Śl. Cieszyńskim (Gazeta
Urz. Woj. Śl. Nr 21, poz, 131).
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13,
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 2 czerwca 1926 r.

W sprawie administracji szkolnej w części powiatu nowotarskiego, stano
wiącej poprzednio powiat spisko-orawski.
i(Dz. U. R, P . N r 60, poz. 348, z d n i a 24 czerwca li9:26 r.).

Na podstawie art. 2 ustawy z dn. 26 października 1921 r. w przed
miocie przepisów prawnych, obowiązujących na obszarze Spiszą i Orawy,
należącym do Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P, Nr. 89, poz. 657) za
rządza się co następuje;
§ 1, Na część obszaru powiatu nowotarskiego, stanowiącą poprzed
nio powiat spisko-orawski, rozciąga się moc obowiązującą przepisów;
a) ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym ustroju władz
szkolnych (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 304J,
b) ustawy z dnia 26 czerwca 1899 r. o Radach Szkolnych Okręgo
wych (Dz. ust, i rozp. kraj. Nr. 84).
§ 2, Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministro
wi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych.
§ 3, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obo
wiązującą na obszarze b, powiatu spisko-orawskiego przepisy w spra
wach unormowanych rozciągniętemi na ten obszar paragrafem 1 niniej
szego rozporządzenia przepisami.
14.
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 25 sierpnia 1926 r.

w sprawie zasad organizacji i urzędowania Ministerstw,
(Monitor Polski Nr 203, z dnia 6.9. 1926 r,).

Na podstawie art, 13 i 15 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r, o tymcza
sowej organizacji władz naczelnych (Dz, P. K, P, Nr. 1, poz, 1) zarządza
się, co następuje;
§ 1, Ustala się załączone do niniejszego rozporządzenia zasady or
ganizacji i urzędowania Ministerstw,
§ 2. Jeżeli w poszczególnych Ministerstwach okaże się potrzeba
wydania niektórych odmiennych przepisów odnoszących się do jego orga
nizacji i zasad urzędowania, właściwy Minister przedłoży je do zatwier
dzenia Radzie Ministrów.
§ 3. Rada Ministrów zatwierdza statut organizacyjny każdego Mi
nisterstwa na wniosek właściwego Ministra,
Na podstawie zatwierdzonego statutu Minister ustala szczegółowy
podział czynności Ministerstwa pomiędzy departamenty i wydziały, Po29

dział ten poddaje się rewizji z końcem każdego roku i po zatwierdzeniu
przez Ministra ogłasza się w Dzienniku Urzędowym.
§ 4. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 28 października 1920 r. w sprawie organizacji i zasad urzędowania
Ministerstw („Monitor Polski" Nr. 251).
ZASADY ORGANIZACJI I URZĘDOWANIA MINISTERSTW.
I. PRZEPISY OGÓLNE.
§ 1,

Minister.

Minister sprawuje naczelną władzę w zakresie poruczonego mu
działu służby.
Pełni on swoje funkcje urzędowe przy pomocy urzędników Mini
sterstwa z wyjątkiem tych funkcji, dla których istnieją osobne urzędy i or
gana cetralne na podstawie przepisów szczególnych. Stosunek tych urzę
dów i organów do Ministra i Ministerstwa określają specjalne przepisy
o ich ustroju oraz statuty organizacyjne Ministerstw.
§ 2, O ile ustawy nie stanowią inaczej, żaden z urzędników Mini
sterstwa nie posiada samodzielnej władzy z tytułu zajmowanego stanowi
ska, lecz sprawuje ją tylko z upoważnienia Ministra w granicach zakreślo
nych przepisami organizacyjnemi i poleceniami Ministra.
§3-PodziałMinisterstwa.
Ministerstwo dzieli się na departamenty, a departamenty dzielą się
na wydziały. Liczbę i nazwy departamentów i wydziałów ustala statut
organizacyjny Ministerstwa.
II. ROLA MINISTRA W MINISTERSTWIE.
§4,

Funkcje

Ministra.

Minister jest zwierzchnikiem wszystkich urzędników Ministerstwa,
nadaje ogólny kierunek jego działalności i sprawuje nad tą działalnością
naczelny nadzór. Za kierunek polityki w swoim resorcie i działalność pod
ległego mu Ministerstwa ponosi on odpowiedzialność,
W szczególności Minister:
a) udziela dyrektyw ze stanowiska politycznego i interesu publicz
nego;
b) nadaje kierunek pracom legislacyjnym;
c) koordynuje działalność departamentów oraz działalność całego
Ministerstwa z działalnością podlegających mu lecz wyłączonych z Mini
sterstwa specjalnych urzędów i organów centralnych;
d) aprobuje projekty załatwienia spraw, które sobie do aprobaty
zastrzeże.
Do nich z reguły należą;
a) projekty ustaw i rozporządzeń oraz innych uchwał, wnoszone na
Radę Ministrów;
b) projekty własnych rozporządzeń Ministra;
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c) sprawy odnoszące się do Prezydenta Rzeczypospolitej,
i Senatu;
d) korespondencja z innymi Ministrami ad personam;
e) odpowiedzi na interpelacje;
f) ważniejsze sprawy osobowe i organizacyjne,
§5.

Sejmu

ZastępstwoMinistra.

Gdy Minister nie może pełnić swych obowiązków, zastępuje go pod
sekretarz stanu, a gdy podsekretarza stanu niema lub gdy i on nie może
pełnić obowiązków — dyrektor departamentu.
O pierwszeństwie zastępstwa Ministra między kilku podsekretarza
mi stamu luib dyrektorami departamentów rozsitrzyga zarządzenie Mini
stra, a w braku takiego zarządzenia — starszeństwo służbowe.
III. DEPARTAMENTY I WYDZIAŁY.
§ 6,
Dyrektor
departamentu
działu, ich
zastępstwo.

i

naczelnik

wy

Na czele departamentu stoi dyrektor departamentu, na czele wy
działu — naczelnik wydziału.
Gdy dyrektor departamentu nie może pełnić swych obowiązków,
zastępuje go jeden z naczelników wydziału, wyznaczony przez Ministra.
W analogicznym wypadku naczelnika wydziału zastępuje jeden z urzęd
ników referujących, wyznaczony przez dyrektora departamentu. W oby
dwóch wypadkach zastępcom służą te same prawa, jak i urzędnikom, któ
rych zastępują i ciąży na nich taka sama odpowiedzialność.
§7.

Zakres

czynności

departamentu.

Departament obejmuje zespół spraw jednorodnych lub pozostającycn
ze sobą w związku faktycznym lub prawnym, a przez to wymagających
jednolitego fachowego kierownictwa,
Zakresczynności

w y d z i a ł u,

W jeszcze większej irjerze za«ada ta stosuje się do wydziałów, przyczem zakres czynności każdego z nich powinien być tak obliczony, aby
naczelnik wydziału miał możność bezpośrednio kierować sprawami.
§8.

Departament

organizacyjny.

Sprawy organizacyjne i nadzoru nad urzędowaniem centrali oraz
władz i urzędów Ministerstwu podległych, sprawy osobowe, finansowogospodarcze, etatystyczne i wydawnicze oraz sekretarjat Ministra powin
ny być w miarę możności łączone w jednym departamencie organizacyj
nym względnie ogólnym.
Obowiązki dyrektora departamentu organizacyjnego w zasadzie po
winny być poruczone podsekretarzowi stanu,
§9,

Szczególne

funkcje

podsekretarza

stanu.

Niezależnie od funkcyj, związanych z ewentualnemi obowiązkami
dyrektora departamentu organizacyjnego oraz z jswentualnem zastęp
stwem Ministra tudzież niezależnie od odpowiedzialności za te funkcje —
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podseltretarz stanu sprawuje nadzór nad systemem pracy i sprawami tecłiniczno-organizacyjnemi we wszystkicłi działacłi resortu,
• W Ministerstwacli, w którycłi jest dwócłi lub więcej podsekretarzy
stanu, zakres ich kompetencji i odpowiedzialności ustala Minister,
§ 10,

Obowiązki

dyrektora

departamentu.

Dyrektor departamentu sprawuje ogólne kierownictwo powierzone
go imu działu służby zgodnie z przepisami prawa, interesem publicznym
oraz z politycznemi i rzeczowemi dyrektywami Ministra,
Odpowiedzialność
dyrektora
departamentu.
Dyrektor departamentu jest odpowiedzialny;
a) za nadzór nad należytem spełnianiem obowiązków przez naczel
ników wydziałów;
b) za koordynowanie działalności wydziałów w obrębie departa
mentu oraz koordynowanie działalności departamentu z innemi departa
mentami Ministerstwa pod względem p r a w n y m i rzeczowym;
c) za stronę prawną aprobowanych przez siebie załatwień i, j . za
ich zgodność z przepisami ustaw i rozporządzeń oraz zarządzeniami na
tury ogólnej;
d) za zgodność załatwień, aprobowanych przez siebie z politycznemi
i rzeczowemi dyrektywami Ministra oraz ogólnym interesem publicznym
i za zachowanie jednolitości w ich traktowaniu;
e) za celowość aprobowanych załatwień w ramach przepisów pra
wa i dyrektyw Ministra;
f) za przestrzeganie zasad oszczędności w administracji państwowej;
ig) za ścisłe informowanie Ministra o stanie spraw, k t ó r e powinny
być podane do jego wiadomości oaraz za ścisłe podanie dyrektyw Ministra
do wiadomości naczelników wydziałów i dopilnowanie ich wykonania,
§ 11, P o s z c z e g ó 1 n e c z y n n o ś c i d y r e k t o r a
depar
tamentu.
W celu spełnienia swoich zadań Dyrektor;
a) udziela naczelnikom wydziału wskazówek co d o kierunku załat
wiania spraw typowych, pozostawionych im do decyzji;
h) przegląda akta, wpływające do deparitamentu i w miarę potrzeby
zamieszcza na nich krótkie dyrektywy o sposobie ich załatwienia;
c) odbywa perjodyczne konferencje z naczelnikami wydziałów;
d) wykonywa lustracje wydziałów;
e) aprobuje ostatecznie załatwienia, k t ó r e naczelnicy wydziałów
obowiązani są jemu przedkładać z wyjątkiem spraw^, których aprobata
jest zastrzeżona Ministrowi względnie podsekretarzowi stanu;
f) może zastrzec sobie do aprobaty jeszcze inne kategorje spraw
albo poszczególne sprawy;
g) może zastrzec, iż pewne kategorje spraw lub pewne sprawy kon
kretne mają mu być przedkładane d o wglądu p o ekspedycji,
§ 12, O b o w i ą z k i
i odpowiedzialność
naczelnikawydziału.
Naczelnik wydziału kieruje pracą powierzonego mu wydziału i jest
odpowiedzialny;
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a) za należyte urzędowanie wydziału, odpowiednie zatrudnienie
urzędników, ich obeznanie się z obowiązującemi ustawami, rozporządze
niami, okólnikami i t, d,;
b) za stronę prawną załatwień, zgodność ich z dyrektywami przeło
żonych oraz celowość w ramach przepisów p r a w a i dyrektyw przeło
żonych;
c) za przestrzeganie zasad oszczędności;
d) za podjęcie inicjatywy wobec przełożonych co do wydania nie
zbędnych zarządzeń, wynikających czy to z przepisów prawnych, czy sto
sunków faktycznych związanych z zakresem czynności wydziału (np, prze
dłużenie ustawy, której ważność się kończy, wydanie rozporządzenia wy
konawczego do ustawy oigłoszonej, zbadanie sprawy w związku z artyku
łami w prasie i t. p,),
ka

§ 13. A p r o b o w a n i e
wydziału.

załatwień

przez

naczelni

Naczelnik wydziału aprobuje wszystkie sprawy, należące dio kom
petencji wydziału z zastrzeżeniami, wynikającemi z innych postanowień
niniejszego rozporządzenia.
Do wyższej aprobaty naczelnicy wydziałów przedkładają następu
jące sprawy:
A) projekty ustaw i rozporządzeń;
B) sprawy o charakterze politycznym, za k t ó r e t o sprawy uważa
się W szczególności:
a) ostateczną redakcję odpowiedzi na interpelacje poselskie;
b) wykonanie rezolucji ciał ustawodawczych;
c) sprawy będące w związku z decyzjami Rady Ministrów;
d) sprawy, w których Prezes Rady Ministrów względnie inni Mini
strowie wystosowali pisma do właściwego Ministra ad personam;
e) sprawy, k t ó r e były poruszane w prasie, w oświetleniu nieprzychylnem dla administracji państwowej;
C) sprawy osobowe, w których decydowanie opiera się na swobod
nej oicenie okoliczności faktycznej (zatem z wyłączeniem spraw, których
załatwienie polega jedynie n a zastosowaniu przepisów ustawy, co do któ
rych stosują się przepisy ogólne niniejszej instrukcji);
D) sprawy wątpliwe pod względem prawnym i rzeczowym.
Za sprawy wątpliwe uważa się:
a) sprawy sporne z innemi Ministerstwami;
b) spirawy, w których projekt załatwienia odstępuje od stosowanej
dotąd przez Ministerstwo praktyki, względnie interpretacji albo judykatury;
c) sprawy, których projekt załatwienia odstępuje od poprzednich
decyzji przełożonych w sprawach analogicznych;
d) sprawy, w których projekt załatwienia odstępuje od otrzymanych
dyrektyw dyrektora względnie Ministra;
ej sprawy, które naczelnik wydziału uważa z jakichkolwiek innych
względów za wątpliwe;
E) sprawy, załatwiane w porozumieniu z innemi wydziałami Mini
sterstwa, o ile takiego porozumienia nie osiągnięto;
F) instrukcje, okólniki i pisma okólne dla władz I i II instancji z wy
jątkiem instrukcji, okólników i pism okólnych, k t ó r e :
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1) zawierają jedynie przedruki decyzyj i zarządzeń Rady Ministrów,
Ministerstwa Skarbu, Najwyższej Izby Kontroli, jakie mają być podane
do wiadomości władz lokalnych bez zmiany;
2) zawierają zarządzenia jednorazowe, niepozostawiające żadnej wąt
pliwości np.: przypomnienie potrzeby ścisłego stosowania dąwniejszeigo
okólnika;
3] zawierają bądź sprostowania oczywistych pomyłek w poprzed
nich okólnikach, bądź wyjaśnienia ich postanowień zigodnie z aktami Mi
nisterstwa,
§14, C z y n n o ś c i
odpowiedzialność.

urzędników

referujących

i

ich

Urzędnicy, referujący w wydziałach, przygotowują załatwienie spraw
i ponoszą odpowiedzialność;
a) za przedstawienie sprawy zgodnie z aktami;
b) za dokładne i bez błędu przytoczenie w załatwieniu wszelkich
dat, nazwisk, nazw, obliczeń cyfrowych i t, p,;
c) za ścisłe stosowanie obowiązujących przepisów o biurowości;
d) za dopilnowanie terminów zarówno wynikających z ustaw i roz
porządzeń (np, termin przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym),
jak i zakreślonych przez Radę Ministrów, władze równorzędne, przez Mi
nistra, dyrektora departamentu lub wynikające z okoliczności sprawy;
e) za zaprojektowanie załatwienia w ten sposób, ażeby ono bądź
odrazu załatwiało sprawę w sposób ostateczny (do czego należy w pierw
szym rzędzie zdążać), bądź też obejmowało odrazu wszystkie niezbędne
szczegóły i nie wywoływało potrzeby dalszej przygotowawczej korespon
dencji (w wypadku zbierania materjałów, żądania wyjaśnień i t. p,),
§ 15. Za zgodą dyrektora departamentu naczelnik wydziału może
upoważnić poszczególnych urzędników referujących d o samodzielnych za
łatwień spraw powtarzających się i załatwianych w pewien stale przyjęty
sposób, jak również o charakterze informacyjnym lub porządkowym (przy
pomnienia, zapytanie i t, p,), k t ó r e nie przesądzają ostatecznego załatwie
nia sprawy ani pod względem prawnym, ani rzeczowym. Tego rodzaju
załatwienia urzędnik referujący sam podpisuje i ponosi za nie całkowitą
i wyłączną odpowiedzialność,
§16. Z a l e ż n o ś ć
służbowa
urzędników
Mini
sterstwa,
Urzędnicy zatrudnieni w wydziale pozostają w bezpośredniej zależ
ności od naczelnika wydziału, naczelnicy wydziałów od dyrektora depar
tamentu a dyrektorzy departamentów od Ministra,
Urzędnicy Ministerstwa otrzymują zlecenie służbowe od swoich bez
pośrednich przełożonych. Urzędnik, który otrzyma zlecenie służbowe
z pominięciem tej kolejności, powinien je zakomunikować bezzwłocznie
swojemu Ijezpośredniemu przełożonemu,
§17, S e k r e t a t j a t
Ministra,
Sekretarjat Ministra w zakresie swo^ich czynności otrzymuje zlece
nia bezpośrednio od Ministra, jednakże pod względem nadzoru służbowe
go jest włączony do departamentu organizacyjnego względnie ogólnego.
Zakres czynności sekretarjatu obejmuje; sprawy reprezentacyjne,
sprawy wynikające ze stosunku Ministra do Prezydenta Rzeczypospolitej,
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Prezesa Rady Ministrów, ciał ustawodawczych. Rady Ministrów i poszcze
gólnych Ministrów ad personam oraz do instytucyj społecznych i osób
prywatnych,
§18,

Podpisywanie

k o r e s p o n d e n c j i.

Pisma, wychodzące z Ministerstwa, podpisują z reguły te osoby, do
których kompetencji należy ich ostateczna aprobata, W poszczególnych
wypadkach mogą uprawnieni upoważnić d o podpisu zdecydowanego przez
siebie załatwienia swoich podwładnych.
Pisma zastrzeżone do aprobaty Ministra podpisuje Minister albo
zastępujący go podsekretarz stanu, względnie dyrektor departamentu.
W dwu ostatnich wypadkach pisma są podpisywane z oznaczeniem: „za
Ministra" poczem następuje nazwisko osoby zastępującej i jej stanowisko
służbowe (podsekretarz stanu, dyrektor departamentu). Tę samą zasadę
stosuje się, gdy dyrektora departamentu zastępuje naczelnik wydziału,
lub naczelnika wydziału referujący urzędnik, W tych wypadkach pod
nazwiskiem osoby podpisującej dodaje się oznaczenie: „za dyrektora de
p a r t a m e n t u " wzgl, „za naczelnika wydziału", p o nazwisku zaś następuje
określenie stanowiska służbowego, jakie zajmuje podpisujący.
Jeżeli na mocy upoważnienia w poszczególnym wypadku korespon
dencję podpisuje podwładny za swego zwierzchnika, który załatwienie
zaaprobował, wtedy przed podpisem dodaje się oznaczenie; ,,z polece
nia (Ministra, dyrektora departamentu, naczelnika wydziału)", po nazwi
sku zaś następuje określenie stanowiska służbowego osoby podpisującej.
W e wszystkich innych wypadkach podpisuje się korespondencję
w ten sposób, że p o nazwisku podpisującego wymienia się jego stanowi
sk! służbowe bez jakichkolwiek innych określeń i dodatków.

PRZEPISY

KANCELARYJNO

-

BIUROWE.

1) Instrukcja biurowa dla Ministerstw (Monitor Polski Nr. 251) R. R, M, z dnia
28.X, 1920 r, o organizacji i zasadach urzędowania Ministerstw.
2) R. R. M. z dn, 25,VIII. 1:926 r. (Monitor Polski Nr 203) w sprawie zasad' orga
nizacji i urzędowania Ministerstw.
3) Przepisy kancelaryjne dla administracji rządowej — U c h w a ł a R a d y Ministrów
z dn. 24.VIIL 1931 r. (Monitor Polski Nr 196),
4) Przeipisy o przechowywaniu akt w urzędach administracji rządowej (Uchwała
Rady Ministrów z dn, 21.XII. 1931 r., Monitor Polski z dn. 4.1, W32 r. Nr, 2).
5) Prowizoryczny regulamin czynności Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego — 1920 r.
.
6) Instrukcja biurowa Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicziiego (Zarządzenie Ministra W, R, i O, P, z dn, 15.Xn, 190,1 r. Nr. O. Prez.-7536/27). .
7) Instrukcja kancelaryjna Ministerstwa W. R. i O, P. (Rozporządzenie
W. R, i O. P. z dn, 15,XII. Ii931 r, Nr. I, Org.-2427/31).

Ministra

8) Instrukcja r e l e r e n d a r s k a Ministerstwa W . R. i O, P. (Zarządzenie Ministra W.
R. i O, P. Nr, I, Praw.-1102/6/33 z dnia 28 listopada 1933 r.).
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15,
ROZPORZĄDZENIE
Prezydenta

Rzeczypospolitej

z -dnia .19 styicznia 1928 r,

O organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej.
.(Dz, U, R. P, Nr 11, ipoŁ 86, z din. 6 lutego 1928 r,).
i(Wyciąg)

Na podstawie art, 44 ust, 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia
1926 r, o upowćLŻnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania roz
porządzeń z mocą ustawy (Dz. U, R, P, Nr. 78, poz, 443) postanawiam, co
następuje;
Rozdział

I,

Postanowienia ogólne,
Art, 1, Utrzymuje się istniejący obecnie podział terytorialny Pań
stwa dla celów administracji ogólnej na województwa, powiaty i gminy.
Sprawę przeprowadzania zmian w tym podziale regulują osobne
przepisy,
Art, 11, Naczelnicy wszystkich władz i urzędów państwowych,
podległych bezpośrednio władzom centralnym, są obowiązani uzgadniać
z wojewodą projekty swoich zarządzeń natury ogólnej, lub też takich,
k t ó r e mają szczególne znaczenie dla polityki Rządu na obszarze woje
wództwa,
W sprawach, o których mowa w ust, 1, wojewodzie przysługuje rów
nież p r a w o występowania wobec właściwej władzy z inicjatywą wydania
przez nią zarządzenia,
O ile w sprawach, wynikających z postanowień artykułu niniejszego,
nie dojdzie do uzgodnienia poglądów wojewody i naczelnika właściwej
władzy, rozstrzyga w tym względzie właściwy minister.
Przepisy artykułu niniejszego nie dotyczą wypadków, w których
poszczególna władza wydaje zarządzenie na podstawie specjalnego pole
cenia, otrzymanego od właściwego ministra,
Art. 12, Wojewoda jest uprawniony żądać wyjaśnień od naczelni
ków władz, urzędów i zakładów państwowych, położonych na obszarze
województwa,
W wypadkach szczególnie ważnych, gdy zwłoka zagraża interesowi
publicznemu, wojewoda może osobiście wejrzeć w tok spraw tych instytucyj, z wyjątkiem zakładów naukowych i przedsiębiorstw państwowych,
Art. 13. Na zaproszenie wojewody i pod jego przewodnictwem na
czelnicy władz i urzędów państwowych, podlegających bezpośrednio wła
dzom centralnym, a niezespolonych z administracją ogólną, odbywają pe
riodyczne zebrania w celu stałego uzgadniania działalności wszystkich
działów administracji państwowej między sobą i z zasadniczą linią dzia
łalności Rządu, W wyjątkowych wypadkach zebrania takie mogą się od
bywać wspólnie dla kilku województw,
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Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z zainteresowanymi
ministrami wyda regulamin tych zebrań,
Art, 14, We wszystkich działach administracji państwowej, niezespolonvch z administracją ogólną, wojewoda jest uprawniony uczestniczyć
osobiście w posiedzeniach wszystkich kolegialnych organów administra
cyjnych (rad, komisyj i t, d.), działających na obszarze województwa, za
bierać głos poza zwykłą koleją mówców, a także objąć przewodnictwo
obrad,
O ile wojewoda przewodniczy, wchodzi on w e wszystkie prawa
i obowiązki przewodniczącego, przewidziane w przepisach o ustroju tych
organów kolegialnych.
Rada Ministrów jest uprawniona w drodze rozporządzenia wydawać
w razie potrzeby przepisy mające na celu dostosowanie postanowień do
tychczas obowiązujących do przepisów artykułu niniejszego.
Przepisy artykułu niniejszego nie dotyczą w żadnym razie podatko
wych komisyj szacunkowych i odwoławczych organów zabezpieczenia na
wypadek bezrobocia, organów ubezpieczeń społecznych (art, 27) oraz ko
misyj rozjemczych, powoływanych w zatargach o pracę i płacę,
Art, 15, Przyjęcie do służby państwowej osób, podlegających prze
pisom o państwowej służbie cywilnej, wymaga uprzedniego zasięgnięcia
opinii właściwego wojewody,
O ile chodzi o inne osoby, opinia właściwego wojewody winna być
zasięgana przed uzyskaniem charakteru funkcjonariusza stałego,
Art, 16, W e wszystkich działach administracji państwowej wyzna
czanie funkcjonariuszów na stanowiska samoistne lub kierownicze, z wy
jątkiem funkcjonariuszów władz centralnych, wymaga uprzedniego za
sięgnięcia opinii właściwego wojewody.
O ile wyznaczenie nie należy do kompetencji władzy naczelnej, mo
że być w razie ujemnej opinii wojewody dokonane dopiero na skutek de
cyzji właściwego ministra,
Art, 17. W wypadkach, przewidzianych w art, 15 i 16, właściwym
do wyrażenia opinii jest wojewoda tego województwa, w któregO: obrę
bie ma być obsadzone stanowisko,
. Art, 18, Każda władza państwowa jest obowiązana bezzwłocznie
rozpatrzeć skierowany do niej wniosek właściwego wojewody o usunię<:ie lub przeniesienie podległego tej władzy funkcjonariusza pełniącego
funkcje na terenie województwa,
O ile odnośna władza uzna wniosek za nieuzasadniony, winna przed
łożyć sprawę do decyzji właściwemu ministrowi.
Art, 19, Odznaczenia (ordery, krzyże, medale), z wyjątkiem orde
rów i odznaczeń za zasługi wojskowe oraz odznaczeń funkcjonariuszów
władz centralnych, mogą być nadawane jedynie p o uprzedniem zasięgnię
ciu opinii właściwego wojewody,
Art, 20, Rada Ministrów może w drodze uchwały upoważniać
wszystkich lub poszczególnych wojewodów, na czas określony lub do od
wołania, do żądania wstrzymania całkowitego lub częściowego wykonania;
1) zarządzeń władz centralnych, które wojewoda uważa za sprzecz
ne z równoczesnymi zarządzeniami innej władzy centralnej, albo
też za niekorzystne dla Państwa wobec zmiany stanu faktyczne
go w zarządzeniu nieuwzględnionej;
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2) zarządzeń władz i urzędów państwowycłi na obszarze wojewódz
twa, które wojewoda uważa za wyraźnie sprzeczne z zasadami,
wytkniętemi przez władze centralne, albo za niedopuszczalne
z innych powodów, wymienionych w p, 1 artykułu niniejszego.
W razie nieuzgodnienia poglądów między wojewodą a właściwym
naczelnikiem władzy, rozstrzyga w tym względzie właściwy minister.
Art, 23. W dziale administracji oświecenia publicznego uprawnie
nia, przysługujące wojewodzie w myśl art. 12 i 20, nie dotyczą spraw
o charakterze ściśle naukowym i dydaktyczno-pedagogicznym,
16,
USTAWA
z dnia 21 lutego 1930 r.

W sprawie zmiany niektórych postanowień rozporządzenia Prezydenta
Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie dzia
łania władz administracji ogólnej (Dz. U, R, P. Nr. 11, poz, 86),
(Dz. Urz, Min. W. R. i O, P. Nr. 4, poz. 51, z dnia 28 kwietnia 1930 r.).

Art, 1, W art, 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz admini
stracji ogólnej wstawia się na początku nowe dwa ustępy o brzmieniu następującem:
„Uprawnienia wojewody, przewidziane w art. 11, w ustępie 2 art. 12,
w artykułach 14, 15, 16, 18 i 20, nie odnoszą się do administracji oświece
nia publicznego,
W zebraniach, przewidzianych w art. 13, kuratorowie okręgów
szkolnych mogą brać udział,"
Art, 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Spraw
Wewnętrznych w porozumieniu z zainteresowanym ministrem.
Art, 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.
Warszawa, dnia 21 lutego 1930 r. (Dz, U, R, P. Nr, 17, poz, 124, z dnia
13 marca 1930 r,),
17.
ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ

z dnia 28 grudnia 1934 r,

o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w
działach administracji państwowej,

niektórych

(Dz, U- R. P. z dnia 31 grudnia 1934 r, Nr, 110, poz, 976).
(Wyciąg).

Na podstawie art, 44 ust, 6 Konstytucji i art, 1 lit. b) ustawy z dnia
17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wyda
wania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz, U, R, P. Nr. 22, poz. 165) posta
nawiam co następuje;
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Ustrój władz szkolnych.
Art, 53, W ustawie z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym ustro
ju władz szkolnych (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz, 304) wprowadza się zmiany
następujące:
1) w art. 2 ustęp 2 otrzymuje brzmienie następujące:
,(Podział na okręgi szkolne, zmiany ich granic oraz siedziby ich
władz ustala na wniosek Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego Rada Ministrów";
2J w art. 4 skreśla się pkt. 12, przyczem w pkt, 11 średnik zastę
puje się kropką, a nadto dodaje się ustęp 2 treści następującej:
,(Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może prze
kazywać w drodze rozporządzenia kuratorom okręgów szkolnych spra
wy, należące na mocy szczegółowych przepisów do jego kompetencji,";
3) w art, 7 dodaje się ustęp 2 treści następującej;
,,Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może prze
kazywać w drodze rozporządzenia inspektorom szkolnym sprawy, nale
żące na mocy szczegółowych przepisów do kompetencji kuratorów okrę
gów szkolnych.".
Postanowienia końcowe.
Art, 122, (1) Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się mi
nistrom właściwym ze względu na postanowienia ustaw, rozporządzeń
Prezydenta Rzeczypospolitej i dekretów, objętych niniejszem rozporzą
dzeniem.
(2) Upoważnia się właściwych ministrów do ogłoszenia w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitych tekstów ustaw, rozporzą
dzeń Prezydenta Rzeczypospolitej i dekretów, zmienionych rozporządze
niem niniejszem, z zastosowaniem kolejnej numeracji artykułów, paragra
fów i ustępów oraz z uwzględnieniem przepisów, wydanych do dnia ogło
szenia jednolitych tekstów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej,
(3) Upoważnienie, przewidziane w ust, (2), służy w stosunku do
ustaw, rozporządzeń i dekretów zmienionych:
1) art.
2) art.
3) art.
4) art,
5) art.
Publicznego,
6) art.
7) art.
8) art.
9) art.

1
23
31
44
53

do
do
do
do
do

22
30
43
52
65

—
—
—
—•
—

Ministrowi
Ministrowi
Ministrowi
Ministrowi
Ministrowi

Spraw Wewnętrznych,
Spraw Wojskowych,
Skarbu,
Sprawiedliwości,
Wyznań Religijnych i Oświecenia

66
78
89
99

do
do
do
do

77 — Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych,
88 — Ministrowi Przemysłu i Handlu,
98 •— Ministrowi Komunikacji,
121 — Ministrowi Opieki Społecznej.

Art, 123, (1) Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia. *)
(2) Przepisy rozporządzenia niniejszego o zmianie właściwości
władz nie będą stosowane do spraw, w których do dnia wejścia w życie
tego rozporządzenia została wydana w pierwszej instancji decyzja główna.
*) t, j . z dniem 31 stycznia 1935 r.
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B.
PRZEPISY O SAMORZĄDZIE SZKOLNYM I ORGANACH KOLEGIAL
NYCH — OPINIODAWCZYCH I DORADCZYCH,

1.
RESKRYPT

RADY

REGENCYJNEJ.

z dnia 13 września 1918 r, ,

STATUT
Rady Oświecenia Publicznego przy Ministrze Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego,
[Da. \Jiz. Min, W. R, i O. P. Nr 6, poz, 3, z tłnia 30 ipaździernilka 1918 r.),

My, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego, postanowiliśmy i sta
nowimy, jak następuje;
Art. 1, Przy Ministrze Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego utworzona zostaje jako naczelny organ doradczy Rada Oświecenia
Publicznego.
Art, 2, Zadaniem Rady O, P, jest opiniowanie w sprawach ogól
nych, oświaty publicznej dotyczących, oddanych pod jej rozpoznanie przez
Ministra W, R, i O. P,, w szczególności zaś opiniowanie o projektach usta
wodawczych w tym zakresie.
Art, 3, Rada O. P, składa się z 36 członków, a mianowicie w skład
jej wchodzą:
a) Minister W. R, i O. P., Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
W. R. i O. P,, Szef Sekcji Szkolnictwa Powszechnego, Szef Sekcji
Szkolnictwa Średniego, Szef Sekcji Szkolnictwa Zawodowego,
Szef Sekcji Nauki i Szkół Wyższych i Naczelny Inspektor szkół
powszechnych.
b) Po jednym przedstawicielu Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Ko
ronnych, Ministerstwa Przemysłu i Handlu i Ministerstwa Zdro
wia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy,
c) Dwaj przedstawiciele Uniwersytetu Warszawskiego, wybrani
przez Senat; jeden przedstawiciel Politechniki Warszawskiej,
wybrany przez Senat; jeden przedstawiciel Szkoły Głównej Go
spodarstwa Wiejskiego, wybrany przez Senat; jeden przedsta
wiciel Instytutu Pedagogicznego, wybrany przez Radę Naukową
Instytutu,
d) Dwajj przedstawiciele Kościoła Rzymsko-Katolickiego delegowa
ni przez ks. Arcybiskupa Metropolitę Warszawskiego; jeden
przedstawiciel
Kościoła
Ewangelicko-Augsburskiego;
jeden
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przedstawiciel Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, delegowani przez konsystorze Kościołów; jeden przedstawiciel wyznania
mojżeszowego, delegowany przez Zarząd Warszawskiej Gminy
Żydowskiej.
e) osiem osób, wybranych przez zarządy instytucji naukowych
i oświatowych i organizacji nauczycielskich.
Instytucje i organizacje, mające prawo wyboru i liczbę wybieranych
przez nie przedstawicieli wyznacza na okres trzyletni Minister W, R.
i O. P.
f) Osiem osób, powołanych przez Ministra W, R, i O, P.
Art. 4, Mandat członków Rady O. P., wymienionych w ustawie
c, d, e, f, art. 3, t r w a lat trzy,
Art. 5, Przewodniczy Radzie O, P. Minister W. R, i O, P,, w jego
zastępstwie Podsekretarz Staiui lub wreszcie najstarszy wiekiem Szef
Sekcji Ministerstwa, Protokół prowadzi Sekretarz Generalny Minister
stwa lub jego służbowy zastępca.
Art. 6. Rada O, P, zbiera się każdorazowo na wezwanie Ministra
w terminie, przez niego określonym. Posiedzenia Rady odbywać się win
ny przynajmniej raz na trzy miesiące.
Art. 7, Posiedzenie będzie prawomocne beż względu na ilość człon
ków obecnych.
Art- 8, Porządek obrad ustala Minister W, R, i O, P. Porządek ten
przesyłany będzie członkom Rady jednocześnie z wezwaniem n a posie
dzenie,
Art. 9. Członek Rady, pragnący postawić swój wniosek n a porząd
ku dziennym obrad Rady, winien złożyć ten wniosek z motywami Mini
strowi, od którego decyzji postawienie wniosku n a porządku dziennym
zależy,
Art. 10. Opinie Rady O, P, zapadają prostą większością głosów
obecnych członków Rady.
Art, 11. Rada O, P, może powoływać dla opracowania poszczegól
nych przez się traktowanych spraw komisje specjalne, złożone t a k z człon
ków Rady, jak i z osób, poza Radą stojących,
Przewodniczących w rzeczonych komisjach wyznaczać będzie Rada
z pośród swoich członków. Minister może delegować do komisji w cha
r a k t e r z e ich członków podwładnych sobie urzędników,
Art. 12, Członkowie Rady O. P,, zamieszkali poza Warszawą,
otrzymują zwrot kosztów podróży na posiedzenia Rady według norm,
które będą określone zarządzeniem Ministra,
Art. 13. Minister ma p r a w o powoływać n a posiedzenia Rady oso
by do składu jej nie należące, mające jednak szczególne kompetencje
w zakresie kwestii, n a porządek dzienny danego posiedzenia Rady po
stawionych. Osoby te będą mogły zabierać głos doradczy w dyskusji n a d
przedmiotem, dla którego na owo posiedzenie powołane zoslały.
Art. 14. Członek Rady, nie przybywający na posiedzenie, \vń'3en
nieobecność swoją usprawiedliwić. Członek, k t ó r y opuścił trzy kolejne
posiedzenia bez przyczyn, uznanych przez Ministra za usprawiedliwia
jące, otrzymuje wezwanie specjalne z uprzedzeniem, że ponowne nieprzy
bycie na posiedzenie Rady za skutek mieć będzie wykreślenie z listy
członków Rady, Jeżeli po tym wezwaniu członek na posiedzenie nie
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przybędzie, w takim razie miejsce jego w Radzie uważane będzie za
wakujące i powołana na nie zostanie inna osoba z tej samej kategorii.

ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 25 października 1932 r. Nr. I, Org-114/4/32

O Państwowej Radzie Oświecenia Publicznego,
(Dz. Urz, Min, W, R, i O, P . Nr. 6, poz. Tl, z dnia 31 października 1932 r,).

Na podstawie art, 1 i 10 ustawy z dnia 4 czeirwca 1920 r, o tymcza;soiwyna ustroju władz szkolnych (Dz, U, R, P, Nr, 50, poz. 304) zarządzam
co następuje;
§ 1. Ustanawia się Państwową Radę Oświecenia Publicznego jako
organ opinjodawczy Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego w sprawach oświaty i wychowania,
§ 2, Państwowa Rada Oświecenia Publicznego ma za zadanie roz
ważanie przekazanych jej do opinji przez Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego zagadnień oraz projektów dotyczących organi
zacji oświaty i wychowania publicznego.
§ 3, Przewodniczącym Państwowej Rady Oświecenia Publicznego
jest Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
W skład Państwowej Rady Oświecenia Publicznego wchodzą:
1. Podsekretarze Stanu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego,
2. Dyrektorowie Departamentów Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego,
3. Kuratorowie Okręgów Szkolnych, Wojewoda Śląski, oraz Wizy
t a t o r Liceum Krzemienieckiego,
4. przedstawiciel — z wyboru — Rad Szkolnych Okręgowych, któ
rych kolejność udziału w Państwowej Radzie Oświecenia Publicz
nego ustala Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego,
5. pięciu przedstawicieli wyznań zaproszonych przez Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
6. czterej przedstawiciele nauczycielstwa szkół powszechnych,
trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół średnich ogólnokształ
cących i zakładów kształcenia nauczycieli oraz trzej przedstawi
ciele nauczycielstwa szkół zawodowych, — delegowani przez
związki i zrzeszenia nauczycielskie, zaproszone przez Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
7. przedstawciel Polskiej Akademji Umiejętności,
8. czterej rektocowie szkół akademickich, których kolejność udziału
w Państwowej Radzie Oświecenia Publicznego ustala Minister
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
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9, trzej pirzedstawiciele trzech Towarzystw Oświatowych, zapro
szonych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego,
10. ośmiu znawców zagadnień oświatowych i wychowawczych, któ
rych zaprasza Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego,
11. delegat Związku Harcerstwa Polskiego,
12. delegat Centralnego Komitetu do spraw młodzieży wiejskiej,
13. trzej przedstawiciele p o jednym — Izb Rolniczych, Izb Handlowo-Przemysłowych i Izb Rzemieślniczych, których kolejność
udziału w Państwowej Radzie Oświecenia Publicznego ustala
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
14. trzech przedstawicieli związków i instytucyj artystycznych, za
proszonych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego,
15. delegat Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego,
16. przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej.
§ 4. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zapra
sza n a członków Państwowej Rady Oświecenia Publicznego Przewodni
czących Komisyj Oświatowych Sejmu i Senatu względnie wskazanych
przez nich członków tych Komisyj; członkom tym przysługuje pełne
prawo głosu.
§ 5, Członkowie Państwowej Rady Oświecenia Publicznego pełnią
swe obowiązki honorowo; członkowie, zamieszkali -stale poza Warszawą,
otrzymują zwrot kosztów podróży oraz djety.
§ 6. Kadencja Państwowej Rady Oświecenia Publicznego trwa
trzy lata.
§ 7. Regulamin wewnętrzny Państwowej Rady Oświecenia Publicz
nego ustala Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia^
3.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 25 października 1932 r. Nr. I, Org-114/2/32

O Państwowej Komisji Oświaty Zawodowej.
(Dz. Urz. Min, W. R. i O, P. Nr, 6, poz, 72, z dnia ?1 października 1932 r,).

Na podstawie art. 1 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. U, R. P. Nr. 50, poz. 304) zarządzam
co następuje;
§ 1. Ustanawia się Państwową Komisję Oświaty Zawodowej jako
organ doradczy Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
w sprawach, związanych z nauczaniem i wychowaniem zawodowem,
§ 2. Państwowa Komisja Oświaty Zawodowej ma za zadanie roz
ważanie przekazanych jej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświece46

nia Publicznego zagadnień i projektów, dotyczących kształcenia i wycho
wania zawodowego, oraz inicjowanie prac w tej dziedzinie,
§ 3, Przewodniczącym Państwowej Komisji Oświaty Zawodowej
jest Dyrektor Departamentu Szkół Zawodowych,
§ 4, Państwowa Komisja Oświaty Zawodowej dzieli się na sekcje:
a) oświaty przemysłowej,
b)
„
handlowej,
c)
„
rolniczej, oraz
d) gospodarstwa domowego i usług,
§ 5. W skład poszczególnych sekcyj Państw^^owej Komisji Oświaty
Zawodowej wchodzą w liczbie określonej przez Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego:
a) urzędnicy wyznaczeni przez Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego,
b) delegowani przedstawiciele zainteresowanych Ministrów,
c) zaproszeni przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego;
1) przedstawiciele sfer przemysłowo-gospodarczych,
2) znawcy zagadnień, dotyczących oświaty zawodowej,
3] profesorowie i nauczyciele uczelni zawodowych,
4) przedstawiciele instytucyj samorządu gospodarczego i instytucyj społeczno-oświatowych,
Poza wymienionymi wyżej uczestnikami Komisji mogą być zapra
szani przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego spe
cjaliści do poszczególnych zagadnień,
§ 6. Sekcje Państwowej Komisji Oświaty Zawodowej obradują z re
guły oddzielnie, w razie potrzeby jednak mogą obradować łącznie,
§ 7. Członkowie Państwowej Komisji Oświaty Zawodowej pełnią
swe obowiązki honorowo; członkowie zaanieszkali stale poza Warszawą
otrzymują zwrot kosztów podróży oraz djety,
§ 8« Regulamin wewnętrzny Państwowej Komisji Oświaty Zawo
dowej ustala Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub
z jego upoważnienia Przewodniczący Komisji,
§ 9- Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
4.
ZARZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z -dnia 25 października 1932 r. Nr, I, Oi^g-114/4/32

O regulaminie wewnętrznym Państwowej Rady Oświecenia Publicznego.
(Dz, Urz, Min. W, R. i O, P, Nr, 6, poz, 73, z dnia 31 października 1932 r,).

Część

I,

§ 1. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zwo
łuje raz w roku zebranie Państwowej Rady Oświecenia Publicznego
i przedstawia jej sprawozdanie o ogólnym stanie oświaty i wychowania
w Państwie w ciągu ostatniego roku oraz o zamierzeniach na przyszłość,
4:7

Poza tem zebrania Państwowej Rady Oświecenia Publicznegp zwo^
luje Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w miarę
potrzeby.
Jednocześnie z zawiadomieniem o terminie zebrania Rady podaje się
do wiadomości jej członków ustalony przez Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego przedmiot obrad.
§ 2, Na zebraniach Państwowej Rady Oświecenia Publicznego prze
wodniczy Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub wy
znaczony przezeń Podsekretarz Stanu,
§ 3. Przedmiotem obrad zebrań Państwowej Rady Oświecenia Pu
blicznego moigą być jedynie sprawy, umieszczone na porządku obrad, usta
lonym przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ 4, Zebrania Państwowej Rady Oświecenia Publicznego odbywają
się bez względu na liczbę przybyłych członków.
§ 5. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego może
według swe.go uznania zarządzić głosowanie w poszczególnych sprawach;
w głosowaniu nie biorą udziału wymienieni w § 9 uczestnicy obrad,
§ 6. Z przebiegu posiedzeń Państwowej Rady Oświecenia Publicz
nego sporządza isię protokół.

Część

II,

§ 7, Czas trwania kadencji Państwowej Rady Oświecenia Publicz
nego zaczyna się i kończy z dniem pierwszym września.
§ 8. Miejsca, opróżnione w Państwowej Radzie Oświecenia Pu
blicznego przed upływem trzylecia, obsadza się tylko na okres d o koń
ca trzylecia.
§ 9, W pracach Państwowej Rady Oświecenia Publicznego mogą
brać udział w charakterze znawców podlegli Ministrowi Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego urzędnicy oraz naiiczyciele szkół (pań
stwowych, pniblicznych, prywatnych), powołani przez Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ 10. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wy
znacza z pośród podległych mu urzędników sekretarza Państwowej Rady
Oświecenia Publicznego w celu prowadzenia czynności biurowych Pań
stwowej Rady Oświecenia Publicznego.
Czynności biurowe i wykonawcze, związane z działalnością Pań
stwowej Rady Oświecenia Publicznego będą załatwiane w biujrach Mi
nisterstwa,
§ 11. Nie będący funkcjonarjuszami państwowymi członkowie Pań
stwowej Rady Oświecenia Publicznego, zamieszkali stale poza Warszawą,
otrzymują zwrot kosztów podróży oraz djety według norm obowiązują
cych dla urzędników V st, sł,
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5,
"

ZARZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

.

z dnia 25 października 1932 r. Nr. I. Or,g-l 14/3/32

O regulaminie wewnętrznym Państwowej Komisji Oświaty Zawodowej.
(Dz. Urz, Min, W, R. i O. P . Nr. 6, poz. 74, z dnia 31 października 1932 r.).

Części,
§ 1, Zebrania Państwowej Komisji Oświaty Zawodowej zwołuje
Przewodniczący w miarę potrzeby.
Jednocześnie z zawiadomieniem o terminie zebrania Komisji podaje
się d o wiadomości jej członków ustalony przez przewodniczącego przed
miot obrad.
Obradami Komisji kieruje Dyreiktor Departamentu Szkolnictwa Za
wodowego, o ile na zebraniu nie jest obecny Minister łub Podsekretarz
Stanu.
§ 2, Przedmioitem obrad Państwowej Komisji Oświaty Zawodowej
mogą być jedynie sprawy, umieszczone na porządku obrad, ustalonym
przez Przewodniczącego,
§ 3. Zebrania Państwowej Komisji Oświaty Zawodowej odbywają
się bez względu na" liczbę przybyłych członków,
§ 4. Sekcje Komisji mogą być powoływane dla opracowania spe
cjalnych zagadnień w składzie zmniejszonym; sekcji w składzie Zimniejszonym przewodniczy Przewodniczący Komisji lub osoba wyznaczona przez
Przewodniczącego Komisji,
§ 5, Członkowi Komisji, nie biorącemu 'osobiście udziału w posie
dzeniu Komisji lub sekcji, przysługuje p r a w o nadesłania na piśmie refe
ratów, waiiosków lulb opiąji w sprawach objętych porządkiem obrad po
siedzenia Komisji lub sekcji. Elaboraty te będą zreferowane na posiedze
niu w streszczeniu,
§ 6. Sprawy rozważane na posiedzeniach Komisji zasadniczo nie
podlegają głosowaniu. Przewodniczący może jednak według swego uzna
nia zarządzić głosowanie w poszczególnych, sprawach,
§ 7, Z przebiegu posiedzeń Koimisji sporządza się protokół.
Część

II.

§ 8. Przewodniczący Komisji wyznacza z pośród podległych mu
urzędników, sekretarzy; sekretarza Komisji oraz sekretarzy sekcyj —
w celu prowadzenia czynności biurowych Komisji i sekćyj.
Czynności biurowe i wykonawcze, związane z działalnością Komisji
i sekcyj będą załatwiane w biurach Ministerstwa,
§ 9, Nie będący funkcjonarjuszami państwowymi członkowie Pań
stwowej Komisji Oświaty Zawodowej, zamieszkali stale poza Warszawą,
otrzymują zwrot kosztów podróży oraz djety według norm obowiązujących
dla urzędników V st. sł,
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6.
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 25 kwietnia 1925 r.

W sprawie utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przy
sposobienia Wojskowego oraz Wojewódzkich i Powiatowych Komitetów
Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego,
(Dz. Urz, Min, W. R. i O. P. Nr 9, poz, 86, z dnia 15 maja 1925 r,).
(Wyciąg)

Na zasadzie art. 18 dekretu o tymczasowej organizacji władz na
czelnych z dnia 3 stycznia 1918 r, (Dz. P, K, P, Nr. 1, poz, 1) zarządza się
co następuje;
§ 1. Przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego zostaje powołana Naczelna Rada Wychowania Fizycznego i Przy
sposobienia Wojskowego.
§ 2. Do zadań Naczelnej Rady Wychowania Fizycznego i Przyspo
sobienia Wojskowego należy:
a) wypowiadanie opinji w sprawach dotyczących wychowania fi
zycznego i przysposobienia wojskowego;
b) przedstawianie właściwym, ministerstwom wniosków w sprawie
wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego;
c) podejmowanie prac teoretycznych w zakresie wychowania fi
zycznego i przysposobienia wojskowego;
d) szerzenie idei wychowania fizycznego i przysposobienia wojsko
wego do obrony Państwa;
e) koordynowanie działalności poszczególnych organów państwo
wych i samorządowych w dziedzinie wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego;
f) samodzielna inicjatywa w dziedzinie organizacji wychowania fi
zycznego i przysposobienia wojskowego;
g) udzielanie dyrektyw Wojewódzkim Komitetom Wychowania Fi
zycznego i Przysiposobienia Wojskowego oraz sprawowanie kon
troli nad czynnościami tychże Komitetów;
h) ogłaszanie sprawozdań ze stanu wychowania fizycznego i przy
sposobienia wojskowego.
§ 3, W skład Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przyspo
sobienia Wojskowego wchodzą;
a) Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego jako prze
wodniczący;
b) po 2 delegatów Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, Ministerstwa Spraw Wojskowycha, Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych (Generalna Dyrekcja Służby Zdrowia] oraz
Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej;
c) po jednym delegacie Wojewódzkich Komitetów Wychowania Fi
zycznego i Przysposobienia Wojskowego i instytucyj zaproszo
nych przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Mini
strem Spraw Wewnętrznych;
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d) osoby powołane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych
i ze szczególnem uwzględnieniem wybitnych higjenistćw i znaw
ców wychowania- fizycznego i przysposobienia wojskowego.
Ogólna liczba członków Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego nie może przenosić liczby 40,
§ 8. Rada Naczelna Wychowania Fizycznego i Przysposobienia
Wojskowego wyłania ze siebie trzy wydziały;
1) Wydział Wychowania Fizycznego, złożony z przewodniczącego
Podsekretarza Stanu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego lub wskazanego przez niego członka Rady, z delegata Mini
sterstwa Spraw Wojskowych, z delegata Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych, delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej i 2 członków Rady,
2) Wydział Przysposobienia Wojskowego złożony z przewodniczą
cego z ramienia Ministerstwa Spraw Wojskowych, z jednego delegata Mi
nisterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, jednego deledata Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 2 członków Rady,
, 3) Wydział Organizacyj Sportowych, złożony z przewodniczącego
z ramienia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Generalna Dyrekcja Służ
by Zdrowia), z jednego delegata Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego, jednego delegata Ministerstwa Spraw Wojskowych,
jednego delegata Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej oraz 2 człon
ków Rady,
Członkowie wydziałów wybierani są z pośród członków Rady za
mieszkałych w Warszawie, Wydziały załatwiają sprawy bieżące i przy
gotowują materjały na posiedzenia plenarne.
§ 9. W każdem województwie istnieją Wojewódzkie Komitety Wy
chowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Do zakresu dzia
łań Komitetów Wojewódzkich należy;
a) wypowiadanie opiaji w sprawach wychowania fizycznego' i przy
sposobienia wojskowego;
b) podejmowanie p r a c teoretycznych w zakresie wychowania fi
zycznego i przysposobienia wojskowego;
c) szerzenie idei wychowania fizycznego i przysposobienia wojsko
wego do obrony Państwa;
d) samodzielna inicjatywa i działalność w dziedzinie wychowania
fizycznego i przyspoisibienia wojskowego n a terenie woje
wództwa;
!
e) udzielanie dyrektyw Powiatowym Komitetom Wychowania Fi
zycznego i Przysposobienia Wojskowego, działającym na terenie
województwa i sprawowanie nadzoru nad tą działalnością;
f) składanie Radzie Naczelnej Wychowania Fizycznego i Przyspo
sobienia Wojskowego corocznych sprawozdań ze swej działal
ności oraz ze stanu wychowania fizycznego i przysposobienia
wojskowego w województwie,
§ 12, Wojewódzki Komitet Wychowania Fizycznego i Przysposo
bienia Wojskowego powołuje do życia w każdym powiecie województwa
oraz w każdym mieście wydzielonem z powiatu — Powiatowy względnie
Miejski Koniitet Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego,
Zadaniem jego jest;
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a) szerzenie idei wychowania fizycznego i przysipotsobienia woj
skowego;
b) współpraca z władzami państwowemi oraz samorządowemi nad
organizacją i rozwojem wychowania fizycznego i przysposobie
nia wojskowego w powiecie;
c) rozwijanie na terenie powiatu względnie miasta samodzielnej
działalności w dziedzinie wychowania fizycznego i przysposo
bienia wojskowego;
d) przedstawianie Wojewódzkiemu Komitetowi Wychowania Fi
zycznego i Przysposobienia Wojskowego corocznych sprawoz
dań ze swej działalności oraz o stanie wychowania fizycznego
i przysposobienia wojskowego w powiecie,
§ 17, Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Mini
strowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu
z Ministrami: Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych oraz Pracy
i Opieki Społecznej.
§ 18, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 14 dni p o ogło
szeniu.
Warszawa, 25 kwietnia 1925 roku (Dz. U, R. P. Nr, 45 z 8,V, 1925,
poz, 314),
Zarządzenie Ministra Spra-w Wojisli;'owych i Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Piaiblicznego -w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 22 maja
1935 r, w sprawie przem^ianowania Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego
w Warszajwie na Bielanach na Centralny Instytut Wychowania Fizycznego Imienia
Pierwszego Marszalka Polski Józefa Piłsudskiego.
,(D,z, Urz. Min, W. R. i O, P. Nr 9, poz. 172, z dnia 5/10, 1935 r,).
(M. P. z dnia 27 maja 1935 r. Nr. 121, poz. 152).
Zmiana statutu Centr. Instytutu Wych, Fizycznego Im, Pierwszego Marszałka Pol
ski Jozefa Piłsudskiego (Dz. Urż. Min, W, R. i O. P. Nr 2, poz. 35, z 34/4. 1936 r.).

7.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 13 lutego 1935 r. (Nr. IV Szt-1880/35)

O Państwowej Radzie Muzealnej,
(Dz, Urz. Min. W. R. i O. P, z dnia 15,ni, 1935 r. Nr 2, poz, 11),

Na podstawie art, 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r, o opiece nad mu
zeami publicznemi (Dz, U, R, P, Nr, 32, poz, 279) zarządzam, co następuje:
§ 1, W skład Państwowej Rady Muzealnej wchodzą:
a) 9 członków, mianowanych przez Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego,
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b) 7 członków, wybranych przez ,,Związek Muzeów w Polsce"; wy
bór ten wymaga zatwierdzenia przez Ministra Wyznań Religij'
nych i Oświecenia Publicznego.
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zaprasza na
posiedzenia Państwowej ' Rady Muzealnej przedstawicieli zainteresowa
nych Ministrów.
§ 2, Przewodniczącym Państwowej Rady Muzealnej jest Minister
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego lub wyznaczony przez nie
go zastępca. Sekretarza wybiera Państwowa Rada Muzealna ze swego
grona na przeciąg 3 lat,
§ 3, Członek Państwowej Rady Muzealnej, nieobecny na 3 kolej
nych posiedzeniach bez należytego usprawiedliwienia, traci mandat,
§ 4, Państwowa Rada Muzealna może uchwałą, zatwierdzoną przez
Ministra Wyznań Religijnych i O.włecenia Publicznego, wyłaniać dla po
szczególnych terenów lub zagadnień komisje, ustalając ich skład, zakres
działania i regulamin,
§ 5, Do zakresu Państwowej Rady Muzealnej należy;
a) badanie potrzeb muzealnictwa w Polsce,
b) przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego opinji w sprawach muzealnictwa, o stanie poszczegól
nych muzeów oraz wynikających stąd wniosków, a w szczegól
ności w sprawach zakładania nowych muzeów, udostępnienia
zbiorów, typu, zakresu i zasięgu muzeów, komisji zbiorów, zawo
dowego kształcenia pracowników muzealnych i t. p.
§ 6. Członkowie Państwowej Rady Muzealnej pełnią swe obowiązki
honorowo; członkowie zamieszkali stale poza Warszawą, otrzymują zwrot
kosztów podróży oraz diety, a to członkowie będący urzędnikami pań
stwowymi według przepisów ich dotyczących, pozostali zaś zwrot kosz
tów podróży II ki, pociągu osobowego oraz diety w wysokości 30 zł, za
każdy dzień, w ciągu którego odbywało się posiedzenie,
§ 7. Posiedzenia Państwowej Rady Muzealnej zwołuje Minister Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego w miarę potrzeby, przynaj
mniej jednak raz w roku,
§ 8, Kadencja Państwowej Rady Muzealnej t r w a trzy lata.
§ 9, Państwowa Rada Muzealna uchwala swój regulamin wewnętrz
ny; regulamin ten podlega zatwierdzeniu przez Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego,
§ 10, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
t. j . z dniem 15/3, 1935 r,

8,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 31 maja 1937 r, (Nr Szt-2083/37),

O Państwowej Radzie Muzealnej,
(Dz, Urz, Min. W, R, i O, P, Nr, 6, poz, 171 z dnia 10.6. 1937 r,).

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r, o opiece nad mu
zeami publicznymi (Dz, U, R, P, Nr 32, poz. 279) zarządzam, co następuje:
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§ 1« w § 1 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 13 lutego 1935 r, o Państwowej Radzie Muzealnej
(Dz. Urz, Min. W. R. i O. P. Nr 2, poz. 11) p k t a), otrzymuje brzmienie;
„a) 10 członków, mianowanych przez Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego",
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ł, j , z dniem 10/6. 1937 r,

9.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 26 października 1936 r. (Nr Prez-148/36)

O Państwowej Radzie Oświecenia Publicznego.
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 10, poz. 191, z dnia 12 listopada 1936 r,).

Na podstawie art. 1 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz, U. R. P, Nr 50, poz. 304) zarządzam
co następuje:
§ 1, W § 3 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 25 października 1932 r. Nr, I. Org-114/4/32 o Pań
stwowej Radzie Oświecenia Publicznego (Dz. Urz, Min, W, R, i O, P.
Nr, 6, poz, 71) wprowadza się zmiany następujące;
1, Po punkcie 3 dodaje się nowy punkt 3a w brzmieniu następują
cym: ,(Dyrektor Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przyspo
sobienia Wojskowego";
2, punkt 6 otrzymuje brzmienie następujące; ,,czterej przedstawicie
le nauczycielstwa szkół powszechnych, czterej przedstawiciele nauczy
cielstwa szkół średnich ogólnokształcących i zakładów kształcenia nau
czycieli oraz trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół zawodowych, —
delegowani przez związki i zrzeszenia nauczycielskie, zaproszone przez
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego";
3, po punkcie 7 dodaje się dwa nowe punkty 7a i 7b w brzmieniu
następującym: 7a ,,przedstawiciel Akademii Nauk Technicznych, 7b przed
stawiciel Polskiej Akademii Literatury";
4, punkt 8 otrzymuje brzmienie następujące; ,,sześciu rektorów
szkół akademickich, których kolejność udziału w Państwowej Radzie
Oświecenia Publicznego ustala Minister Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego";
5, po punkcie 12 dodaje się nowy punkt 12a w brzmieniu następu
jącym: „trzej przedstawiciele po jednym — Związku Miast Polskich,
Związku Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Gmin Wiejskich
Rzeczypospolitej Polskiej",
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
t, ,j. z dniem 12/XI. 1936 r.
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10.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 14 listopada 1936 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych o Pań'
stwowej Radzie Ochrony Przyrody,
(Dz, U. R. P, z dnia 31 grudnia 1936 r. Nr 94, poz. 660).
{Wyciąig)

Na podstawie art, 13 ustawy z dnia 10 marca 1934 r, o ochronie przy
rody (Dz. U, R, P, Nr 31, poz. 274) zarządza się co następuje;
§ 1. Ustanawia się Państwową Radę Ochrony Przyrody, jako organ
doradczy państwowych władz administracyjnych w sprawach ochrony
przyrody, przedstawiający wnioski, wydający opinie i komunikujący spo
strzeżenia.
§ 3. Przewodniczącym Państwowej Rady Ochrony Przyrody jest
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia PuWiczneigo, k t ó r y wyznacza
spośród członków Rady zastępcę przewodniczącego. Zastępcy przewod
niczącego przysługuje tytuł delegata Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego do spraw ochrony przyrody.
§ 12. Do zakresu działania Stałego Wydziału Państwowej Rady
Ochrony Przyrody należy czuwanie nad całokształtem prac w zakresie
ochrony przyrody, a w szczególności;
a) przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego wniosków w sprawie rozporządzeń na podstawie art, 8,
9 i 10 ustawy o ochronie przyrody;
b) wydawanie opinii o projektach ustaw, rozporządzeń i zarządzeń,
dotyczących ochrony przyrody i inicjatywa w tynl zakresie;
c) powiadamianie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego o skuteczności i celowości wydanych zarządzeń i roz
porządzeń w zakresie ochrony przyrody;
d) przedstawianie wniosków w sprawie zwoływania zjazdów zwy
czajnych i nadzwyczajnych Rady oraz przygotowanie materia
łów na zjazdy;
e) wykonywanie uchwał zjazdów Rady i przygotowywanie sprawo
zdań z działalności Rady;
f) przedstawianie kandydatów na członków Rady, oraz udzielanie
opinii o kandydatach na konserwatorów przyrody i kierowników
rezerwatów i p a r k ó w narodowych;
g) przedstawianie wniosków w sprawie tworzenia oddziałów Rady
i komitetów ochrony przyrody, utworzonych na podstawie art. 14
ustawy z dnia 10 marca 1934 r. o chronię przyrody;
h) inicjowanie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody,
zwłaszcza na obszarach p a r k ó w narodowych i rezerwatów;
i) utrzymywanie łączności z naczelnymi władzami instytucyj nauko
wych i stowarzyszeń społecznych w zakresie ochrony przyrody;
j) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie ochrony przy
rody;
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k) udział w pracach międzynarodowych organizacyj ochrony przy
rody;
1] propaganda ochrony przyrody;
ł) kontrola działalności członków Rady, oddziałów i komitetów
ochrony przyrody;
m) wykonywanie zleceń Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w zakresie ochrony przyrody;
n) powierzanie poszczególnym członkom Rady, oddziałom lub za po
średnictwem oddziałów Rady, komitetom ochrony przyrody
szczególnych zleceń w zakresie ochrony przyrody.
§ 16. Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego powo
łuje oddziały Państwowej Rady Ochrony Przyrody, oznaczając obszar, na
który rozciąga się działalność każdego oddziału.
Oddział składa się z członków Rady, posiadających miejsce stałego
zamieszkania na obszarze, objętym działalnością tego oddziału.
Siedzibą oddziału jest miasto wyznaczone przez Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Na czele oddziału stoi jego przewodniczący powołany przez Mini
stra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego spośród członków te
go oddziału na czas trwania kadencji Rady.
§ 17« Do zakresu działania oddziałów Państwowej Rady Ochrony
Przyrody należy;
a) przedstawianie państwowym władzom administracji ogólnej na
obszarze, objętym działalnością oddziału, wniosków o wydanie
zarządzeń na podstawie art. 5, 10 i 11 ustawy o ochronie przy
rody lub innych u s t a w i rozporządzeń, zawierających przepisy
o ochronie przyrody;
b) powiadamianie Stałego Wydziału Rady o skuteczności i celowo
ści wydanych zarządzeń i rozporządzeń w zakresie ochrony
przyrody na obszarze, objętym działalnością danego oddziału;
c) inicjowanie tworzenia komitetów ochrony przyrody oraz udział
w ich organizowaniu i pracach;
d) wykonywanie zleceń Stałego Wydziału Rady w zakresie ochro
ny przyrody;
e) składanie półrocznych sprawozdań Stałemu Wydziałowi Rady
z działalności oddziału i komitetu ochrony przyrody.
§ 26, Wydatki, związane z działalnością Państwowej Rady Ochro
ny Przyrody i jej organów, pokrywane są na wniosek przewodniczącego
Stałego Wydziału Rady, z odpowiednich kredytów budżetowych Minister
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ 27-

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłosze-

nia. *)
*) łj. z dniem 3il igrudnia 1936 r.

Państwowa R a d a Ochrony Przyrody, —• Ustawa z dnia 10 imarca 1034 r. o ochro
nie przyrody. (Dz. U. R, P, Nr 31, poz, 274 z dnia 13/4. 1934 r,),
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11'
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

o utworzeniu Rady Szkolnej Okręgowej Łódzkiej.
(Dz. Urz, Min. W. R, i O. P. Nr 4 (73), poz. 26, z dnia 21,1. 1922 r.).

Na mocy art. 5 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym
ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. Rzp. P, Nr, 50, poz. 304) zarządza się,
co następuje:
§ 1, Do współdziałania z kuratorem okręgu szkolnego łódzkiego
w zakresie, oznaczonym w § 15 niniejszego rozporządzenia, tworzy się
w Łodzi radę szkolną okręgową.
§ 2. W skład rady szkolnej okręgowej wchodzą:
a) kurator lub wyznaczony przez niego zastępca z pośród urzędni
ków kuratorjum;
b) wojewoida lub wyznaczony przez niego stały zastępca z pośród
urzędników województwa;
ników województwa;
c) delegaci rad szkolnych powiatowych, wybrani po jednym przez
każdą radę szkolną powiatową z pomiędzy członków rady szkolnej po
wiatowej, będących równocześnie członkami sejmików powiatowych;
d) dwaj delegaci łódzkiej rady szkolnej miejskiej, wybrani przez nią
z pomiędzy członków rady szkolnej miejskiej, będących równocześnie
członkami rady szkolnej miejskiej;
e) trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół powszechnych publicz
nych i prywatnych z prawem publiczności;
f) przedstawiciel nauczycielstwa seminarjów nauczycielskich tak
państwowych, jak i prywatnych z prawami seminarjów państwowych;
g) dwaj przedstawiciele nauczycielstwa szkół średnich ogólnokształ
cących t a k państwowych, jak i prywatnych z prawami szkół państwo
wych;
h) przedstawiciel nauczycielstwa szkół zawodowych;
i] przedstawiciele wyznań, liczących w okręgu ponad 5% ludności,
po jednym od każdego wyznania;
j) pięciu członków, wyznaczonych przez Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego, z pośród których przynajmniej jeden musi
być znawcą hygjeny szkolnej.
§ 3, Członków rady szkolnej okręgowej, wymienionych w § 2 pod
literą c, wybiera zjazd członków rad szkolnych powiatowych, pochodzą
cych z wyboru nauczycieli szkół powszechnych, członków, wymienionych
w § 2 pod lit. e, f, g, h, zjazd delegatów rad pedagogicznych odnośnych
szkół, licząc po jednym od każdej rady pedagogicznej.
§ 4, Przedstawiciela wyznania katolickiego wyznacza Kurja bisku
pia w Łodzi, wyznania ewangelickiego — Konsystorz ewangelicko-augsburski w Warszawie, wyznania mojżeszowego—gmina żydowska w Łodzi,
§ 5, Mandat członków, wymienionych w § 2 pod lit. e, f, g, h, i, j ,
trwa trzy lata, członków, wymienionych pod lit. c, trwa tak długo, jak
mandat w radzie szkolnej powiatowej, względnie radzie szkolnej miejskiej.
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Przesiedlenie się na stałe mieszkanie za granicą okręgu szkolnego
łódzkiego powoduje utratę mandatu do rady szkolnej okręgowej.
§ 6. Kolegja wyborcze wybierają prócz członków, wymienionych
w § 2 pod lit, c do h, także taką samą liczbę zastępców, którzy, w razie
ustąpienia członka lub utraty mandatu, wchodzą do rady szkolnej okręgo
wej w ustanowionej przy ich wyborze kolei na resztę kadencji,
§ 7. Sposób dokonania wyboru członków, wymienionych w § 2 pod
lit, e, f, g, h, określa Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego drogą rozporządzenia.
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ustanawia
także termin wyborów.
§ 8. Zaskarżenie wyborów z powodu nieprawidłowości można wno
sić do Ministra Wyzna,ń Religijnych i Oświecenia Publicznego za pośred
nictwem k u r a t o r a okręgu szkolnego w Łodzi w przeciągu dni 8 od dnia
wyborów.
W razie uwzględnienia zażalenia Minister zarządza nowe wybory,
§ 9. Członek rady szkolnej okręgowej, nieobecny na trzech kolej
nych posiedzeniach bez dostatecznego usprawiedliwienia, traci mandat.
§ 10. Członkowie rady szkolnej okręgowej, mieszkający poza sie
dzibą kuratorjum, otrzymują ze Skarbu, Państwa zwrot kosztów podróży
oraz djet wedle norm, ustanowionych dla urzędników państwowych VII
stopnia służbowego.
§ 11, Posiedzenia rady szkolnej okręgowej zwołuje kurator w miarę
potrzeby według własnego uznania, przynajmniej jednak 4 razy do roku.
Na pisemne żądanie przynajmniej 10 członków rady szkolnej okrę
gowej, kurator obowiązany jest do dni 15 od dnia wejścia wniosku do ku
ratorjum zwołać nadzwyczajne posiedzenie.
§ 12, Kurator oraz rada szkolna okręgowa mogą powoływać na po
siedzenia rzeczoznawców z głosem doradczym.
§ 13. Na posiedzeniach rady szkolnej okręgowej przewodniczy ku
rator lub wyznaczony przez niego zastępca (§ 2, punkt a),
§ 14. Uchwały rady szkolnej okręgowej są prawomocne przy obec
ności przynajmniej połowy członków oraz przewodniczącego (§ 13).
Uchwały zapadają absolutną większością głosów obecnych członków.
W razie równości głosów rozstrzyga przewodniczący. Przewodniczący ma
prawo zabierania głosu poza koleją mówców.
Członek rady nie może brać udziału w obradach i głosowaniu nad
sprawami, które są związane z jego osobistemi interesami lub interesami
jego krewnych.
§ 15. Do zakresu działania rady szkolnej okręgowej należy;
a) badanie potrzeb szkolnych i oświatowo-kulturalnych okręgu oraz
inicjatywa w sprawie reform w szkolnictwie, bądź to w celu przystoso
wania szkolnictwa do miejscowych warunków i potrzeb, bądź to w celu
wprowadzenia zmian w organizacji szkolnictwa w calem Państwie;
b) przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego opinji o administracji szkolnej i stanie szkolnictwa okręgu, oraz
wynikających stąd wniosków;
c) rozporzązanie funduszami, przyznanemi do dyspozycji rady przez
organa samorządowe na cele szkolne i oświatowo-kulturalne okręgu;
d) wydawanie opinji o projekcie budżetu okręgu szkolnego;
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e) zatwierdzanie na wniosek kuratora projektów sieci publicznych
szkół powszechnych w okręgu;
f) wydawamie opinji o wnioskach zakładania i zwijania państwowych
szkół średnich ogólnokształcących, zawodowych i seminarjów nauczyciel
skich, oraz o wnioskach koncesjonowania i zamykania takichźe szkół pryTvatnych;
g) rozwiązywanie na wniosek kuratora rad szkolnych powiatowych;
h) delegowanie w poszczególnych wypadkach członków rady do
•zwiedzania szkół i instytucyj wychowawczych i oświatowych, podlegają
cych kuratorowi. Delegaci nie mają p r a w a egzaminowania młodzieży
szkolnej, czynienia uwag nauczycielstwu i wydawania zarządzeń;
i) inne sprawy, przekazywane radzie przez ustawy i rozporządzenia,
lulb powierzone jej przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego lub kuratora.
§ 16. Rada szkolna okręgowa układa regulamin swych czynności.
§ 17. Uchwały rady szkolnej okręgowej wykonywa kurator przez
podległe mu organy.
§ 18. Kurator ma
wej, jeśli przekracza ona
wej lub jest sprzeczna z
p r a w o odwołania się do
blicznego.

prawo zawiesić uchwałę rady szkolnej okręgo
kompetencje, właściwe radzie szkolnej okręgo
obowiązującemi przepisami. Radzie przysługuje
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu

§ 19, Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
przysługuje prawo rozwiązania rady szkolnej okręgowej w razie, gdyby
nie spełniała swych obowiązków, przekraczała zastrzeżoną jej kompeten
cję, lub gdyby działalność jej była niezgodna z "ustawami.
Warszawa,
poz. 789),

dnia 13 grudnia 1921 r.

(Dz. Ust. Rzp, P. Nr. 108/21,

12,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

o utworzeniu rady szkolnej okręgowej pomorskiej,
(Dz. Urz, Min, W, R. i O. P, Nr 20 (89), poz. 212 (211), z dnia 4 czerwca 1922 r.).
Treść analogiczna jak w R. Min. o utworzeniu Rady Szkolnej Okręgowej Łódz
kiej (Dz, Urz, Mim, W, R. i O. P. Nr 4, poz. 26, z .dnia 21,1, 1922 r.).

Warszawa, dnia 5 maja 1922 r. (Dz. U, R. P. z 1922 r. Nr. 35, poz. 303).
Przepisy, dotyczące -wyboru członków Rady Szkolnej Okręgowej Pomorskiej z dnia
19 listopada 1925 r. (Dz. Urz, Min, W, R, i O. P. Nr 19, poz. 211),
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13.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 9 stycznia 1923 r,

O utworzeniu rady szkolnej okręgowej poznańskiej.
(Dz. Urz. Min. W. R. ń. O, P. Nr 2, poz, 9, z dnia 1 lutego 1923 r.).
Treść analoigiczna jak w R. Min. o utworizeniu R a d y Szkolnej Okręgowej Łódz
kiej (Dz. Urz, Min. W. R. i O. P. Nr 4, poz. 26, z dnia 21J. 1922 r.).

14.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 30 maja 1927 r.

W sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1921 r. o utworzeniu
rady szkolnej okręgowej łódzkiej.
(Dz, Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 9, poz, 134, z dnia 30,VII, 1927 r.).

Na mocy art, 5 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym
ustroju władz szlcolnycli (Dz, U, R, P, Nr, 50, poz. 304) zarządzam co na
stępuje:
§ 1« W rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 13 grudnia 1921 roku o utworzeniu rady szkolnej okrę
gowej łódzkiej (Dz, U, R. P. Nr, 108, poz. 789) wprowadza się następują
ce zmiany;
1) Punkt h) § 2 otrzymuje brzmienie następujące;
,,h) dwaj przedstawiciele nauczycielstwa szkół zawodowych",
2) Punkt e) § 15 skreśla się,
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Warszawa, dnia 30 maja 1927 r, (Dz, U. R. P. Nr, 52, poz, 463),
15.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 30 maja 1927 r.

W Sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 5 maja 1922 r. o utworzeniu rady
szkolnej okręgowej pomorskiej.
(Dz. Urz. Min. W. R. i O, P. Nr 9, poz. 135, z dnia 30,VII, 1927 r.).

Na mocy art. 5 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym
ustroju władz szkolnych (Dz. U. R, P, Nr, 50, poz. 304) zarządzam co na
stępuje;
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§ 1. w rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 5 maja 1922 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej
pomorskiej (Dz U. R. P, Nr. 35, poz. 303) wprowadza się następujące
zmiany:
1) Punkt g) § 2 otrzymuje brzmienie następujące:
,,g) dwaj przedstawiciele nauczycielstwa szkół zawodowych".
2) Punkt e) § 15 skreśla się.
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Warszawa, dnia 30 maja 1927 r, (Dz, U, R, P, Nr. 52, poz, 464),
16.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 30 maja 1927 r,

W sprawie zmiany rozporządzenia z dn, 9 stycznia 1923 r. o utworzeniu
rady szkolnej okręgowej poznańskiej.
(Dz. Urz, Min. W. R. i O. P. Nr 9, poz, 136, z dnia 30.VII, 1927 r.).

Na mocy art, 5 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym
ustroju władz szkolnych (Dz, U, R, P, Nr, 50, poz, 304) zarządzam co na
stępuje:
§ 1, W rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 9 stycznia 1923 r, o utworzeniu rady szkolnej okręgo
wej poznańskiej (Dz, U, R, P, Nr, 6, poz, 41) wprowadza się następujące
zmiany;
1) Punkt g) § 2 otrzymuje brzmienie następujące:
,,g) trzej przedstawiciele nauczycielstwa szkół zawodowych",
2) Punkt e) § 15 skreśla się,
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Warszawa, dnia 30 maja 1927 r, (Dz, U, R, P. Nr, 52, poz, 465),
17.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 5 września 1927 r,

W sprawie utworzenia rady szkolnej okręgowej warszawskiej.
(Dz, Urz. Min, W, R, i O. P. Nr 12, poz. 195, z dnia 24 października 1927 r.).
Treść niniejszego rozporządzenia jest analogiczna jak w R. Min, o utworzeniu Rady
Szk. Okr. Łódzkiej (Dz, Urz. Min. W. R, i O, P. Nr 4, poz. 26, z dnia 2il.I, 1922 r.).
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18,
ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

(Z dnia 13 lutego 1928 r,

W sprawie regulaminu wyborów do Rady Szkolnej Okręgowej
Warszawskiej.
,(Dz. Urz, Min. W, R, i O, P. Nr 3 (196), poz. 49, z dnia 31 marca 1928 r.).

Na zasadzie § 7 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego z dnia 5 września 1927 roku w sprawie utwo
rzenia Rady Szkolnej Okręgowej Warszawskiej (Dz. U. R, P. Nr. 85,
poz. 764) ogłaszam zamieszczony poniżej regulamin wyborów członków
Rady Szkolnej Okręgowej Warszawskiej, będących przedstawicielami
nauczycielstwa:
§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów zgodnie z obowiązującemi
przepisami i czuwania nad ich prawidłowem przebiegiem kurator Okręgu
Szkolnego Warszawskiego mianuje z pośród urzędników Kuratorjum k o 
misarza wyborczego.
§ 2, Komisarz wyborczy przewodniczy zjazdom wyborczym, spraw
dza pełnomocnictwa delegatów wraz z 3-ma mężami zaufania, wybranymi
przez właściwy zjazd, przeprowadza wraz z nimi skrutynjum, ogłasza wy
nik głosowania i doręcza protokół głosowania kuratorowi Okręgu Szkol
nego Warszawskiego,
§ 3, Szczegółowych instTukcyj, dotyczących postępowania wybor
czego w ramach niniejszych przepisów, udzieli komisarzowi wyborczemu
kurator Okręgu Szkolnego Warszawskiego.
§ 4, Wybory członków Rady Szkolnej Okręgowej oraz ich zastęp
ców odbywają się w sposób następujący:
a) głosowanie odbywa się tajnie kartkami,
b) o wyborze na czło.nkóVi' Rady Szkolnej Okręgowej Warszawskiej
decyduje w pierwsze.m głosowaniu bezwzględna większość osób
obecnych, uprawnionych do głosowania,
c) jeżeli pierwsze głosowanie nie da wyniku (zupełnie lub częścio
wo) przewodniczący zarządza wybory ściślejsze z listy, zawiera
jącej podwójną ilość osób, które mają być jeszcze wybrane, a ze
stawionej z tych kandydatów, którzy przy pierwszem głosowaniu
otrzymali z kolei największą ilość głosów. W tem drugiem gło
sowaniu decyduje o wyborze również bezwzględna większość
głosów,
d) gdyby i drugie, ściślejsze głosowanie nie dało wyniku wogóle,
lub dało wynik tylko częściowy, przewodniczący zjazdu wybor
czego zarządzi trzecie głosowanie (ściślejsze) z listy, zawierającej
podwójną ilość osób, które mają być jeszcze wybrane, a zesta
wionej z pośród tych kandydatów, którzy przy drugiem głosowa
niu otrzymali z kolei największą ilość głosów.
O wyborze w tem trzeciem głosowaniu rozstrzyga zwykła
większość głosów (względna), a w razie równości głosów — loso
wanie,
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e) wybory zastępców członków Rady Szkolnej Okręgowej War
szawskiej przeprowadza się tak samo, jak wybory członków,
§ 5. Zjazdy wyborcze, określone w § 3 rozporządzenia z dnia 5 \<rrześnia 1927 roku wymienionego na wstępie, odbędą się w terminach, które
wyznaczy Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego po wy
słuchaniu opinji kuratora Okręgu Szkolnego Warszawskiego,
§ 6« O dniu, godzinie i miejscu Zjazdu wyborczego zawiadamia ku
rator Okręgu Szkolnego Warszawskiego ciała wyborcze, uprawnione do
wysłania na Zjazd swoich delegatów, listami poleconemi conajmniej na
cztery tygodnie przed terminem wyborów,
§ 7- Ciała wyborcze, o których mowa w § 6, przysyłają kuratorowi
Okręgu Szkolnego Warszawskiego przynajmniej na dziesięć dni przed ter
minem Zjazdu wyborczego nazwiska wybranych przez nie na Zjazd dele
gatów.
§ 8« Zjazdy wyborcze są prawomocne bez względu na ilość obec
nych delegatów,
§ 9« Komisarz wyborczy doręcza po zakończeniu wyborów kurato
rowi Okręgu Szkolnego Warszawskiego protokół wyborczy, podpisany
przez siebie i przez członków-skrutatorów oraz, w opieczętowanej koper
cie, kartki wyborcze,
§ 10. Wybory są zaskarźalne w terminie do dni ośmiu od daty prze
prowadzenia wyborów, O ile w tym czasie nie wpłynie zaskarżenie wybo
rów z powodu nieprawidłowości. Kurator Okręgu Szkolnego Warszaw
skiego winien uznać wybór za dokonany prawomocnie i zawiadomić o tem
wybranych,
§ 11. Dokumenty wyborcze przechowuje się w aktach Kuratorjum
Okręgu Szkolnego Warszawskiego,
Warszawa, dnia 13 lutego 1928 r, (Nr, O, Prez, 594/28),
19.
PRZEPISY
TYMCZASOWE.
o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim,
(Diz. U. Dep. W. R. i O. P. Tymcz, R a d y Stanu Król. Rolsk. Nr 1, poz. 1, z dnia
1 paździeiriiiika 1917 r,).
(Wyciąg)

DZIAŁ

III.

O organach zarządu szkolnictwa elementarnego.
ROZDZIAŁ

I.

O Radzie Szkolnej
Okręgowej.
Art, 29, Każdy okrąg szkolny posiada Radę Szkolną Okręgową. ^]
Miasta; Warszawa, Łódź, Lublin, Sosnowiec, Częstochowa stanowią
1) Uistawą z dnia 4.VI. 1920 r, o łymczasowym ustroju •władz szkolnych (Dz. U.
R, P , N r 50, poz.'304 z dnia 7 lipca 1920 r.) n a r w ę : „Okręgi Szkolne" nadano jednostkom
administracji szlkolnej II instancji, podległym Kuratorom Olkręgów Szkolnych.
R a d a Szkolna Okręgowa otrzymała nazwę; R a d a Szlkolma P o w i a t o w a w:zględnie
Miejska i(art. 8 powyższej ustawy z dnia 4.VI, 1920 r.).
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samodzielne okręgi szkolne z osobnymi Radami Szkolnymi Okręgowymi.
Dyrektorowi Departamentu W, R. i O. P. przysługuje p r a w o wy
odrębniania miast innych w samodzielne okręgi szkolne.
Art, 30, Rada Szkolna Okręgowa składa się:
a) z członków z wyborów:
1) z trzech przedstawicieli, wybranych przez sejmik powiatowy,
przyczem jeden przynajmniej winien być członkiem sejmiku;
2) z jednego — wybranego przez radę miasta okręgowego;
3) z jednego przedstawiciela zawodu nauczycielskiego, wybranego
przez konferencję okręgową nauczycieli szkół elementarnych publicznych;
4) z kierownika (czki) seminarjtun nauczycielskiego lub nauczyciela
(Iki) zakładu naukowego średniego, wybranego (ej) przez Radę Szkolną
Okręgową na jednym z pierwszych posiedzeń.
Jeżeli w okręgu niema zakładu naukowego średniego oraz seminarjum nauczycielskiego, wchodzi kierownik jednej z miejscowych szkół
elementarnych publicznych wieloklasowych, wybrany na jednym z pierw
szych posiedzeń Rady Szkolnej Okręgowej.
b) z członków z nominacji:
1) z dwuch obywateli, pow^ołanych przez Dyrektora Departamentu
W. R. i O. R ;
2) z osób duchownych; reprezentanta kościoła rzymsko-katolickie
go i reprezentantów innych wyznań, o ile dane wyznanie stanowi w okrę
gu więcej niż P/o ogółu ludności; reprezentantów wyznań powołuje Dy
r e k t o r Departamentu p o porozumieniu się z władzą kościoła rzymsko-ka
tolickiego, wzgl. zwierzchnością gmin wyznaniowych;
c) z członka z urzędu: lekarza okręgowego (wzgl. szkolnego).
W posiedzeniach Rady Szkolnej biorą udział Inspektor Okręgowy
lub jego zastępca oraz Komisarz Państwowy.
Art, 31. Rada Szkolna Okręgowa miast, wydzielonych w odrębne
okręgi szkolne, składa się:
a) z członków z wyborów:
1) z dwuch, wybranych przez magistrat;
2) z czterech reprezentantów rady miejskiej, przez nią wybranych,
przyczem dwaj przynajmniej winni być członkami rady;
3) z kierownika (czki) seminarjum nauczycielskiego, wybranego (ej)
na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Szkolnej Okręgowej;
4) z kierownika (czki) lub nauczyciela (Iki) zakładu naukowego śred
niego, wybranego (ej) na jednym z pierwszych posiedzeń Rady Szkolnej
Okręgowej;
5) z jednego przedstawiciela (Iki) zawodu nauczycielskiego, wybra
nego (ej) przez konferencję nauczycieli szkół elementarnych publicznych;
b) z członków z nominacji:
1) z dwuch obywateli miasta, powołanych przez Dyrektora Depar
tamentu W, R. i O. P.;
2) z reprezentantów wyznań, jak wyżej w art. 30 p . b-2;
c) z członka z urzędu: lekarza szkolnego (naczelnego),
W posiedzeniach Rady Szkolnej Okręgowej bierze udział Inspektor
Okręgowy lub jego zastępca i Komisarz Państwowy.
Art. 32, Mandaty członków Rajdy Szkolnej Okręgowej trwają;
członków z mianowania i reprezentantów nauczycielstwa — trzy lata;
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delegatów sejmiku i rady miejskiej — tak długo, jak długo trwają man
daty do sejmiku i rady miejskiej.
Przedstawiciele zawodu nauczycielskiego tracą pełnomocnictwa
z chwilą, kiely przestają pełnić funkcje nauczycielskie w danym okręgu,
Art, 33, Kolegja wyborcze prócz członków czynnych wybierają po
jednym z a ś t ^ c y , który wchodzi do Rady Szkolnej Okręgowej w razie
ustąpienia członka czynnego,
Protokuły wyborcze są przesyłane do Departamentu W, R. i O, P,
w dniu następnym p o dokonanych wyborach.
Zaskarżenia na prawidłowość wyborów mogą być wnoszone do De
partamentu W, R, i O, P, najpóźniej w przeciągu dni 7, licząc od dnia na
stępnego po dokonaniu wyborów.
Członkowie Rady rozpocząć mogą pełnienie swych obowiązków po
otrzymaniu zawiadomienia Departamentu W, R, i O, P, o zatwierdzeniu
wyborów.
Członkowie ustępujący pełnią swe obowiązki d o czasu zatwierdze
nia ich zastępców przez Dyrektora Departamentu W. R. i O, P,
Art. 34, Do obowiązków Rady Szkolnej Okręgowej wogóle należy;
I, roztaczanie nadzoru nad szkolnictwem elementarnym publicznym
i prywatnym;
II, wyjednywanie środków na potrzeby ^szkolne i oświatowe oraz
zarządzanie funduszami swego okręgu;
III, sprawowanie władzy zwierzchniej nad Dozorami Szkolnymi
w gminach i Opiekami Szkolnymi;
IV, badanie potrzeb szkolnych i oświatowo-kulturalnych swego
okręgu i współdziałanie z Inspektorem Okręgowym i Dozorami Szkol
nymi w sprawie czynienia zadość tym potrzebom,
W szczególności zaś do niej należy;
1, roztaczanie nadzoru nad elementarnymi szkołami publicznymi
i prywatnymi, z wyjątkiem szkół ćwiczeń przy seminarjach nauczyciel
skich, za pomocą wizytacji szkół przez delegowanych członków Rady, bez
prawa jednak przeegzaminowywania uczniów i czynienia uwag nauczy
cielom; nie mogą być do wizytowania delegowani nauczyciele czynni;
2, sprawowanie władzy zwierzchniej nad Dozorami Szkolnymi; mia
nowanie przepisanej liczby członków Dozorów, zatwierdzanie wyborów
i rozwiązywanie Dozorów Szkolnych, w razie, gdyby Dozór nie spełniał
swych obowiązków lub działalność jego była niezgodna z niniejszą ustawą;
3, decydowanie zgodnie z instrukcjami Dyrektora Departamentu
W, R. i O, P, w sprawie projektów sieci szkolnych, sporządzanych przez
Dozory Szkolne w gminach;
4, decydowanie wniosków w sprawie otwierania szkół poszcze
gólnych;
5, wydawanie koncesji na otwieranie szkół elementarnych pry
watnych;
6, wydawanie opinji o wnioskach Dozorów Szkolnych w sprawie
zwijania szkół istniejących lub zamiany tych źródeł dochodowych, z k t ó 
rych poszczególne szkoły korzystają;
7, ogłaszanie w przepisanym terminie konkursów na wakujące sta
nowiska nauczycielskie, wybór kandydatów z możliwym uwzględnieniem
życzeń Dozorów i Opiek Szkolnych i przedstawianie kandydatów Inspek
torowi do zatwierdzenia;
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8. udział w urzędzie dyscyplinarnym do spraw służbowych nauczy
cieli, którego kompetencje określi oddzielna ustawa;
9. współdziałanie z Inspektorem Okręgowym w sprawie dalszego
kształcenia nauczycieli szkół elementarnych (urządzanie kursów waka
cyjnych uzupełniających, konferencji nauczycielskich i t, p,);
10, wydawanie stypendjów na dalsze studja dla nauczycieli szkół
elementarnych, subwencjonowanie bibljotek okręgowych dla nauczycieli,
tworzenie muzeów pedagogicznych i opieka nad nimi, ułatwianie nabywa
nia podręczników, pomocy naukowych, materjałów piśmiennych, książek
do bibljotek szkolnych, ksiąg i druków szkolnych;
11, roztaczanie nadzoru nal gospodarką szkolną gmin, rozpatrywa
nie sprawozdań Dozorów gminnych i kontrola nad wykonywaniem gmin
nych budżetów szkolnych;
12, zarządzanie funduszami, przeznaczonymi na cele szkolne okręgu;
opieka nad majątkiem szkolnym okręgu i ftindacjami szkolnymi, o ile czyn
ności te nie zostały zastrzeżone innym władzom;
13, występowanie z wnioskami d o Departamentu W, R, i O, P, w spra
wach szkolnych i oświatowo-kulturalnych, udzielanie wyjaśnień i opinji
na jego żądanie, składanie rocznych sprawozdań Departamentowi;
14, rozpatrywanie wszelkich wniosków, napływających do Rady;
15, określanie norm, podług których Dozory Szkolne gmin: 1) zaopa
trują nauczycieli w opał, 2) — szkoły w opał, oświetlenie i materjały pi
śmienne, 3) pokrywają koszty usługi i utrzymania czystości w szkołach;
16, opieka i nadzór nad budownictwem szkolnym i hygjeną szkolną,
Art. 35. Członkowie Rady Szkolnej Okręgowej pełnią swe obo
wiązki bezpłatnie z wyjątkiem sekretarza, k t ó r y może pobierać wyna
grodzenie.
Art. 36. Rada wybiera przewodniczącego i zastępcę na trzy lata.
Na stanowiska te nie mogą być wybierani członkowie Rady, którzy zaj
mują urzędy płatne w szkolnictwie, utrzymywanym lub subsydjowanym
przez organy samorządu miejscowego,'
Art. 37. Rada Szkolna Okręgowa może zapraszać na posiedzenia
rzeczoznawców z poza Rady; mają oni głos doradczy,
Art, 38. Posiedzenia Rady Szkolnej Okręgowej odbywają się przy
najmniej raz na miesiąc.
Nadzwyczajne posiedzenia mogą być zwoływane przez przewodni
czącego według uznania, na żądanie Inspektora Okręgowego lub na wnio
sek dwuch członków Rady —• w przeciągu dni 7, Do stanowienia uchwał
prawomocnych potrzebna jest obecność Inspektora Okręgowego lub jego
zastępcy i zwykłej większości członków Rady, Wszystkie sprawy są roz
strzygane większością głosów obecnych członków Rady, W razie rów
ności głosów rozstrzyga głos przewodniczącego. Inspektor Okręgowy
i Komisarz Państwowy mają p r a w o zabierania głosu poza koleją zapisa
nych mówców.
Nie może brać udziału w obradach i głosowaniu członek Rady nad
sprawami, które w jakikolwiek sposób związane są z jego osobistymi in
teresami lub interesami jego krewnych i powinowatych,
Art. 39. Nad zgodnością uchwał Rady z obowiązującymi ustawami
czuwa Inspektor Okręgowy, W razie sprzeczności między powziętą przez
Radę uchwałą, a ustawą Inspektor wstrzymuje wykonanie uchwały,
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w kwestjach spornych Rada Szkolna Okręgowa może odwołać się do Dy
rektora Departamentu W. R. i O, P,
Art, 40. Wszelkie zażalenia przeciwko rozporządzeniom i orzecze
niom Rady Szkolnej Okręgowej rozstrzyga Dyrektor D e p a r t a m e n t u
W. R, i O. P.
Zażalenia wnoszą się w przeciągu dni 7, licząc od dnia następnego
po dniu doręczenia lub opublikowania,
Art, 41, Rada Szkolna Okręgowa według uznania może wyłaniać
Wydział Wykonawczy;
a) z przewodniczącego lub zastępcy,
b) z jednego członka Rady Szkolnej Okręgowej,
c) z sekretarza Rady,
Art. 42, Rada Szkolna Okręgowa układa regulamin swej w e w n ę t r z 
nej działalności, określa w granicach niniejszej ustawy kompetencje W y 
działu Wykonawczego i komunikuje swe postanowienia w tym względzie
Dyrektorowi Departamentu W, R, i O, P,
Art, 43. Rada za zgodą przewodniczącego może powierzać w y k o 
nanie pewnych uchwał osobnemu delegatowi lub delegatom,
Art. 44. Rada może tworzyć komisje, d o których wchodzić mogą
prócz członków Rady Szkolnej Okręgowej osoby do niej nienależące. P r z e 
wodniczącym komisji winien być członek Rady,
Art. 45. Członkowie Rady Szkolnej Okręgowej, nie przybywający
na posiedzenie, winni usprawiedliwiać swoją nieobecność.
Członek Rady, nie przybywający bez usprawiedliwienia na trzy p o 
siedzenia kolejne, otrzymuje wezwanie specjalne i w razie ponownego nie
przybycia będzie uważany za ustępującego z Rady, Na miejsce Jego wcho
dzi zastępca,
Art. 46, Władzę zwierzchnią nad działalnością Rad Szkolnych
Okręgowych sprawuje Dyrektor Departamentu W, R, i O, P,
Dyrektorowi Departamentu przysługuje prawo rozwiązania R a d y
Szkolnej Okręgowej w razie, gdyby Rada nie spełniała swych obowiązków
lub działalność jej była niezgodną z niniejszą ustawą.
ROZDZIAŁ II.
O

dozorzeszkolnym

w

gminach,

Art. 47. Każda gmina wiejska i miejska, względnie większa miejecowość, chociażby nie stanowiła odrębnej gminy (art, 12], tworzy t e r y torjalną jednostkę szkolną z osobnym Dozorem Szkolnym,
Art. 48. W miastach, tworzących samodzielne okręgi szkolne, funk
cje Dozorów pełnią Rady Szkolne Okręgowe,
Art, 49, Dozór Szkolny gmin wiejskich i osad, tworzących samo
dzielne gminy lub z gmin wyłączonych, składa się;
a) z członków z wyborów:
1] z jednego członka rady gminnej, przez radę delegowanego;
2) z jednego mieszkańca gminy, wybranego przez zebranie gminne;
3) z jednego przedstawiciela (Iki) zawodu nauczycielskiego, wybra
nego (ej) przez ogół nauczycielstwa szkół publicznych gminy;
b) z członków z mianowania;
1) z osób duchownych; reprezentanta kościoła rz,-katolickiego i r e 
prezentantów innych wyznań, o ile dane wyznanie liczy w gminie więcej
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niż 2<'/o ogółu ludności gminy; reprezentantów wyznań powołuje Rada
Szkoła Okręgowa po porozumieniu się z władzą kościoła rz,-katolickiego,
wzgl. zwierzchnością gmin wyznaniowych;
2) z jednego mieszkańca gminy, mianowanego przez Radę Szkolną
Okręgową;
3) z jednego przedstawiciela (Iki) zawodu nauczycielskiego szkół
elementarnych publicznych, powołanego przez Radę Szkolną Okręgową.
W gminach, w których osada została przez Departament W. R. i O,
P. w odrębną jednostkę szkolną wyłączona, w wyborze delegatów do Do
zoru (p. a-2) biorą udział członkowie zebrania gminnego, zamieszkujący
odpowiednią część gminy (osadę i okoliczne wsie, d o danej gminy wcho
dzące).
Art. 50. Dozór Szkolny gmin miejskich, liczących mniej niż dwa
dzieścia tysięcy ludności, składa się;
a) z ćzłoników z wyborów;
1) z delegowanego członka magistratu;
2) z dwóch przedstawicieli, wybranych przez radę miejską, przyczym jeden przynajmniej winien być członkiem rady;
3) z przedstawiciela (Iki) zawodu nauczycielskiego, wybranego (ej)
p r z e z konferencję nauczycieli szkół miejskich;
4) z przedstawiciela (Iki) szkoły średniej lub seminarjum nauczyciel
skiego, wybranego (ej) na jednym z pierwszych posiedzeń Dozoru Szkol
nego; o ile seminarjum i szkół średnich niema, wchodzi kierownik (czka)
szkoły wielofelasowej miejskiej, wybrany (a) przez Dozór Szkolny na jed
nym z pierwszych posiedzeń;
b) z członków z mianowania;
1) z osób duchownych: reprezentanta kościoła rz.-katolickiego i re
p r e z e n t a n t ó w innych wyznań, o ile dane wyznanie liczy w gminie więcej
niż 2''/o ogółu ludności gminy; reprezentantów wyznań powołuje Rada
Szkoła Okręgowa po porozumieniu się z władzą kościoła rz.-katolickiego,
wzgl, zwierzchnością gmin wyznaniowych;
2) z jednego obywatela miasta, mianowanego przez Radę Szkolną
Okręgową;
c) z członka z urzędu: z lekarza miejskiego, względnie szkolnego.
Art, 5L Dozór Szkolny gmin miejskich, liczących więcej niż dwa
dzieścia tysięcy ludności, składa się;
a) z członków z wyborów;
1) z delegowanego członka magistratu;
2) z trzech delegatów, wybranych przez radę miejską, przyczym je
den przynajmniej winien być członlkiem rady;
3) z przedstawiciela (Iki) zawodu nauczycielskiego, wybranego (ej)
przez konferencję nauczycieli szkół miejskich;
4) z kierownika (czki) szkoły średniej, wybranego (ej) przez Dozór
Szkolny na jednym z pierwszych posiedzeń Dozoru;
5) z kierownika (czki) seminarjum nauczycielskiego, wybranego (ej)
na jeidnym z pierwszych posiedzeń Dozoru; jeżeli seminarjum niema, wcho
dzi kierownik (czka) szkoły elementarnej miejskiej wielooddziałowej, wy
brany (a) przez Dozór na jednym z pierwszych posiedzeń;
b) z członków z mianowania;
1) z osób duchownych i t. d, jak w p. b^—1 art. 49;
2) z obywatela miasta, mianowanego przez Radę Szkolną Okręgową;
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c) z członka z urzędu: z lekarza miejskiego, względnie szkolnego,
Art, 52. Mandaty członków Dozoru trwają: członków z mianowa
nia i reprezentantów nauczycielstwa — trzy lata, delegatów rady .gminnej
i miejskiej —' tak długo> jalk długo trwają mandaty d o rady miejskiej
i gminnej.
Przedstawiciele zawodu nauczycielskiego tracą pełnomocnictwa
z chwilą, kiedy przestają pełnić funkcje nauczycielskie w danym okręgu.
Art, 53. Kolegja wyborcze prócz członków czynnych wybierają po
jednym zastępcy, który wchodzi do Dozoru Szkolnego w razie ustąpienia
członka czynnego.
Protokuły wyborcze są przesyłane Radom Szkolnym Okręgowym
w dniu następnym po dokonanych wyborach. Zaskarżenia n a prawidło
wość wyborów mogą być wnoszone do R a d Szkolnych Okręgowych naj
później w przeciągu 7 dni, licząc od dnia następnego po dokonaniu wy
borów.
Członkowie Dozoru Szkolnego rozpocząć mogą pełnienie swych
obowiązków po otrzymaniu zawiadomienia Rady Szkolnej Okręgwej o za
twierdzeniu wyborów.
Członkowie ustępujący pełnią :swe obowiązki do czasu zatwierdze
nia ich następców przez Radę Szkolną Okręgową.
Art. 54. Do obowiązków Dozoru Szkolneigo wogóle należy;
I. praca nad rozwojem szkolnictwa elmentarnego w gminie;
II. nadzór nad szkolnictwem elementarnym, zakładami wychowaw
czymi gminy i działalnością Opiek Szkolnych;
III, układanie projektów i wykonywanie budżetów szkolnych,
iW! szczególności zaś:
1) opinjowanie o projektach budżetów szkolnych magistratu lub ra
dy gminnej, względnie układanie budżetów, o ile to Dozorowi Szkolnemu
przez organy samorządu przekazanym zostało;
2) dokonyw^anie zgodnie z budżete,m odpowiednich wydatków szkol
nych gminy; prowadzenie dokładnych rachunków i przedstawianie spra
wozdań finansowych radzie gminnej wziględnie magistratowi, o ile czyn
ności te zostaną przekazane Dozorowi przez organy samorządu;
3) zarząd działem gospodarczym (rzeczowym) szkolnictwa gminne
go (art, 20 nin, ustawy), o ile czynności te zostaną przekazane Dozorowi
przez organy samorządu; opieka nad hygjeną szkolną;
4) przedkładanie, wniosków w sprawie zakładania szkół nowych
i wykonywanie zgodnie z decyzją Rady Szkolnej Okręgowej i Inspektora
Okręgowego;
5) opracowywanie projektu sieci szkolnej w gminie;
6) przedstawianie Radzie Szkolnej Okręgowej wniosków w sprawie
ewentualnego przeniesienia i zwinięcia szkół istniejących lub zamiany
źródeł, skąd płyną fundusze na utrzymanie szkół danych (art. 16 ustawy);
7) roztaczanie nadzoru nad szkołami elementarnymi publicznymi
i prywatnymi w gminie za pośrednictwem dwuch wybranych ze swego
grona delegatów, którzy mogą wizytować szkoły bez p r a w a jednak przeegzaminowywania uczniów i czynienia uwag nauczycielom; delegowany
mi być nie moigą nauczyciele czynni w gminie;
8) mianowanie Głównych Opiekunów w Opiekach Szkolnych oraz
mianowanie członków Opiek w wypadkach, przewidzianych w art. 70 ni
niejszej ustawy;
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9) decydowanie w sprawie tworzenia dla dwu lub większej liczby
szkół jednej Opieki;
10) rozwiązywanie Opiek Szkolnych w razie niespełniania przez
Opieki obowiązków lub działalności niezgodnej z niniejszą ustawą;
11) przedstawianie Radzie Szkolnej Okręgowej życzeń w sprawie
k a n d y d a t ó w na stanowiska nauczycielskie;
12) wnoszenie zażaleń na personel nauczycielski d o Inspektora
Okręgowego;
13) troska o byt materjalny nauczycieli;
14) wydawanie z niezwłocznym zawiadomieniem Inspektora Okręgow^ego nauczycielom urlopów na termin, nie dłuższy niż 7 dni, o ile In
s p e k t o r Okręgowy jest nieobecny lub dana miejscowość nie jest jego
siedzibą;
15) prowadzenie statystyki dzieci w wieku szkolnym, o ile czynność
t a została przekazana Dozorowi przez organy samorządu;
16) przestrzeganie i wykonywanie przepisów prawnych o obowiązku
szkolnym;
17) rozpatrywanie wszelkich wniosków, wpływających do Dozoru;
18) wykonywanie wszystkiego, co na mocy ustaw i rozporządzeń
wyższych władz szkolnych Dozorowi Szkolnemu poruczonym zostało, po
dawanie wyjaśnień, opinji i wniosków w sprawach szkolnych i oświatowokulturalnycłi do władz wyższych, składanie sprawozdań ze swej działal
ności radzie gminnej, względnie magistratowi oraz Radzie Szkolnej
Okręgowej.
A r t , 55. Członkowie Dozoru Szkolnego pełnią swe obowiązki bez
płatnie z wyjątkiem sekretarza, który może pobierać wynagrodzenie,
A r t , 56, Dozór Szkolmy gminy wybiera przewodniczącego i zastęp
cę. Nie mogą pełnić tych obowiązków czynni nauczyciele w szkołach pu
blicznych gminy,
A r t , 57, Dozór Szkolny gminy może powoływać z poza grona swe
go rzeczoznawców z głosem doradczym,
A r t , 58, Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby, przynajmniej
jednak raz na miesiąc.
Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje przewodniczący według uznania;
obowiązany jest jednak zwołać n a żądanie magistratu, względnie rady
gminnej, przewodniczącego Rady Szkolnej Okręgowej i Inspektora Okrę
gowego w ciągu doby; na wniosek dwuch członków Dozoru — nie później,
jak w przeciągu dni siedmiu,
Art, 59, Na posiedzeniach Dozoru mogą być obecni przewodniczący
lub delegat Rady Szkolnej Okręgowej i inspektor Okręgowy bez głosu
czynnego z prawem jednak zabierania głosu poza koleją,
A r t , 60, Do stanowienia uchwał niezbędną jest obecność większości
członków Dozoru, Uchwały zapadają większością głosów, w razie ró
wności głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Nie mogą brać udizału w obradach i głosowaniu członkowie Dozo
ru Szkolnego, jeżeli omawiana spraw jest związana z ich interesami oso
bistymi, interesami ich krewnych lub powinowatych,
A r t . 61, Wszelkie zażalenia przeciwko uchwałom i zarządzeniom
Dozorów Szkolnych rozstrzyga w pierwszej instancji Rada Szkolna Okrę
gowa. Zażalenia mogą być wnoszone w przeciągu 7 dni, licząc od dnia na70

stępnego po powzięciu uchwały, ogłoszeniu zarządzenia lub doręczeniu
zawiadomienia.
Art. 62. Organem wykonawczym Dozoru Szkolnego jest przewodni
czący. Do pomocy przewodniczącemu może Dozór powoływać z pośród
swych członków skarbnika i sekretarza.
Art. 63. Członkowie Dozoru Szkolnego, nie przybywający na posie
dzenie, winni usprawiedliwić swoją nieobecność. Członek Dozoru, nie
przybywający bez usprawiedliwienia na trzy posiedzenia kolejne, otrzy
muje wezwanie specjalne i w razie ponownego nieprzybycia usuwa się tym
samym ze składu Dozoru Szkolnego; na miejsce jego wchodzi zastępca,
Art. 64. Rozwiązanie Dozoru Szkolnego może nastąpić na mocy
uchwały Rady Szkolnej Okręgowej po zatwierdzeniu przez Dyrektora De
partamentu W. R. i O. P.
Sitład i zakres działania' Rad szkolnych miejskich i miejscowych na obszarze
b. Galicji ustalono rozporządzeniem Ministra W. R. i O, P. z dnia 8 lutego 1921 r. (Dz,
Urz, Min. W, R. i O. P. z 17 maja 1921 r. Nr 4, poz. 36).
ROZDZIAŁ III.

O

opiece

szkolnej.

Art. 65, Opiekę bezpośrednią nad każdą elementarną szkołą pu
bliczną sprawuje Opieka Szkolna,
Art, 66, Opieka może być dla każdej szkoły osobna lub też jedna
dla dwu lub kilku szkół jednej wsi, osady czy miasta, zależnie od decyzji
Dozoru Szkolnego,
Art. 67. Opieka Szkolna dla jednej szkoły składa się;
1) z Opiekuna Głównego, mianowanego przez Dozór Szkolny gminy
z pośród mieszkańców wsi, osady czy miasta (w miarę możności z grona
rodziców dzieci, uczęszczających do szkoły);
2) z jednego lub dwu mieszkańców wsi czy osady, wybranych przez
zebranie gromadzkie, w miastach zaś przez rodziców dzieci, uczęszczają
cych do szkoły;
3) z osoby duchownej, wykładającej religję w danej szkole;
4) z kierownika szkoły.
Opieka dla dwu lub większej liczby szkół jednej wsi, osady czy mia
sta składać się może:
1) z Opiekuna Głównego, mianowanego przez Dozór Szkolny (jak
wyżej);
2) z dwu lub trzech mieszkańców wsi czy osady, wybranych przez
zebranie gromadzkie, w miastach zaś przez rodziców dzieci, do szkół
uczęszczających;
3) z osoby duchownej, wykładającej religję w jednej ze szkół; jeżeli
jest kilku wykładających religję jednego wyznania — wchodzi do Opieki
duchowny, najstarszy wiekiem;
4) z kierowników szkół, posiadających jedną Opiekę;
5) z jednego nauczyciela, wybranego przez ogół nauczycieli danych
szkół wsi czy osady, w miastach zaś przez ogół nauczycieli szkół, które
posiadają jedną Opiekę,
Wszyscy nauczyciele (Iki) szkół miejscowych mają prawo brania
udziału w posiedzeniach Opieki Szkolnej z głosem doradczym.
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Art, 68. Mandaty członków Opieki trwają trzy lata,
A r t , 69, Kolegja wyborcze prócz członków czynnych wybierają po
jednym zastępcy, który wchodzi do Opieki w razie ustąpienia członka
czynnego.
Prótokuły wyborcze w dniu następnym po dokonanych wyborach są
przesyłane Dozorom Szkolnym,
Zaskarżenia na prawidłowość wyborów mogą być wnoszone do Do
zoru vSzkolnego w przeciągu dni 7, licząc od dnia następnego po dokonćtniu wyborów.
Członkowie Opieki rozpocząć mogą pełnienie swych obowiązków
po otrzymaniu zawiadomienia Dozoru Szkolnego o zatvvrierdzeniu wy
borów.
Członkowie ustępujący pełnią swe obowiązki do chwili zatwierdze
nia ich następców przez Dozór Szkolny,
'
Art, 70, W razie, gdyby zebranie gromadzkie lub zebranie rodziców
zwlekało z obiorem członków Opieki pomimo wyznaczenia przez Dozór
Gminny drugiego terminu wyborów, Dozór mianuje bezpośrednio człon
ków Opieki,
Art, 71, Do obowiązków Opieki Szkolnej wogóle należy;
I, staranie o dobro i rozwój szkoły pod względem gospodarczym;
II, opieka nad młodzieżą w szkole i poza szkołą;
III, stosunki z rodzicami w e wszelkich sprawach, związanych z do
brem dzieci i szkoły,
W szczególności zaś:
1) starania o rozwój szkoły;
2) nadzór nad majątkiem szkoły;
3) układanie preliminarza w y d a t k ó w gospodarczych szkoły;
4) rozporządzanie funduszami, asygnowanymi Opiece przez gminę;
5) kontrola sum, asygnowanych nauczycielowi na potrzeby bieżące
szkoły;
6) przedstawianie Radzie Szkolnej Okręgowej za pośrednictwem Do
zoru Szkolnego życzeń w sprawie kandydatów na stanowiska nauczy
cielskie;
7) współdziałanie z Dozorem Szkolnym gminy w sprawie dostarcza
nia szkole odpowiednich budynków, sprz^jtow szkolaycl; i utrzymania ich
w dobrym stanie;
8; prowadzenie rachunkowości danej (ych) szkoły (szkół);
9) opieka hygjeniczno-sanitarna nad szkołą i dziećmi;
lOj wywieranie wpływu na rodziców w sprawie regularnego posyła
nia dzieci do szkoły i czuwanie nad spełnianiem obowiązku szkolnego;
11) urządzanie zebrań rodzicielskich;
12) roztaczanie nadzoru nad szkołą za pośrednictwem Głównego
Opiekuna, który ma prawo bywania w szkole podczas zajęć bez prawa
jednak przeegzaminowywania dzieci i czynienia uwag nauczycielowi;
13) zawiadamianie Dozoru Szkolnego gminy o wszystkim, co pod
względem materjalnym lub moralnym wpływa ujemnie na szkołę, a czego
Opieka Szkolna usunąć nie może;
14) roztaczanie opieki pozaszkolnej nad młodzieżą, współdziałanie
z nauczycielstwem w urządzaniu uroczystości szkolnych, wieczornic, ob
chodów, wycieczek;
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15) roztaczanie w razie potrzeby opieki nad niezamożną młodzieżą,
nad kszitałceniem sierot;
16) starania o dostarczanie podwód dla dzieci z miejscowości bar
dziej odległych;
17) roztaczanie opieki nad nauczycielem w razie jego choroby, o ile
nie posiada opieki rodzinnej;
18) składanie wyjas'nień, opinji i wniosków do władz wyższych oraz
sprawozdań Dozorowi Szkolnemu gminy i Inspektorowi Okręgowemu.
Art, 72- Przewodniczący w Opiece Szkolnej Opiekun Główny zwo
łuje zwyczajne i nadzwyczajne posiedzenia.
Art. 73. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeby.
Art, 74, Opieka pełni swe obowiązki bezpłatnie.
Art. 75. Nauczyciele nie biorą udziału w posiedzeniach Opieki
wówczas, kiedy są omawiane sprawy, w których osobiście są zaintere
sowani,
Art, 76. Wykonywanie zarządzeń Opieki należy do Opiekuna
Głównego,
Art. 77, Rozwiązanie Opieki Szkolnej może nastąpić na mocy
uchwały Dozoru Szkolnego po zatwierdzeniu przez Radę Szkolną Okrę
gową.
PRZEPISY

PRZECHODNIE

do Przepisów Tymczasowych o szkołach elementarnych w Królestwie
Polskim.
§ 1. Rady Szkolne Okręgowe mają być zorganizowane w przecią
gu sześciu tygodni, licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
§ 2, Pierwsze posiedzenie Rady Szkolnej Okręgowej zwoła i jej
ukonstytuowanie się przeprowadzi Inspektor Okręgowy,
§ 3. W części Królestwa, okupowanej przez wojska austjacko-węgierskie, do chwili wprowadzenia samorządu powiatowego (sejmików)
tymczasowych delegatów do Rad Szkolnych Okręgowych wybiorą Komi
tety Ratunkowe Powiatowe, Po wprowadzeniu ordynacji powiatowej
sejmik przeprowadzi nowe wybory delegatów zgodnie z ustawą niniejszą,
§ 4. Reprezentantów nauczycielstwa wybiorą nauczyciele szkół
gminnych. Zebranie wyborcze zwoła i wybory przeprowadzi Inspektor
Okręgowy, W razie niemożności przeprowadzenia wyborów w terminie,
tymczasowo wejdzie do Rady jeden z nauczycieli miejscowych, powołany
przez Radę Szkolną Okręgową na pierwszym jej posiedzeniu, nie na dłu
żej jednak jak na trzy miesiące,
§ 5. Do chwili utworzenia Rad Szkolnych Okręgowych sprawy
wchodzące w zakres ich kompetencji załatwiają Inspektorzy Okręgowi,
§ 6. Rada Szkolna Okręgowa powoła w gminach mężów zaufania,
którzy przy współudziale prezydentów, burmistrzów i wójtów zorganizują
Dozory Szkolne i zwołają pierwsze posiedzenia,
§ 7. Gdzie niema rad gminnych. Rada Szkolna Okręgowa wybierze
do Dozoru Szkolnego jednego z pełnomocników gminnych.
Gdzie niema rady miejskiej, Rada Szkolna Okręgowa mianuje dodat
kowo dwuch członków Dozoru Szkolnego gminnego, którzy w Dozorze za
siadać będą do chwili utworzenia rady miejskiej,
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§ 8. Opieki Szkolne zostaną powołane w przeciągu miesiąca od
chwili ukonstytuowania się Dozorów Szkolnych w gminach.
Tekst powyższy przepisów został uchwalony przez Tymczasową
Radę Stanu Królestwa Polskiego na posiedzeniu dnia 10 sierpnia 1917 r,;
przepisy przechodnie do przepisów — przez Komisję Przejściową Tym
czasowej Rady Stanu na posiedzeniu dnia 7 września 1917 roku, na mocy
upoważnienia Rady Stanu z dnia 25 i 30 sierpnia tegoż roku.
R a d y Szkolne Okręgowe j a k o organy samorządu szkolnego na terenach, podległych
Ispektorom Szkolnym, uruchomiono z końcem 1917 r. i w pierwszych miesiącach 1918 r.
Pierwsze zebranie Rady Szkolnej odbyło się w Radomiu w dniu 17 grudnia 1917 r.
P r z e d wejściem w życie P r z e p i s ó w Tymczasowych o szkołach elementarnych
w Królestwie Polskim z dnia 10 sierpnia 1917 r. (Dz. Urz. Dep. W. R, i O. P. Tymcz.
R a d y Stanu Kr. Pol. Nr 1 z dnia 1,X, 1917 r. Dz. I, poz. 1) normujących sposób admini
strowania szkolnictwem początkowym na terenie b . zaboru rosyjskiego, organizacja te
go szkolnictwa pozostawiona b y ł a wolnej inicjatywie — bez obowiązku szkolnego i bez
powszechności nauczania. W pierwszym rzędzie o zaspokojenie rzeczowych potrzeb
szkół troszczyły się gminy. Obok gmin w tym samym c h a r a k t e r z e w y s t ę p o w a ł y osoby
p r y w a t n e , związki szkolne, gromady i parafie.
W b. zaborze pruskim utrzymanie szkół należało zasadniczo do związków szkol
nych (gmin szkolnych), jako organów gminnych (ustawa o utrzymywaniu szkół p o 
wszechnych (Yolksschulunterhaltungsgesetz) z dnia 28 lipca 1906 r,), zmieniona ustawą
z dn, 7.X. 1920 r. (Zbiór ust. pr, st, 535), w przedmiocie zmiany składu deputacyj, zarzą
dów i komisyj szkolnych. Związki t e — w ł a s n e gminne lub zbiorowe — miały swe organa
w y k o n a w c z e : r a d y szkolne miejscowe, zarządy (dozory) szkolne lub deputacje szkolne,
k t ó r e zbierały fundusze na p o t r z e b y szkół i dysponowały nimi pod nadzorem władz
szkolnych. Deputacje szkolne jako organy zarządów gminnych miały udział w nadzorze
szkół (ustawa z dn. ll.III. 1872 r. — Zbiór ust. p, st, 183).
Nadzór nad szkolnictwem w b. zaborze austriackim normowały przepisy:
a) u s t a w a z dn. 25.V. 1868 r. Dz. ust. Nr 48, zawierająca zasadnicze postanowienia
o w ł a d z a c h nadzorczych szkolnych, a regulująca zasadniczo stosunki między szkołą
a kościołem;
b) s t a t u t Rajdy szkolnej krajowej, ogłoszony obwieszczeniem c. k. Namiesitnictwa
z dn. 6.VII, 1867 r. L. 5306/pr, w „Dz. ust, i rozp. krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem" K dnia 22.VII. 1867 r, —
Cz. IV Nr 12;
c) u s t a w a z dnia 26.111, 1869 r, co do systemizowania posad służbowych przy
R a d a c h szkolnych krajowych i okręgowych, k t ó r e mają być obsadzane na koszt państwa
(Dz, u, p. Nr 40), zmieniona ustawami z dn, 6,IV, 1872 r, (Dz, u, p . Nr 67), z dn, 15,IV,
1873 r, (Dz, U, P, Nr 47), z dn, 19,X. 1898 r. (Dz, u, p. Nr 172) i z dn, 14.V, 1896 r.
(Dz, u, p . Nr 74);
d) u s t a w a z dnia 26.VI, 1899 r, o R a d a c h szkolnych okręgowych (Dz, u, i rozp,
kraj. Nr 84);
e) u s t a w a z dnia 8,VI, 1892 r, w sprawie ustanowienia inspektorów
okręgowych (Dz, u, p. Nr 92);

szkolnych

f) u s t a w a z dnia 23,V, 1895 r, o władzach nadzorczych miejscowych dla szkól
ludowych w Galicji i w K r a k o w i e (Dz, u, i r, kr. Nr 58),
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20.
OKÓLNIK
Ministerstwa

Wyznań

Nr 298011.

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego.

Do Inspektorów szkolnych w powiatach okręgu szkolnego Nowogródz
kiego, Poleskiego i Wołyńskiego.
W sprawie samorządu szkolnego na kresach wschodnich.
((Dz, Urz, Min, W, R, i O. P. Nr 4 (47), poz, 42, z dnia 17 maja 1921 r.).

Do wiadomości Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego doszło, że Inspektorowie szkolni w powiatach kresowych
wschodnich, niekiedy w porozumieniu ze starostami, zamierzają wprowa
dzić, a nawet w poszczególnych wypadkach wprowadzili już samorząd
szkolny według ustawy, wydanej w 1917 r, p, t. „Przepisy tymczasowe
o szkołach elementarnych w Królestwie Polskiem", obowiązującej dotych
czas tylko na terenie b . Królestwa Kongresowego i b, okręgu Biało
stockiego,
Niektórzy z Inspektorów zmieniają przytem poszczególne artykuły
„Przepisów" celem dostosowania ich do warunków, istniejących w posz
czególnych powiatach wschodnich.
Tego rodzaju postępowanie Inspektorów szkolnych nie posiada żad
nej podstawy prawnej, gdyż na mocy § 1 „Rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 27 listopada 1920 r, w przedmiocie zniesienia i likwidacji
Tymczasowego Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych" (Dzien
nik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Nr, 115, poz, 762) wszystkie rozpo
rządzenia tego Zarządu, tudzież rozporządzenia b. Zarządu Cywilnego
Ziem Wschodnich oraz b. Zarządu Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego,
ogłoszone we właściwych dziennikach urzędowych, o ile nie zostały znie
sione lub zmienione późniejszemi rozporządzeniami, pozostają aż do od
wołania w mocy.
Przepisy t e nie udzielają Inspektorom szkolnym p r a w a wprowadza
nia samorządu szkolnego w ich powiatach.
Wobec tego Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego poleca Inspektorom;
1) niezwłocznie zawiesić wszczęte organizowanie samorządu szkolr
nego,
2) zorganizowane już ewentualnie organy tego samorządu rozwiązać,
3) o wykonaniu niniejszego donieść Ministerstwu.
Dla informacji Ministerstwo wyjaśnia;
1) że do chwili zorganizowania na Ziemiach Wschodnich powszech
nego samorządu gminnego (wiejskiego i miejskiego), oraz powia
towego nie jest możliwem wprowadzenie na tych ziemiach samo
rządu szkolnego wogóle, a w szczególności na podstawie tej or
dynacji, jak obowiązuje w b. Kongresówce;
2) że projekt konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, k t ó r y jest obec
nie uchwalany w Sejmie, przewiduje utworzenie autonomicznych
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związików dla mniejszości naTodowościowych o charakterze pubuliczno-prawnym w obrębie związków samorządu powszechnego;
3) że atrybucje służbowe Inspektorów szkolnych ogłoszone będą
W niedługim czasie w ,.Rozporządzeniu Rady Ministrów w przed
miocie utworzenia władz szkolnych na obszarze Ziem Wschod
nich";
4) że z dniem 26 listopada 1920 roku, czyli z chwilą przejęcia szkol
nictwa przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego została zniesiona wszelka zależność administracji
szkolnej od powiatowych władz administracyjnych;
5) że Inspektorom szkolnym z powiatów wschodnich zostały wrę
czone ,.Dzienniki Urzędowe" Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego i okólniki z poprzednich lat wyłącz
nie w celach informacyjnych;
6) że wysokość płacy nauczycielstwa publicznych szkół powszech
nych określa Ustawa z dnia 13 lipca 1920 roku (Dz. Ustaw Rzp.
P. Nr. 65, poz. 434), oraz Rozporządzenie Rady Ministrów o do
datkach za wysługę lat itp, (Dz. Ust, Rzp, P, Nr, 77, poz. 521,
Nr. 99, poz, 659, Nr, 117, poz, 771, Nr, 8 z dnia 15 stycznia 1921 r,,
poz, 39),
Poleca się Inspektorom szkolnym zaprenumerować ,,Dziennik Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej" od dnia 1 Sitycznia 1921 roku, jak również
urzędowe pismo codzienne ,,Monitor Polski", wydawany w Warszawie.
iW końcu zaleca się, aby w wypadkach jakichkolwiek wątpliwości,
związanych ze swem urzędowaniem, Inspektorowie szkolni nie wydawali
zarządzeń na własną rękę, lecz odnosili się niezwłocznie do Ministerstwa,
k t ó r e udzieli potrzebnych informacji i.wskazówek.
Warszawa, dnia 3 lutego 1921 r,
21.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 27 października 1926 r,

O radach szkolnych miejscowych na obszarze województw poznańskiego
i pomorskiego.
(Dz, Urz. Min, W, R, i O, P. Nr 16 (178), poz, 207 z dn. 15.XII, 1926).

Na zasadzie art, 7 ustawy z dn, 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym
ustroju władz szkolnych (Dz, U, R, P, Nr 50, poz, 304) zarządza się co na
stępuje:
§ 1. W każdej gminie wiejskiej lub miejskiej, posiadającej co naj
mniej jedną publiczną szkołę powszechną, oraz n a każdym takimże obsza
rze dworskim tworzy się radę szkolną miejscową, jako organ gminnego
samorządu szkolnego.
Działalność rady szkolnej miejscowej rozciąga się na jedną gminę terytorjalną (obszar dworski), jeśli gmina ta (obszar dworski) utrzymuje
szkołę sama, jeśli zaś do utrzymania szkoły przyczyniają się inne gminy
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(obszary dworskie) lub ich części (art. 5 ustawy z dn, 17 lutego 1922 r.
w brzmieniu nadanem art. 2 ustawy z dn, 25 listopada 1925 r, (Dz. U. R. P.
Nr 126, poz. 898), to działalność jej rozciąga się także na te gminy (obszary
dworskie) względnie ich części.
§ 2.
Siedzibę rady szkolnej miejscowej oznacza kurator okręgu
szkolnego.
Rada szkolna miejscowa jest jedna dla wszystkich szkół bez względu
na wyznanie i narodowość ludności, dla której szkoły te są przeznaczone.
§ 3, Rada szkolna miejscowa w gminie wiejskiej (obszarze dwor
skim) składa się:
1) z przewodniczącego, mianowanego przez inspektora szkolnego
z pośród osób zamieszkałych na obszarze, na który rozciąga się działalność
rady;
2) z sołtysa lub przełożonego obszaru dworskiego miejscowości, bę
dącej siedzibą rady szkolnej miejscowej;
3) z nauczyciela, względnie kierownika, publicznej szkoły powszech
nej na danym obszarze, wyznaczonego przez inspektora szkolnego;
4) a) z trzech przedstawicieli ludności gminy (obszaru dworskiego),
jeżeli obszar, na który rozciąga się działalność rady szkolnej miejscowej,
obejmuje tylko jedną gminę lub obszar dworski;
b) z dwóch przedstawicieli ludności gminy (obszaru dworskiego), bę
dącej siedzibą rady szkolnej miejscowej, oraz pO' jednym przedstawicielu
ludności od każdej z pozostałych gmin (obszarów dworskich), na które
w całości lub w części rozciąga się działalność r a d y Szkolnej miejscowej.
Jeśli pomiędzy mieszkańcami obwodu szkolnego nie znajdzie się
odpowiednia osoba, stałe przewodnictwo rady szkolnej miejscowej może
za zgodą kuratora objąć inspektor szkolny,
§ 4. Przełożony obszaru dworskiego, wchodzący z urzędu w myśl
punktu 2 § 3-go do rady szkolnej miejscowej, ma prawoi poruczyć zastęp
stwo w radzie szkolnej miejscowej innej osobie; osoba ta musi uzyskać za
twierdzenie inspektora szkolnego, jeśli nie jest zatwierdzona przez starostę,
jako zastępca przełożonego obszaru dworskiego-.
§ 5« Rada szkolna miejscowa składa się;
a) z przewoidniczącego mianowanego z pośród mieszkańców miasta,
a to w miastach powiatowych i w miastach, mających ponad 5000
mieszkańcÓY^ przez kuratora okręgu szkolnego, w innych mia
stach przez inspektora szkolneko;
b) z burmistrza, względnie członka magistatu, delegowanego na sta
łe przez burmistrza;
c) z dwóch nauczycieli (względnie kierowników) publicznych szkól
powszechnych, wyznaczonych przez inspektora szkolnego;
d) z czterech przedstawicieli ludności miasta,
§ 6. Przedstawicieli ludności do rady szkolnej miejscowej wybierają:
a) w gminach wiejskich r a d y gminne, a gdzie ich niema, zebrania
gminne;
b) w gminach miejskich — rady miejskie;
c) na obszarach dworskich mieszkańcy tych obszarów, odpowiadają
cy warunkom § 7-go.
Wybory pod a) i b) dokonywane są na wezwanie inspektora szkol
nego,

n

§ 7, Członkiem rady szkolnej miejscowej (§ 3 punkt 4 a) i b) i § 5
punkt d) może być wybrany bez względu na płeć każdy obywatel Państwa
Polskiego, który:
a) ukończył 30-ty rok życia;
b) w dniu ogłoszenia wyborów przynajmniej od roku ma miejsce sta
łego zamieszkania w obwodzie szkolnym, na który rozciąga się
działalność rady szkolnej miejscowej;
c) posiada pełnię honorowych praw obywatelskich;
d) nie znajduje się pod opieką lub kuratelą;
e) włada dostatecznie językiem polskim.
§ 8. Jeżeli na obszarze, na który rozciąga się działalność rady szkol
nej miejscowej, istnieje odrębna lub parytetyczna (mieszana) szkoła dla
mniejszości narodowej lub wyznaniowej, należy część przedstawcieli lud
ności do rady szkolnej miejscowej wybrać, o ile możności, z pośród osób,
należących do mniejszości narodowej (wyznaniowej) w stosunku oznaczo
nym w każdym przypadku przez radę szkolną powiatową.
§ 9. Wybory przedstawicieli ludności obszaru dworskiego do rady
szkolnej miejscowej przeprowadza się w sposób następujący;
osoba, wyznaczona przez inspektora szkolnego, podaje do wiadomości
wyborców, w sposób w danej miejscowości przyjęty, czas i miejsce wybo
rów. Wybory przeprowadza komisja wyborcza, do której wchodzi delegat
inspektora wraz z dwoma ławnikami.
Wybór następuje bezwzględną większością głosów obecnych, osobno
dla każdego członka.
Wybory odbywają się kartkami, a jeżeli jest jednomyślna zgoda, przez
aklamację.
Jeżeli pierwsze głosowanie nie da wyniku, należy przeprowadzić wy
bory ściślejsze między dwoma kandydatami, którzy w pierwszem głosowa
niu otrzymali największą liczbę głosów.
Jeżeli jest jeszcze trzeci kandydat, który otrzymał taką samą liczbę
głosów, jak jeden z powyższych dwóch, wówczas rozstrzyga lois o dopusz
czeniu do ściślejszego' wyboru dwóch z pomiędzy tych kandydatów, którzy
w pierwszem głosowaniu otrzymali równą liczbę głosów.
Jeżeli obaj kandydaci otrzymali przy wyborze ściślejszym równą
liczbę głosów, wówczas o wyborze rozstrzyga los.
Komisja wyborcza oblicza głosy, oraz sporządza i poidpisuje protokół
wyborczy.
§ 10, Równocześnie z wyborem członków rady szkolnej miejscowej
kolegja wyborcze dokonywują wyboru takiej samej liczby zastępców, któ
rzy w razie śmierci, złożenia urzędu (§ 11) lub utraty mandatu (§§ 14, 18
i 25) wchodzą na resztę oikresu urzędowania do rady szkolnej miejscowej.
§ 11, Do nieprzyjęcia wyboru, albo złożenia urzędu członka rady
szkolnej miejscowej uprawnia:
a) długotrwała choroba;
b) zajęcie, powodujące częstą długotrwałą nieobecność w miejscu
zamieszkania;
c) przekroczenie 60-go roku życia;
d) sprawowanie urzędu państwowego;
e) inne wyjątkowe okoliczności, które, zdaniem inspektora szkolnego,
stanowią dostateczne usprawiedliwienie,
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Osobę, która bez powyższych dowodów odmówi przyjęcia urzędu
członka rady szkolnej miejscowej, lub przyjęty urząd złoży, kurator okrę
gu szkolnego może pozbawić na okres 3 do 6 lat prawa uczestniczenia
w radzie szkolnej miejscowej.
§ 12« Protokóły wyborcze winny być przesłane inspektorowi szkol
nemu w ciągu 3 dni po dokonaniu wyborów.
Zażalenie na nieprawidłowość wyborów można wnieść do inspektora
szkolnego najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia następnego po dokonaniu wy
borów,
§ 13. Wybory członków wymienionych w § 3 punkty 4) a) i b) oraz
w § 5 punkt dJ wymagają zatwierdzenia rady szkolnej powiatowej [§ 18
ptmkt j) rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego z dn, 26 stycznia 1921 r, (Dz, U, R, P, Nr, 46, poz, 283).
Wybrani członkowie rady szkolnej miejscowej mogą rozpocząć peł
nie swych obowiązków dopiero po otrzymaniu zawiadomienia o zatwier
dzeniu wyborów przez r a d ę szkolną powiatową.
Jeżeli członek, który nie ttzyskał zatwierdzenia, zostanie wybrany
powtórnie, to rada szkolna powiatowa, o ile po raz drugi oidmówi zatwier
dzenia wyboru, powołuje z urzędu członka rady szkolnej miejscowej.
§ 14, Mandaty członków rady szkolnej miejscowej z wyboru trwają
lat sześć, mandaty członków wyznaczonych do odwołania.
Członkowie ustępujący pełnią obowiązki do chwili objęcia urzędu
przez ich zastępców.
Członek rady szkolnej miejscowej traci mandat, jeżeli zajdzie co do
niego zmiana, wskutek której oidpadają warunki jego wyboru, względnie
mianowania,
§ 15, Członkowie rady szkolnej miejscowej pełnią obowiązki bez
płatnie z wyjątkiem skarbnika, któremu rada szkolna miejscowa za zgodą
rady szkolnej powiatowej może wyznaczyć stosowne wynagrodzenie,
§ 16. Rada szkolna miejscowa wybiera ze swego grona zastępcę
przewdniczącego, sekretarza i iskarbnika,
§ 17, Posiedzenia rady szkolnej miejscowej odbywają się w oznaczo
nych przez nią terminach. Posiedzenia zwołuje przewodniczący lub urzę
dujący zastępca przewodniczącego:
Posiedzenie nadzwyczajne winno być zwołane w reizie potrzeby uzna
nej przez przewodniczącego, lub na żądanie inspektora szkolnego, albo de
legata innej przełożonej władzy szkolnej, w ciągu doby, wreszcie na wnio
sek dwóch członków rady szkolnej miejscowej w ciągu dni siedmiu.
O każdem posiedzeniu powinien być zawiadomiony inspektor szkolny
z podaniem porządku dziennego w terminie 3 dni naprzód, wyjąwszy, je
żeli posiedzenie zwołane jest na żądanie inspektora.
Na posiedzeniach rady szkolnej miejscowej mogą być obecni bez
głosu decydującego, lecz z prawem zabierania głosu poza koleją mówców,
przedstawiciele przełożonych władz szkolnych i delegaci rady szkolnej
powiatowej,
§ 18, Do ważności uchwał rady szkolnej miejscowej wymagana jest
obecność przewoidniczącego względnie urzędującego jego zastępcy, oraz co
najmniej połowy pozostałych członków.
Jeżeli posiedzenie nie może odbyć się z powodu braku wymaganego
wvżej kompletu, przewodniczący zwołuje drugie posiedzenie z tym samym
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porządkiem obrad, zaznaczając, że uchwały będą prawomocne bez wzglę
du na liczbę obecnych.
Członkowie rady szkokiej miejscowej, nie przybywający na posiedze
nie, winni usprawiedliwić swą nieobecność.
Członek rady szkolnej miejscowej z wyboru, nie przybywają bez
usprawiedliwienia na trzy posiedzenia kolejne, przestaje być członkiem
rady szkolnej miejscowej i traci na okres trzyletni prawo czynnego i bier
nego wyboru do rad szkolnych miejscowych; w miejsce jego wchodzi za
stępca,
§ 19. Uchwały rady szkolnej miejscowej zapadają większością gło
sów obecnych, W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
Członkowie rady szkolnej miejscowej nie mogą brać udziału w obra
dach i głosowaniu nad sprawami, w których są osobiście zainteresowani,
§ 20. Obrady rady szkolnej miejscowej, w szczególności zaś uchwały
na nich zapadające, powinny być protokołowane w specjalnej księdze z po
daniem dnia i uczestników obrad.
Protokół obrad po przeczytaniu powinien być podpisany przez
wszystkich obecnych członków,
§ 21. Zażalenia przeciwko uchwałom lub zarządzeniom rady szkol
nej miejscowej rozstrzyga r a d a szkolna powiatowa.
Zażalenia mogą być wnoszone w ciągu dni siedmiu, licząc od dnia następnegO' po po wzięciu, uchwały, ogłoszeniu zarządzenia lub doręczenia za
wiadomienia.
Przeciw decyzji szkolnej powiatowej, służy w takim samym terminie
prawo odwołania do kuratora okręgu szkolnego,
§ 22. Zadaniem rady szkolnej miejscowej jest załatwianie poruczonych jej przepisami czynności w przedmiocie zakładania, utrzymywania
i budowy publicznych szkół powszechnych oraz roztaczanie opieki nad
szkołą (szkołami) i dziećmi szkolnemi,
W szczególności do rady szkolnej miejscowej należy:
1] układanie projektów budżetu szkolnego gminy zgodnie z obowią
zuj ącemi w tej mierze przepisami;
2] dokonywanie wydatków zgodnie z budżetem, prowadzenie rachtmków i przedstawianie corocznych sprawozdań rachunkowych radzie szkol
nej powiatowej;
3) administrowanie majątkiem szkolnym;
4) zarząd działem gospodarczym szkół wogóle, w tern między innemi:
a) zaopatrywanie szkół w urządzenia wewnętrzne, sprzęty, opal,
oświetlenie i materiały piśmienne,
b) zapewnienie szkole usługi i utrzymania czystości,
c) przeznaczanie gruntów szkolnych na użytek szkół i nauczycieli,
zgodnie z ustawami i przepisami,
5) nadzór nad majątkiem szkolnym, a między innemi;
a) staranie o bezpieczne przechowanie i lokowanie kapitałów, nale
żących do majątku szkolnego,
b) sta.ranie o dobry stan budynków i wewnętrznego urządzenia szko
ły, oraz o ubezpieczenie budynków i majątku szkolnego,
c) dopilnowanie, aby opał i oświetlenie były właściwie zużytkowawane,
d) czuwanie nad prawidłową uprawą pola (ogrodu) szkolnego, o ile
nie jest przeznaczone do użytku nauczyciela lub na cele naukowe,
80

e) staranie, aby w razie weikansu na posadzie nauczycielskiej wyko
nywane były na roli służbowej nauczyciela wszelkie prace stosow
nie do pory roku na koszt kasy szkolnej, z zastrzeżeniem zwrotu
przez nauczyciela;
6) kontrola prowadzonego przez kierownika szkoły (nauczyciela) spi
su ruchomego i nieruchomego majątku szkolnego oraz kontrola ksiąg in
wentarzowych szkoły;
7) opieka higieniczno-sanitarna nad szkołą i dziećmi;
8) wywieranie wpływu na {rodziców celem reigularnego .posyłania
dzieci do szkoły;
9) roztaczanie nadzoru nad szkołami za pośrednictwem przewodni
czącego, który ma prawo bywania w szkole podczas zajęć tylko w towa
rzystwie inspektora szkolnego lub jego zastępcy, nie ma jednak prawa
egzaminowania dzieci ani czynienia uwag nauczycielowi;
10) opieka pozaszkolna nad dziećmi, roztaczanie w razie potrzeby
opieki nad dziećmi biednemi oraz nad kształceniem sierot;
11) współudział w urządzaniu uroczystości szkolnych;
12) zawiadamianie inspektora szkolnego o wszelkich zauważonych
brakach szkoły;
13) wykonywanie wszystkiego', co na mocy ustaw i rozporządzeń
władz szkolnych zostanie poruczone radzie szkolnej miejscowej;
14) składanie sprawozdań ze swej działalności radzie szkolnej powia
towej.
§ 23, Rada szkolna miejscowa wyłania z siebie wydział wykonaw
czy, złożony z przewodniczącego, sekretarza i jednego z członków.
Zobowiązania prawne podpisuje wydział wykonawczy, opatrując je
odciskiem pieczęci urzędowej.
Wszelkie akty o charakterze urzędowym, wychodzące z rady szkol
nej miejscowej, między innemi asygnacje na wypłaty i wpłaty, winny być
podpisane przez przewodniczącego lub jego urzędującego zastępcę i opa
trzone odciskiem pieczęci urzędowej.
Wzór pieczęci urzędowej ustała kurator okręgu szkolnego.
§ 24, Rada szkolna miejscowa może być rozwiązana w wypadkach
gdy:
a) przekracza swe kompetencje,
b) działa niezgodnie z obowiązującemi przepisami,
c) działa na szkodę szkolnictwa,
d) nie rozwija dość owocnej działalności.
Wniosek o rozwiązanie rady szkolnej miejscowej stawia rada szkol
na powiatowa, decyduje ó rozwiązaniu kurator okręgu szkolnego.
Inspektor szkolny ma prawo, w razie jeżeli z:daniem jego zachodzą
warunki wymienione pod a, b i c, zawiesić czynności rady szkolnej miej
scowej; zawieszenie to ustaje, jeżeli rada szkolna powiatowa uchwali nie
przedstawić kuratoroiwi okręgu szkolnego wniosku o rozwiązanie
rady
szkolnej miejscowej, lub jeśli kurator wniosku r a d y szkolnej powiatowej
nie uwzględni.
§ 25, Członek rady szkolnej miejscowej z wyboru może być złożony
z urzędu przez kuratora okręgu szkolnego na wniosek rady szkolnej po
wiatowej, jeżeli:
a) przekracza swe kompetencje,
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b) działa niezgodnie z obowiązującemi przepisami lub z uchwałami
rady szkolnej miejscowej,
c) działa na szlcodę szkolnictwa,
d) jeżeli przez swoje zachowanie okazuje się niegodnym szacunku,
zaufania i poważania, jakiego wymaga jego stanowisko.
§ 26, Prawa i obowiązki rozwiązanej rady szkolnej miejscowej może
kurator przelać czasowo aż do utworzenia nowej rady szkolnej na miano
wanego przez siebie komisarza.
§ 27, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia tracą moc obo
wiązującą rozporządzenia i inne przepisy, dotyczące spraw unormowanych
niniejszem rozporządzeniem.
(Dz. U, R. P. Nr. 118 z dnia 1 grudnia 1926 r., poz

684).

Po wejściu w życie ustawy z dnia 4,VI, 1920 r. o tymczasowym ustroju władz
szkolnycli (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 304) Minister W. R, i O. P. w y d a ł ;
a) w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej rozporządzenie z dnia
26-go stycznia 1921 r. w przedmiocie tymczasowego ustroju w ł a d z szkolnycli na obsza
rze tej dzielnicy (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 283). Rozporządzeniem tym ustalono między
innymi skład i zakres działania r a d szkolnych powiatowych w województwach za
chodnich;
b) w porozumieniu z Ministrem S p r a w W e w n ę t r z n y c h rozporządzenie z dnia
8 lutego 1921 r. w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarza
b. Galicji (Dz. U. R, P. Nr 16, poz, 97), k t ó r y m ustalono skład i zakres działania rad
szkolnych powiatowych i miejscowych w woj, południowych;
c) rozporządzenie z dnia 27 października 1926 r. o r a d a c h szkolnych miejscowych
n a obszarze woj. poznańskiego i pomorskiego (Dz, U. R. P. Nr 118, poz. 684 z dnia
1 grudnia 1926 r.).
Ustawą z dnia 17 lutego 1922 r. o zakładaniu i utrzymywaniu publicznych szkol
powszechnych w brzmieniu, n a d a n y m jej ustawą z dnia 25 listopada 1925 r. (Dz. U. R. P.
Nr 126, poz. 898), obowiązek utrzymywania szkół powszechnych na całym obszarze
Rzeczypospolitej nałożono na gminy terytorialne, a o d r ę b n e związki szkolne zostały
zlikwidowane. Uprawnienia organów samorządu szkolnego w gminie w zakresie gospo
darki funduszami, przeznaczonymi na cele szkolnictwa powszechnego, nie uległy c gra
niczeniu, jednak w związku z normowaniem gospodarki finansowej gmin poczęły się
rodzić trudności tak, że zarządy gmin nie mogły bezpośrednio w y k o n y w a ć budżetów
szkolnych. Nadto z chwilą wejścia w życie rozporządzenia P r e z y d e n t a Rzeczypospolitej
z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych w ł a d z szkolnych (Dz. U. R, P. Nr 50,
poz. 389), r a d y szkolne p o w i a t o w e w woj. południowych, będące dotąd władzami szkol
nymi I instancji, z r e d u k o w a n e zostały p r a w i e tylko do roli organów opiniodawczych.
Po wejściu w życie ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju
samorządu terytorialnego (Dz, U, R, P. Nr 35, poz. 294), mocą której na całym obszarjde
Rzeczypospolitej zorganizowano zbiorowe gminy wiejskie, skład r a d szkolnych miejsco
wych w woj. zachodnich i południowych oraz zakres ich działania p r z e s t a ł odpowiadać
nowym warunkom. Wyłoniła się konieczność nowego uregulowania sprawy i odpowiedni
projekt ustawy jest (w czasie d r u k u niniejszego wydawnictwa) przedmiotem prac Ciał
Ustawodawczych.
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CZĘSC II,

A.
MINISTERSTWO WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA
PUBLICZNEGO,

MINISTROWIE

W. R. I O. P. *)

I) P r o i Józef Mikułowski-Pomorski (Dyr. Dep. W. R. i O. P.) —
od 23.1. 1917 r. do 7.XII, 1917 r.
2] Prof, Inż. Antoni Ponikowski — od 7.XII. 1917 r. do 27.11. 1918 r.,
(Kier. Min. W. R. i O. ?.), od 27.11. 1918 r, do 4.IV. 1918 r., od 4.IV. 1918 r.
do 5.IX. 1918 r., od 26,X. 1918 r, do 4.XI. 1918 r.
3) Dr, Bronisław Dembiński (Kier. Min. W. R. i O. P. — od 4.XI.
1918 r. do 14.XI. 1918 r.
4) Ksawery Prauss — od 17.XI. 1918 r. ,do 16.1. 1919 r.
5) Prof, Dr, Jan Łukasiewicz — od 16./20/I. 1919 r. do 9.XII. 1919 r.
6) Tadeusz Łopuszański — od 13.XII. 1919 r. do 9.VI. 1920 r., od
23.VI. 1920 r. do 24.VII. 1920 r.
7) Maciej Rataj — od 24.VII. 1920 r. do 13.IX. 1921 r.
8) Prof, Inż, Antoni Ponikowski — od 19.IX. 1921 r. do 5.III. 1922 r„
od lO.IlI. 1922 r, do 6.VI. 1922 r.
9) Artur Śliwiński — od 28.VI. 1922 r. do 7.VII 1922 r
Od 28.VI. 1922 r. do 31.VII. 1922 r. p. o. w z. Prof. Józef Mikułowski-Pomorski,
Dyr. Dep,

10] Prof, Dr. Julian Ignacy Nowak — od 31.VII. 1922 r, do 21.VIII.
1922 r.
II) Prof, Dr, Kazimierz Władysław Kumaniecki — od 21,VIII.
1922 r. do 14.Xn. 1922 r,
12) Prof, Józef Mikułowski-Pomorski (Kier. Min, W. R. i O. P.) —
od 16.XII. 1922 r. do 26.V. 1923 r.
13) Prof, Dr. Stanisław Głąbiński — od 28.V. 1923 r. do 27.X. 1923 r.
14) Prof, Dr, Stanisław Grabski — od 27.X. 1923 r. do 14/15/XII.
1923 r.
15) Dr, Bolesław Miklaszewski — od 19,XII. 1923 r. do 11.XII. 1924 r.
16) Prof, Dr, Jan Zawidzki (Kier. Min, W. R. i O, P.) — od 11.XII.
1924 r. do 25.III. 1925 r.
17) Prof, Dr, Stanisław Grabski — od 25.111. 1925 r, do 14.XI. 1925 r.,
od 20.XI, 1925 r. do 5.V. 1926 r., od 10.V, 1926 r. do 15.V. 1926 r.
18) Prof, Józef Mikułowski-Pomorski (Kier. Min, W, R, i O, P.) —
od 15.V. 1926 r. do 4.VI. 1926 r., od (4) 8.VI. 1926 r, do (6) 7,Vir. 1926 r.
*) Różne o.kresy czasu przy jednym nazwisku dotyczą zmian rządu bez zmiany
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
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19) Prof, Antoni Sujkowski — od 7,VII, 1926 r. do 24.IX. 1926 r.,
od 27.IX. 1926 r, do 30.IX. 1926 r,
20) Prof, Dr, Kazimierz Bartel (Kier. Min. W. R. i O. P.) — od 2.X.
1926 r. do 9,1, 1927 r,
21) Dr, Gustaw Dobrucki — od 9,1, 1927 r, do 27.VI. 1928 r,
22) Dr, Kazimierz Świtalski — od 27,VI, 1928 r. do 13 (14),rV". 1929 r,
23) Dr. Sławomir Czerwiński — od 14,IV, 1929 r, do 7.XII, 1929 r„
od 29,XII, 1929 r. do 17,111, 1930 r., od 29.III. 1930 r, do 23,VIII, 1930 r„
od 25,VIIiI, 1930 r, do 4,XIL 1930 r., od 4,XII, 1930 r, do 26,V, 1931 r„ od
26.V, 1931 r, — (zmarł 4,VIII, 1931 r,),
24) Janusz Jądrzejewicz — od 12,VIII, 1931 r, do 9,V. 1933 r,, od
10,V, 1933 r, do 22,11, 1934 r.
25) Wacław Jędrzejewicz — od 22,11. 1934 r, do 13.V, 1934 r,, od
15.V, 1934 r. do 28,111. 1935 r„ od 28,111. 1935 r. do 12 (13),X, 1935 r,
26) Prof, Konstanty Chyliński (Kier. Min, W. R, i O, ?,) — od 13,X,
1935 r. do 5,Xn. 1935 r,
27) Prof. Dr, Wojciech Świętosławski — od 5,XII, 1935 r. do 15,V,
1936 r., od 16,V, 1936 r,
PODSEKRETARZE

STANU

W

MINISTERSTWIE

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
1. Dr, Dembiński Bronisław — od 13,IV, 1918 r, do 31,X, 1920 r,
2. Łopuszański Tadeusz — od 7,VIII, 1920 r, do 13,VIiII, 1926 r,
3. Gayczak Stanisław — od 27,VIII. 1926 r. do 30.XI. 1926 r,
4. Żłobicki Władysław, Dyrektor Dep, pełnił obowiązki (w, z, i p, o,)
Podsekretarza Stanu od grudnia 1926 r. do sierpnia 1928 r,
5. Dr, Czerwiński Sławomir — od 31.VIIL 1928 r, <ło 13,IV, 1929 r,
6. Ks. Dr, Żongołlowicz Bronisław — od 19,VI, 1930 r, do 30,IV,
1936 r.
7. Pieracki Kazimierz — od 9,1, 1931 r, do 2,IX, 1934 r.
8. Prof. Chyliński Konstanty — od 2,IX, 1934 r. do 12,X, 1935 r„ od
6,Xn, 1935 r, do 6,1, 1936 r.
9. Płk. dypl, Fcrek-Błeszyński Jerzy — od 6,1, 1936 ,r,
10, Prof Dr Ujejski Józef — od 29,V, 1936 r, — (zmarł 8,VII, 1937 r,),
11, Prof, Dr, AIexandrowicz Jerzy — od 10,XI, 1937 r.
W Ministerstwie b. Dzielnicy Pruskiej, utworzonym ustawą z dn. 1,VIII, 1919 r.
(Dz, P, P, P, Nr 64, poz, 385 z idmia 19,YIII, 1919 r,), a eniesionym ustawą z dnia 7,IV,
1922 r, (Dz, U, R. P, Nr 30, poz. 247 z dnia 28.IV, 1922 r.) Podsekretarzem Stanu był do
dn, 15 (24).I. 1921 r. Bernard Chrzanowski.

1.
KOMUNIKAT.
(Dz. Urz, Min, W. R. i O. P. Nr 7 z dnia 31 grudnia 191S r„ poz, 26, str, 364),

Departament Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego został
ustanowiony na posiedzeniu Wydziału Wykonawczego Tymczasowej Ra88

dy Stanu w dniu 23 stycznia 1917 ir,, a jego Dyrektorem mianowany*)
członek Tymczasowej Rady Stanu, J. Mikułowski-Pomorski.
Wice-Dyrektorem Departamentu w dziale spraw wyznaniowych zo
stał mianowany przez Plenum w dniu 22 marca prof, St, Smolka,
(Prace Departamentów i biur Tymcz, R. St, Król, Pol,
od 15,1 — 1,IX 1917 r.J.
*)

Farmalnego aktu nominacyjnego nie w y d a n o .

D e p a r t a m e n t Wyznań Religijnyich i Oświecenia Publioznego przekształooiny n a
Ministerstwo W, R, i O, P, — arł. 6 i 38 D e k r e t u R a d y Regencyjnej z dnia 3 stycznia
f918 r. (Dz, P, K. P. Nr 1, poz, 1 z idnia 1 lutego 1918 r.).
Dnia 7 grudnia 1917 r, Minisitrem W, R. i O. P , z o s t a ł mianowany Antoni Poni
kowski, dziekan Wydziału Inżynierii Wodnej Politechniki Warszawskiej,
Formalne przejęcie w^ładzy przez Ministra W, R, i O, P, nastąpiło na pod
stawie D e k r e t u R a d y Regencyjnej o tymczasowej organizacji W ł a d z Naczelnych w Kró
lestwie Polskim,

2,
RESKRYPT

RADY REGENCYJNEJ

KRÓLESTWA

POLSKIEGO

w przedmiocie wyłączenia z kompetencji Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego zarządu szkolnictwa rolniczego niższego stopnia
i przekazania tegoż zarządu Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Koronnych.
(Dz, Urz, Min. W, R, i O, P, Nr 6, poz. D, 2, z dnia 30,X. 1918 r.).

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postano
wiliśmy i stanowimy, co następuje:
Art. 1, Z zaikresu kompetencji Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego, określonej w art, 26 dekretu Naszego o tymczasowej
organizacji Władz Naczelnych w Królestwie Polskiem z dn. 3 stycznia
1918 r,, wyłącza się zarząd szkolnictya rolniczego niższego stopnia. Równo
cześnie zarząd ten powierza się Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Koronnych,
Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu powierzamy Prezydentowi
Ministrów, Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
i Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Koronnych, którzy mają się poirozumieć
także co do wydania wszelkich zarządzeń przejściowych, jakie okażą się
potrzebne wskutek zmiany kompetencji obu Ministrów,
Dan w Warszawie, dnia 7 września 1918 r,
3,
DEKRET RADY

REGENCYJNEJ

o opiece nad zabytkami sztuki i kultury,
[Dz. P , P, P , Nr 16, poz, 36, z idnia 8 listopada 1918 r,).
(Wyciąg)

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postano
wiliśmy i stanowimy, co następuje:
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Zasady ogólne.
Art« 1. Wszelkie zabytki kultury i sztuki, znajdujące się w grani
cach Państwa Polskiego, wpisane do inwentarza zabytków sztuki i kultu
ry, podlegają opiece prawa.
Należące do Państwa Polskiego lub do jego obywateli, lub do insty
tucji polskich zabytki sztuki i kultury, znajdujące się za granicą, mogą
być przedmioitem szczególnych środków ochrony ze strony władzy pań
stwowej polskiej oraz umów międzynarodowych, stosownie do osobnych
w tej mierze postanowień,
Art. 2. Opieka n a d zabytkami sztuki i kultury należy do Minister
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Art. 3. Czynności ziwiązane z opieką nad zabytkami sztuki i kultu
ry sprawują konserwatorzy zabytków sztuki i kultury, mianowani przez
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Ilość i granica okręgów oraz siedziby i etaty konserwatorów okre
ślone będą osobnem rozporządzeniem ministerjalnem.
Art. 4. Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
przysługuje p r a w o wydawania w zakresie niniejszej ustawy zarządzeń,
tyczących się tak organizacji urzędu konserwatorskiego, jak również wogóle opieki nad zabytkami sztuki i kultury.
Art. 5. Z ramienia i pod kierunkiem' Ministerstwa Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego prowadzony będzie inwentarz zabytków
sztuki i kultury, znajdujących się w granicach Państwa Polskiego,
Dan w Warszawie, dnia 31 października 1918 r.
4,
RESKRYPT

RADY

REGENCYJNEJ

o organizacji archiwów państwowych i o opiece nad archiwaljami.
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P, Nr 6, poz, 1, z dnia 30 października 1918 r.),
(Wyciąg)

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postano
wiliśmy i stanowimy, co następuje;
I,

Wydział Archiwów Państwowych,

Art. 1. Przy Ministrze W. R. i O. P., j^ko zwierzchniku archiwów
państwowych, istnieje Wydział Archiwów Państwowych, pod kierunkiem
naczelnika wydziału.
Art, 2. Do zadań W. A. P. należy:
a) zarząd archiwów państwowych;
b) opieka techniczno-naukowa nad archiwami i zbiorami archiwalnemi, należącemi do instytucji publicznych, miejskich, gmin
nych i t. p.;
c) ratowanie istniejących w kraju zabytków archiwalnych od zni
szczenia, oraz udzielanie rady i pomocy w sprawach, związa90

nych z ochroną i przechowywaniem takich zabytków, będących
w posiadaniu prywatnem;
d) rewindykacja zbiorów archiwalnych, stanowiących własność Pań
stwa Polskiego.
Dekret
o organizacji archiwów państwowych i o opiece nad archiwaljami (Rada Archiwalna).
[Dz. P. P. P. N r 14, poz, 182, z dnia 8 lutego 1919 r.).
Rozporządzenie R a d y Ministrów
o przekazaniu Ministrowi W. R. i O. P, zarządu s p r a w archiwalnych w b, dzielnicy
pruskiej i(Dz, U. R, P. Nr 4/22, poz. 20) (Dz. Urz, Min, W. R. i O. P, z dnia 28 stycznia
1922 r. Nr 5 (74), poz, 32).
Okólnik
Ministerstwa W, R. i O. P, w sprawie archiwów b. dyrekcyj n a u k o w y c h na terenie
b, -zab, rosyjskiego, (Dz, Urz, Min, W, R. i O, P, z dnia 14 listopada 1922 r. Nr 20 (98),
poz, 340).
Rozporządzenie
Ministra W, R, i O, P, z dnia 10 stycznia 1935 r, (Nr. Arch. 1091/1934 r.) Przepisy ar
chiwalne. (Dz. Urz. Min, W, R, i O, P, z dnia 31 stycznia 1'935 r. Nr, 1, poz, 1),

5.
DEKRET
o utworzeniu Ministerstwa Sztuki i Kultury,
(Dz. P, P. P, Nr 19, poz, 52, z dnia 14 grudnia 191S r,).

Na wniosek Rady Ministrów stanowię, co następuje;
Art, 1, Zostaje utworzone Ministerstwo Sztuki i Kultury.
Art, 2, Do Ministra Sztuki i Kultury należy zawiadywanie i opie
ka nad sztuką, literaturą piękną, zabytkami, muzeami sztuki, teatrami
i wykształceniem estetycznem narodu.
Art, 3. Dziedziny, w artykule poprzedzającym wymienione, zostają
wyjęte z zakresu kompetencji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, w którego zawiadywaniu pozostają wszystkie inne dziedzi
ny, wyszczególnione w art. 26 Dekretu o tymczasowej Oirganizacji władz
z dnia 3 stycznia 1918 r.
Art, 4, Art, 3 Statutu Rady Oświecenia Publicznego z dnia 13 wrze
śnia 1918 r. zostaje zmieniony w ten sposób, że Rada Oświecenia Publicz
nego składa się z 37 osób, a mianowicie oprócz osób, wyliczonych w ust.
b, tegoż artykułu, w skład Rady Oświecenia Publicznego wejdzie jeden
przedstawiciel Ministerstwa Sztuki i Kultury.
Art, 5, Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi
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Sztuki i Kultury w porozumieniu z Ministrem Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publiczneigo.
Dan w Warszawie, d. 5 grudnia 1918 r.
Rozporządzenie R a d y Ministrów w przedmiocie rozciąginięcia mocy obowiązującej
d e k r e t u o opiece nad zabytkami sztuki i kultury na obszar b. dzielnicy pruskiej. {Dz, Urz.
Min. W. R, i O, P. Nr 14 z 23.4. 1922 r., poz. 134).
Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej
d e k r e t u o zatwierdzaniu projektów pomników z e stanowiska ^autystycznego na obszar
b, d z i e k i c y pruskiej. (Dz. Urz. Min. W, R. i O, P , Nr 14 z 23.4, 1922 r„ poz. 135).
Rozporządzenie R a d y Ministrów w przedmiocie przekazania Ministrowi Sztuiki
i Kultiury zarządu opieki państwowej w dziedzinie sztuki i .kultury n a obszarze h, dziel
nicy prusikiej. [Dz. Urz. Min. W, R. i O, P . Nr 14 z 23.4, 1922 r., poz, 136),

6,
USTAWA
o zniesieniu Ministerstwa Sztuki i Kultury,
(Dz, Urz. Min, W, R. i O, P. Nr 14, poz. 137, z dlnia 23 kwietnia 1922 r.),

Art, 1, Utworzone dekretem z dnia 5 grudnia 1918 r, (Dz, P, P, P,
Nr. 19, poz, 52) Ministerstwo Sztuki i Kultury znosi się,
Art, 2, Wszystkie sprawy, przekazane przez dotychczasowe usta
wy i rozporządzenia Ministrowi Sztuki i Kultury, przechodzą do zakresu
działania Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Art. 3, Z dniem wejścia w życie ustawy niniejszej uchyla się de
kret z dnia 5 grudnia 1918 r, o utworzeniu Ministerstwa Sztuki i Kultu
ry (Dz, P. P. P. Nr. 19, poz. 52],
Art, 4, Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Prezydentowi
Ministrów oraz Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
. Art, 5, Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
Warszawa, dnia 17 lutego 1922 r, (Dz, Ust, Rzp, P. z 1922 r. Nr 14,
poz, 128).
7,
OKÓLNIK Nr. 486/21 S.
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
Do wszystkich urzędników IVlinisterstwa Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publiczneg,o,
W sprawie zamiany sekcyj na departamenty,
(Dz, Urz. Min, W, R. i O. P . Nr. 5 (48), poz. 62, z dnia 7 czerwca 1921 r.),

Sekiretarjat Generalny zawiadamia, że zgodnie z rozporządzeniem
Pana Ministra zamienione zostały na departamenty sekcje: szkolnictwa
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powszechnego, szkolnictwa średniego, szkolnictwa zawodowego oraz
naiiki i szkół wyższych, przyczem szefowie wymienionych sekcyj zostali
dyrektorami departamentów.
Warszawa, dnia 21 marca 1921 r,
8,
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 18 marca 1921 roku

W przedmiocie statutów organizacyjnych Ministerstw i Urzędów
Centralnych.
(Monitor Polski Nr, 74, poz. 115, z dnia 1 kwietnia 1921 r.
(Wyciąg)

Na mocy art, 13 i 15 dekretu o tymczasowej organizacji władz na
czelnych z dnia 3 stycznia 1918 r, (Dz, Pr, z 1918 r, Nr, 1 poz, 1) Rada
Ministrów zarządza, co następuje;
§ 1. Zatwierdza się załączone d o niniejszego statuty organizacyjne
Ministerstw i Władz Centralnych,
§ 2, Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego tracą moc
obowiązującą wszelkie sprzeczne z niem przepisy, zawarte w poprzednio
wydanych rozporządzeniach Rady Ministrów i poszczególnych Ministrów
oraz Prezesa Głównego Urzędu Ziemskiego,
§ 3- Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezyden
towi Ministrów i właściwym Ministrom oraz Prezesowi Głównego Urzę
du Ziemskiego,
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
STATUT
Ministerstwa

Wyznań

ORGANIZACYJNY
Reli,gijnych

i

Oświecenia

Publicznego,
§ 1. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznegto
dzieli się na pięć departamentów; Szkolnictwa Ogólno-Kształcącego,
Szkolnictwa Zawodowego, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ogólny i W y 
znań Religijnych, oraz niewłączony do deipartamentów Wydział Archiwów,
§ 2, Departament Szkolnictwa Ogólno-Kształcącego składa się
z sześciu wydziałów; Wychowania Przedszkolnego, Szkolnictwa Powszechneigo. Szkolnictwa Średniego, Seminarjórw, Oświaty Pozaszkolnej
i Wydawnictw.
Pierwsze pięć wydziałów załatwiają sprawy ustalania teoretycznych
podstaw danego -działu, opracowują odnośne programy, regulaminy i pO'
dręczniki, oraz sprawują zarząd i nadzór nad danym działem szkolnictwa.
Wydział Szkolnictwa Średniego obejmuje -również inspekcję harcerstwa.
Wydział Wydawnictw zajmuje się techniczną i administracyjną stro
ną wydawnictw i pomocy natikowych,
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§ 3, Departament Szkolnictwa Zawodowego składa się z dwóch
wydziałów Szkolnictwa Technicznego i Handlowego, oraz z Referatu
Szkół dla Dziewcząt.
Wydział Szkolnictwa Technicznego załatwia sprawy średnich szkół
technicznych, szkół kolejowych, szkół rzemieślniczych kszitałcących i do
kształcających, 'oraz agrotechnicznych.
Wydział Szkolnictwa Handlowego załatwia sprawy szkół i kursów
handlowych i kupieckich.
Referat Szkół dla Dziewcząt załatwia sprawy szkół i kursów go
spodarstwa domowego, oraz szkół zawodowych dla dziewcząt, z wyjąt
kiem tych, które należą d o zakresu działania Wydziału Szkolnictwa Tech
nicznego lub Handlowego,
§ 4- Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego składa się z trzech
wydziałów; Nauki, Uniwersytetów i Akademickich Szkół Technicznych.
Wydział Nauki sprawuje opiekę państwową nad nauką polską oraz
załatwia sprawy bibljote.czne.
Wydział Uniwersytetów załatwia sprawy uniwersytetów państwo
wych i wyższych ogólnokształcących uczelni prywatnych.
Wydział Akademickich Szkół Technicznych załatwia sprawy aka
demickich szkół technicznych państwowych i prywatnych,
§ 5, Departament Ogólny składa się z pięciu wydziałów; Prezydjalnego. Sprawozdawczego, Budżetowo-Rachunkowego, Wychowania Fi
zycznego i Budownictwa Szkolnego,
Wydział Prezydjalny załatwia sprawy ogólne Ministerstwa, sprawy
wynikające ze stosunku Ministerstwa do Sejmu, Naczelnika Państwa, Ra
dy Ministrów i innych Ministerstw i urzędów centralnych, oraz wszelkie
sprawy nie należące do zakresu działania innych wydziałów, wydaje opinje prawne, przeprowadza ostateczne redakcje projektów ustaw i rozpo
rządzeń, załatwia sprawy personalne urzędników i funkcjonarjuszów Mi
nisterstwa i urzędów podległych, oraz obejmuje kancelarję i intendenturę
Ministerstwa,
Wydział Budźetowo-Rachunkowy załatwia isprawy budżetowe i fi
nansowe Ministerstwa, oraz kontrolę rachurukową urzędów podległych
Ministerstwu,
Wydział Sprawozdawczy załatwia sprawy okresowych sprawozdań
Ministerstwa i sprawy prasowe, nadto obejmuje on redakcję Dziennika
Urzędowego, oraz bibljotekę Ministerstwa ,
Wydział Wychowania Fizycznego załatwia sprawy wychowania fi
zycznego, pedagogiki leczniczej i hygieny nauczania, oraz sprawuje nad
zór nad działalnością lekarzy szkolnych.
Wydział Budownictwa Szkolnego załatwia sprawy budownictwa
szkolnego, inwentaryzacji budynków pozostających w zarządzie Minister
stwa i władz podległych, oraz sprawy ich remontu i inspekcji,
§ 6, Departament Wyznań Religijnych składa się z dwóch wydzia
łów; Wyznania Katolickiego i Innych Wyznań,
Wydział Wyznania Katolickiego załatwia całokształt spraw związa
nych z wykonywaniem p r a w i opieki państwa w stosunku do kościoła
katolickiego.
Wydział Innych Wyznań załatwia całokształt spraw związanych
z wykonywaniem p r a w i opeki państwa w stosunku do wszystkich innych
wyznań,
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§ 7, Wydział Archiwów załatwia całokształt spraw związanych
z organizacją i administracją archiwów państwowych,
§ 8, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wyzna
czy, jakie z dotychczasowych Wydziałów Ministerstwa mają być utrzyma
ne do czasu zorganizowania kuratorjów okręgowych,
W p r a k t y c e pozostały; Sekretariat Generalny i oddzielne D e p a r t a m e n t y szkolnic
twa powszeclinego i szkolnictwa średniego ogólnokształcącego.
Od 1,11, 1919 r, do 15.V, 1922 r. w d e p a r t a m e n c i e (sekcji) szkolnictwa powszech
nego istniał osobny wydział (YII) szkół powszechnych i seminariów nauczycielskich
w b. Galicji (III. instancja dla tego terenu); naczelnikiem wydziału był p. Michał Siwak.

9.
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z 'dnia 26 c z e r w c a 1924 roku,

W sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa
i Oświecenia Publicznego,

Wyznań

Religijnych

{Monitor P-olski Nr. 153, p o z . 482, z dnia 7 lipca 1924 r,).

Na podstawie art, 13 i 15 dekretu o tymczasowej organizacji władz
naczelnych z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz, Pr, K. P, Nr, 1, poz, 1), zarządza
się, co następuje;
§ L Zatwierdza się dołączony do niniejszego rozporządzenia statut
organizacyjny Ministemstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministro
wi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Równocześnie uchyla się statut organizacyjny Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, zatwierdzony irozporządzeniem Ra
dy Ministrów z dnia 18 m a r c a 1921 r, („Monitor Polski" Nr, 74, poz, 115)
w przedmiocie statutu Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego,
Załącznik do rozporządzenia R a d y Ministrów z dnia 26 c z e r w c a 1924 r.

STATUT
M. i n i s t e r s t w a

ORGANIZACYJNY

Wyznań

Religijnych

i

Oświecenia

Publicznego.
§ 1. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
dzieli się na departamenty; ogólny, szkolnictwa powszechnego, szkolnic
twa średniego, szkolnictwa zawodowego, nauki i szkół wyższych, sztuki,
wyznań, oraz niewłączony do departamentów wydział archiwów,
§ 2. Na czele jednego z departamentów stoi Podsekretarz Stanu.
Pozatem Podsekretarz Stanu prowadzi te sprawy, które mu Minister
przekaże.
§ 3. Na czele pozostałych departamentów stoją Dyrektorzy Depar
tamentów,
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Departament ogólny.
§ 4, Departament ogólny dzieli się na wydziały; prezydjalny, praw
ny, budownictwa szkolnego, budżetowo-rachimkowy,
§ 5. Wydział prezydjalny załatwia sprawy, wynikające ze stosun
ku Ministerstwa do Prezydenta J^eczypospolitej, Sejmu, Senatu i Rady
Ministrów, sprawy, wynikające ze stosunku do innych Ministerstw,
a w szczególności w zakresie szkolnictwa zagranicznego ze stosunku do
Ministeirstwa Spraw Zagranicznych, sprawy statystyki, organizacji i biu
rowości Ministerstwa, oraz podległych mu władz i urzędów, sprawy oso
bowe urzędników i funkcjonarjuszów Ministerstwa i Kuratorjów Okrę
gów Szkolnych, oraz obejmuje bibljotekę i kancelarję główną Minister
stwa; wydział prezydjalny jest zarazem biurem przybocznem Ministra.
§ 6. Wydział p r a w n y jest organem opinjodawczym w kwestjach
prawnych dla wszystkich działów Ministerstwa, opracowuje projekty
ustaw i rozporządzeń lub współdziała w tego rodzaju pracach t a k w łonie
samego Ministerstwa, jakoteż z jego ramienia, współpracuje w wygotowa
niu pism do Najwyższego Trybunału Administracyjnego i zastępuje w za
sadzie Ministerstwo przed tym Trybunałem, załatwia sprawy ftmdacyj,
darowizn i zapisów szkolnych oraz sprawy emerytalne, związane z dawną
służbą w państwach zaborczych,
§ 7. Wydział budownictwa szkolnego współpracuje w kierunku fa
chowym z poiszczególnemi wydziałami w sprawach budowlanych i czuwa
nad programowem wykonaniem powierzonych mu budowli,
§ 8, Wydział budżetowo rachunikowy opracowuje pod względem
technicznym budżet w zakresie działalności Ministerstwa, wykonywa na
podstawie zarządzeń odnośnych wydziałów asygnowanie i przekazywanie
kredytów, czuwając nad ich prawidłowem wyda;tkowaniem, prowadzi ra
chunkowość Ministerstwa i kontroluje rachunkowość władz podległych
oraz sporządza zamknięcia rachunkowe,
§ 9, W departamencie ogólnym istnieje dla załatwiania spraw higjeny szkolnej, wychowania fizycznego, harcerstwa urząd naczelnego wi
zytatora higjeny szkolnej, który posługuje się współpracą sił fachowych;
sprawy kancelaryjne urzędu załatwia wydział prezydjalny.
Departament szkolnictwa powszechnego.
§ 10- Departament szkolnictwa po-wszechnego dzieli się na wydzia
ły; szkół powszechnych, organizacyjny, kształcenia nauczycieli i oświaty
pozaszkolnej.
§ 11, Wydział szkół powszechnych załatwia sprawy, wynikające
z zarządu, nadzoru, wewnętrznego ustroju i programów szkół powszech
nych, szkół specjalnych i ochronek, stosunków prawnych i służbowych
nauczycieli tych szkół i ochronek i inspektorów szkolnych oraz sprawy
organów samorządu szkolnego,
§ 12, Wydział organizacyjny załatwia sprawy, wynikające z orga
nizacji nowych szkół powszechnych i budowy szkół, sprawy sieci szkol
nej i gruntów szkolnych,
§ 13, Wydział kształcenia nauczycieli załatwia sprawy, wynikające
z zarządu, nadzoru wewnętrznego ustroju i programów seminar.jów nau
czycielskich, preparand i kursów instytutów nauczycielskich, ze stosun96

ków prawnych i służbowych kierowników i nauczycieli tych zakładów
naukowych, oraz sprawy kwalifikacji nauczycieli szkół powszechnych.
§ 14, Wydział oświaty pozaszkolnej załatwia sprawy programów
nauczania pozaszkolnego, organizacji i koordynowania pracy kulturalnooświatowej t o w a r z y s t w oświatowych i ciał samorządowych oraz nadzoru
pozaszkolnej akcji -oświatowej.
Departament szkolnictwa średniego,
§ 15, Departament szkolnictwa średniego dzieli się na wydziały:
administracyjny, programowy i wydawniczy.
§ 16, Wydział administracyjny załatwia sprawy organizacji i admi
nistracji szkół średnich ogólnokształcących, oraz sprawy, wynikające ze
stosunków prawnych i służbowych nauczycielstw:a tych szkół, przyczem
sprawy mianowania, przenoszenia i uwalniania w porozumieniu z wydzia
łem programowym,
§ 17, Wydział programowy pracuje nad teoretycznemi podstawami
szkolnictwa średniego, nad jego programami i metodami wychowawczemi i dydaktycznemi, kiertuje wychowawczą i dydaktyczną pracą szkół,
współdziała z wydziałem administracyjnym w sprawach mianowania, prze
noszenia i uwalniania nauczycieli, współdziała z wydziałem wydawniczym
w sprawach podręczników i pomocy naukowych, prowadzi sprawy przy
gotowania pedagogicznego oraz dokształcania nauczycieli szkół śred
nich i współdziała z departamentem nauki i szkół wyższych w sprawach
przygotowania naukowego tych nauczycieli.
§ 18, Wydział wydawniczy załatwia techniczną i administracyjną
oraz w miarę potrzeby redaikcyjną stronę wydawniczej działalności Mini
sterstwa oraz w porozumieniu z wydziałem programowym departamentu,
względnie z departamentami szikolnictwa powszechnego i szkolniotwa zawodoiweigo — załatwia sprawy kwalifikacji książek szkolnych i pomocy
naukowych.
Departament szkolnictwa zawodowego.
§ 19, Departament szkolnictwa zawodowego dzieli się na wydzia
ły: szkół technicznych, szkół handlowych, szkół zawodowych dokształca
jących i rzemieślniczo-przemysłowych oraz administracyjny,
§ 20, Wydział szkół technicznych załatwia sprawy organizacji, wi
zytacji, programów i administracji szkół i kursów technicznych, szkół
majstrów i dozorców, szkół przemysłu artystycznego, szkół kolejowych,
szkół agrotechnicznych oraz szkół zawoidowych z wyjątkiem tych, k t ó r e
należą do zakresu działania wydziału szkół handlowych.
§ 21, Wydział szkół handlowych załatwia sprawy organizacji, wi
zytacji, programów i administracji szkół i kursów handlowych.
§ 22, Wydział szkół zawodowych dokształcających i szkół rze
mieślniczo-przemysłowych załatwia sprawy organizacji, wizytacji, progra
mów i administracji szkół zawodowych dokształcających i szkół rze
mieślniczo-przemysłowych,
§ 23, Wydział administracyjny załatwia sprawy wynikające z orga
nizacji i administracji iszkolnictwa zawodowego, mające charaikter ogól
ny, oraz —' według wskazówek wyżej wymienionych wydziałów — spra97

wy personalne nauczycielstwa szkół zawodowych oraz sprawy budźetowo-rachunkowe szkolnictwa zawodowego.
Departament nauki i szkół wyższych.
§ 24, Departament nauki i szkół wyższych dzieli się na wydziały:
nauki, programowo-dydaktyczny i administracyjno-gospodarczy.
§ 25. Wydział nauki załatwia sprawy placówek pracy naukowej
w kraju i zagranicą, związków, zjazdów i kongresów naukowych, zrzeszeń
akademickich, sprawy stypendjów i subwencjonowania pracy i badań
naukowych,
§ 26, Wydział programowo-dydaktyczny załatwia sprawy organi
zacji nauczania w szkołach akademickich państwowych oraz w innych,
posiadających charakter akademicki, uczelniach publicznych, a w szcze
gólności sprawy organizacji i programu studjów i egzaminów, powoływa
nia profesorów, habilitacyj docentów, poruczania godzin zleconych oraz
te sprawy personalne profesorów i docentów, które mają związek z samą
nauką (urlopy, wyjazdy w celach naukowych i t, d.), sprawy uzyskiwania
stopni, godności i odznaczeń naukowych, sprawy ingerencji Ministerstwa
przy organizowaniu pozaszkolnej nauki uniwersyteckiej (powszechne wy
kłady uniwersyteckie i t. p,) oraz sprawy stosuników studenckich, o ile
chodzi o sprawy, związane ze studjami oraz pozaszkolnem zgłębianiem
wiedzy; sprawy, dotyczące organizacji naukowego przygotowania nauczy
cieli szkół średnich są załatwiane w porozumieniu z departamentem
szkolnictwa średniego.
§ 27, Wydział administracyjno-gospodarczy załatwia sprawy go
spodarki wewnętrznej szkół akademickich i należących do nich zakładów
naukowych w zakresie budżetu rzeiczowego, sprawy budowy, remontu
i wynajmu lokalów, sprawy personalne profesorów, docentów i wykłada
jących, z wyjątkiem spraw, przekazanych wydziałowi programowo-dydaktycznemu, tudzież wszystkie sprawy personalne urzęidników i służby
szkół akademickich, bada i opinjuje ze stanowiska prawnego sprawy,
przekazane wydziałowi programowo-dydaktycznemu, oraz prcwAradzi ewi
dencję spraw administracyjnych natury ogólnej.
Departament sztuki
§ 28, Departament sztuki dzieli się na wydziały; sztuk plastycznych
i zabytków oraz literatury, muzyki i teatrów.
§ 29, Wydział sztuk plastycznych i zabytków sprawuje opiekę nad
rozwojem architektury, malarstwa, rzeźby i sztuki stosowanej, współdzia
ła w zatwierdzaniu projektów bucjowlanych oraz w dziedzinie prawa bu
dowlanego i autorskiego, sprawuje zarząd względnie nadzór nad szkolnic
twem i wychowaniem artystycznem, współdziała w ustalaniu kwalifikacji
sił nauczycielskich rysunkowych, zajmuje się wydawnictwami sztuki, spra
wami organizacji artystycznych, prowadzi prace konserwacji zabytków,
sprawuje dozór ogólny nad zbiorami państwowemi i muzeami, oraz pro
wadzi sprawy rewindykacji polskiego mienia kulturalnego.
§ 30, Wydział literatury, muzyki i teatrów popiera rozwój litera
tury i muzyki w kraju, załatwia sprawy, wypływające z p r a w a autorskie
go, sprawuje zarząd, względnie nadzór nad szkołami muzyczncmi, współ98

działa z innemi departamentami w sprawie programów, podręczników
i nauki muzyki i śpiewu, prowadzi sprawy związków i towarzystw mu
zycznych, sprawuje nadzór nad teatrami subwencjonowanemi i szkołami
dramatycznemi, załatwia w porozumieniu z Ministerstwem Spraw W e 
wnętrznych sprawy nadzoru nad przedsiębiorstwami i organizacjami widowiskowemi.
Departament wyznań.
§ 31, Departament wyznań dzieli się na wydziały; międzywyznanio
wy, wyznań chrześcijańskich i wyznań niechrześcijańskich.
§ 32. Wydział międzywyznaniowy załatwia sprawy, wynikające ze
stosunku wyznań religijnych między sobą oraz sprawy nieuznanych związ
ków religijnych i opracowuje projekty ustaw i rozporządzeń wykonaw
czych w zakresie ustawodawstwa wyznaniowego.
§ 33. Wydział wyznań chrześcijańskich załatwia sprawy, dotyczą
ce stosunku Państwa do uznanych wyznań chrześcijańskich i wykonywa
prawa nadzoru i opieki, zastrzeżone Państwu w stosunku do tych wyznań.
Dla spraw poszczególnych wyznań powołuje Minister doradców, przyczem doradcy dla spraw kościoła katolickiego mogą być przydzielone
osobne siły referendarskie, wchodzące w skład tego wydziału.
§ 34, Wydział wyznań niechrześcijańskich załatwia sprawy, doty
czące stosunku Państwa do uznanych wyznań niechrześcijańskich i wyko
nywa prawa opieki i nadzoru, zastrzeżone Państwu w stosunku do tych
wyznań, zatwierdza budżety gmin wyznanionych żydowskich i wykony
wa prawo nadzoru nad Państwowem Seminarjum Nauczycieli Religji Moj
żeszowej, nad prywatnemi seminarjami dla kandydatów rabinackich oraz
nad fundacją barona Hirscha. Dla spraw poszczególnych wyznań nie
chrześcijańskich powołuje Minister doradców.
Wydział archiwów,
§ 35, Do czasu ewentualnego przeniesienia do innej władzy central
nej zarządu archiwami państwowemi istniejący w Ministerstwie Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego Wydział Archiwów nie ulega
zmianie.
10.
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 10 czerwca 1925 r.

W sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego.
(M. P, Nr 141. Poz. 268, z dnia 20.6, 1925 r.).

Na podstawie art. 13 i 15 dekretu o tymczasowej organizacji władz
naczelnych z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz. Pr. K. P, Nr. 1, poz. 1) zarządza
się, co następuje:
§ 1. § 25 Statutu Organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, zatwierdzonego rozporządzeniem Rady Mini99

strów z dnia 26 czerwca 1924 r, (Monitor Polski Nr, 153, poz. 482 z 1924 r,)
otrzymuje następujące brzmienie;
„Wydział Nauki załatwia sprawy placówek pracy naukowej w kraju
i za granicą, związków, zjazdów i kongresów naukowych, zrzeszeń aka
demickich, sprawy stypendjów i subwencjonowania pracy i badań nauko
wych oraz sprawy ochrony przyrody",
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministro
wi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ 3, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1%5 r, o trybie załałwiania
spraw ocbrony przyrody, wchodzących w z a k r e s dzialanda Miiiisterst-wa Wyznań Religijmych i Oświecenia Publicznego. i(iM. P. N r 141, poz. 269, z dnia 20.6. 1925 r.).

11,
ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ

z dnia 14 m a r c a 1928 r.

O wyłączeniu z kompetencji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego szkolnictwa rolniczego średniego stopnia i przekazania go
Ministrowi Rolnictwa.
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P . Nr 4, poz. 69, z dnia 16.4. 1928 r.).

Na podstawie art. 44 ust, 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia
1926 r, o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania roz
porządzeń z mocą ustawy (Dz, U, R, P, Nr. 78, poz, 443) postanawiam co
następuje:
Art. 1. Z kompetencji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, określonej w art, 26 dekretu Rady Regencyjnej z dnia 3 stycz
nia 1918 r, o tymczasowej organizacji Władz Naczelnych w Królestwie
Polskiem (Dz, P, P, P, Nr, 1, poz. 1), wyłącza się sprawy szkolnictwa rol
niczego średniego stopnia i włącza się je do kompetencji Ministra Rol
nictwa,
Art. 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Mini
strom; Rolnictwa oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Art, 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
Warszawa, dnia 14 marca 1928 r, (Dz, U. R, P, Nr. 31, poz. 298),
R E S K R Y P T
Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w przedmiocie wyłączenia z kompetencji Mini
stra W. R. i O. P. zarządu szkolnictwa rolniczego niższego stopnia i przekazania tegoż
zarządu Ministrowi Rolnictwa i Dóbr Koronnych, z dnia 7 września 1918 r.
Dziennik Urzędowy Min. W. R. i O. P. z dnia 30/10 1918 r. Nr. 6, poz. 2.
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12.
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 29 sierpnia 1928 r.

W sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego.
(M. P. Nr 212, poz. 488, z dnia 14.9. 1928 r.).

Na podstawie art, art, 13 i 15 dekretu o tymczasowej organizacji
władz naczelnycłi z dnia 3 stycznia 1918 r, (Dz, Pr, K. P. Nr. 1, poz. 1) za
rządza się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się dołączony do niniejszego rozporządzenia statut
organizacyjny Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego.
§ 2, Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Równocześnie uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26
czerwca 1924 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego („Monitor Polski" Nr. 153, poz. 482),
oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 1925 r. w sprawie
zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego (,,Monitor Polski" Nr. 141, poz. 268).
STATUT
Ministerstwa

Wyznań

ORGANIZACYJNY
Religijnych

i Oświecenia

Publicznego.

§ 1. Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
dzieli się na sześć departamentów: 1) ogólny, 2) szkolnictwa ogólnokształ
cącego, 3) szkolnictwa zawodowego, 4) nauki i szkół wyższych, 5) sztuki
i 6) wyznań religijnych.
Nadto Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
podlega niewłączony do żadnego departamentu Wydział Archiwów Pań
stwowych.
Na czele jednego z departamentów stoi podsekretarz stanu, na czele
innych departamentów stoją dyrektorowie departamentów.
Departament Ogólny,
§ 2. Departament Ogólny dzieli się na sześć wydziałów; 1) prezydjalny, 2) prawny, 3) budżetowo-rachunkowy, 4) budownictwa szkolnego,
5) wychowania fizycznego i higjeny szkolnej i 6) sprawozdawczy.
§ 3. Wydział Prezydjalny obejmuje sekretarjat osobisty Ministra
i sprawy reprezentacyjne, sprawy wynikające ze stosunku Ministra do
Prezydenta Rzeczypospolitej, ciał ustawodawczych. Rady Ministrów, po
szczególnych Ministrów, sprawy wynikające ze stosunku Ministerstwa do
Najwyższej Izby Kontroli, załatwia sprawy personalne urzędników Mini101

sterstwa i Kuratorjów, sprawy pomieszczenia i potrzeb rzeczowych Mini
sterstwa i Kuratorjów, oraz sprawy organizacji biurowości Ministerstwa
i Kuratorjów, wreszcie obejmuje kancelarję główną Ministerstwa.
§ 4, Wydział Prawny jest organem opinjodawczym dla wszystkich
działów Ministerstwa w kwestjach prawnych, a w szczególności w spra
wach projektów nowych ustaw i rozporządzeń oraz w sprawach obrony
przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym,
§ 5, Wydział Budżetowo-Rachunkowy obejmuje sprawy ogólnej
polityki gospodarczej Ministerstwa, opracowuje pod względem redakcyj
nym i rachunkowym budżet Ministerstwa, załatwia sprawy, związane
z wykonaniem budżetu pod względem rachunkowo-kasowym, czuwa nad
prawidłowem wykonaniem budżetu, wreszcie sporządza zamknięcia ra
chunkowe,
§ 6, Wydział Budownictwa Szkolnego obejmuje sprawy, związane
z opracowaniem i wykonaniem programu inwestycyjno-budowlanego
wszystkich działów Ministerstwa i jest organem opinjodawczym dla
wszystkich działów Ministerstwa w sprawach budowlanych i wewnętrz
nego urządzenia szkół.
§ 7, Wydział Wycliowania Fizycznego i Higjeny Szkolnej obejmuje
wszelkie, należące do zakresu działania Ministerstwa sprawy z dziedziny
wychowania fizycznego w szkołach przysposobienia wojskowego i higje
ny szkolnej, a w tem i sprawy kwalifikacyj oraz kształcenia i dokształca
nia nauczycieli wychowania fizycznego i lekarzy szkolnych,
§ 8, Wydział Sprawozdawczy organizuje pracę, związaną z zapo
znawaniem społeczeństwa polskiego i zagranicy ze stanem, potrzebami
i postępami wychowania publicznego w Polsce, prowadzi redakcję i admi
nistrację wydawanego przez Ministerstwo czasopisma pedagogicznego
oraz dziennika urzędowego i załatwia pod względem techniczno-handlowym sprawy wszelkich wydawnictw Ministerstwa, prowadzi bibljotekę
i czytelnię pedagogiczną Ministerstwa, a w związku z tem gromadzi i po
rządkuje materjały, zawierające informacje o stanie i postępie spraw
szkolnych i wychowawczych zagranicą,
ukazujących się tam nowych
ustawach z dziedziny organizacji i administracji wychowania publicznego
i organizuje zapoznawanie pracowników Ministerstwa z napływającemi
materjałami, wreszcie sprawuje nadzór nad bibljotekami pedagogicznemi,
istniejącemi przy Kuratorjach,
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego.
§ 9. Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego dzieli się na
pięć wydziałów: 1] szkół powszechnych, 2) szkół średnich, 3) kształcenia
nauczycieli, 4] organizacyjno-programowy i 5) oświaty pozaszkolnej,
§ 10, Wydział Szkół Powszechnych obejmuje sprawy, wynikające
z nadzoru nad szkołami powszechnemi, szkołami specjalnemi i zakładami
wychowania przedszkolnego oraz sprawy szkolnictwa polskiego za
granicą,
§ 11, Wydział Szkół Średnich obejmuje sprawy, wynikające z nad
zoru nad szkolnictwem średniem ogólnokształcącem,
§ 12, Wydział Kształcenia Nauczycieli obejmuje sprawy, wynikają
ce z nadzoru nad zakładami kształcenia nauczycieli szkół powszechnych
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oraz Siprawy kształcenia i dokształcania zawodowego nauczycieli szkół
podległych departamentowi,
§ 13, Wydział Organizacyjno-Programowy obejmuje sprawy, zwią
zane z opracowaniem projektów i realizacją sieci szkół i innych zakładów
wychowawczych, podległych departamentowi oraz z organizacją i progra
mami nauczania w tych szkołach,
§ 14, Wydział Oświaty Pozaszkolnej obejmuje sprawy, związane
z pracą kulturalno-oświatowa pozaszkolną.
Departament Szkolnictwa Zawodowego,
§ 15, Departament Szkolnictwa Zawodowego dzieli się na trzy wy
działy 1) kształcenia technicznego, 2) dokształcania zawodotwego i szkół
handlowych i 3] kształcenia i dokształcania zawodowego kobiet,
§ 16, Wydział Kształcenia Technicznego obejmuje sprawy, wyni
kające z nadzoru nad szkołami i kursami technicznemi, rzemieślniczoprzemysłowemi, szkołami majstrów i dozorców, szkołami sztuk zdobni
czych i przemysłu artystycznego, szkołami kolejowemi i agrotechnicznemi,
§ 17, Wydział Dokształcania Zawodowego i Szkół Handlowycłi
obejmuje sprawy, wynikające z nadzoru nad szkołami i kursami zawodowemi dokształcającemi oraz szkołami i kursami handlowemi,
§ 18, Wydział Kształcenia i Dokształcania Zawodowego Kobiet
obejmuje sprawy, wynikające z nadzoru nad szkołami i kursami zawodowemi żeńskiemi oraz zakładami kształcenia nauczycielek szkół zawodo
wych.
Departament Nauki i Szkół Wyższycli.
§ 19, Departament Nauki i Szkół Wyższych dzieli się na dwa wy
działy; 1] nauki i 2) szkół wyższych,
§ 20, Wydział Nauki obejmuje sprawy organizacji nauki i popiera
nia polskiej twórczości naukowej w kraju i zagranicą, a w szczególności
sprawy instytucyj naukowych, akademij, towarzystw, instytutów, zakła
dów badawczych i muzeów (z wyjątkiem muzeów sztuki), bibljotek i księ
gozbiorów, sprawy stosunków naukowych polskich zagranicą, sprawy wy
dawnictw naukowych, przygotowywanie pracowników naukowych, wre
szcie sprawy ochrony przyrody i konserwacji zabytków przedhistorycz
nych.
§ 21, Wydział Szkół Wyższych obejmuje sprawy nadzoru i admini
stracji szkół wyższych państwowych oraz załatwia należące do zakresu
działania Ministerstwa sprawy szkół wyższych prywatnych.
Departament Sztuki,
§ 22, Departament Sztuki dzieli się na dwa wydziały; 1) sztuk plas
tycznych i zabytków i 2) literatury, muzyki i teatrów,
§ 23, Wydział Sztuk Plastycznych i Zabytków obejmuje sprawy,
wynikające z opieki Państwa nad architekturą, malarstwem, rzeźbą, sztu
ką stosowaną i sztuką ludową oraz sprawy nadzoru nad szkolnictwem
artystyczno-plastycznem.
§ 24, Wydział Literatury, Muzyki i Teatrów obejmuje sprawy, wy
nikające z opieki Państwa nad twórczością literacką, muzyczną i teatral103

ną, sprawy, wynikające z nadzoru nad szkołami dreimatycznemi, muzycz
nemi, rytmiczno-płastycznemi i t. p. oraz nad teatrami subwencjonowanemi.
Departament Wyznań Religijnych.
§ 25. Departament Wyznań Religijnycłi dzieli się na trzy wydziały;
1) wyznania rzymsko-katolickiego, 2] wyznań clirześcijańskicłi niekato
lickich i 3) wyznań niechrześcijańskich.
§ 26. Wydział Wyznania Rzymsko-KatoUckiego załatwia sprawy,
wynikające ze stosunku Państwa do Kościoła Rzymsko-Katolickiego.
§ 27, Wydział Wyznań Chrześcijańskich Niekatolickich załatwia
sprawy, wynikające ze stosunku Państwa do uznanych wyznań chrześci
jańskich niekatolickich,
§ 28, Wydział Wyznań Niechrześcijańskich załatwia sprawy, wyni
kające ze stosunku Państwa do uznanych wyznań niechrześcijańskich.
Wydział Archiwów Państwowych,
§ 29, Wydział Archiwów Państwowych obejmuje zarząd archiwów
państwowych, opiekę nanikową i techniczną nad archiwami i zbiorami
archiwalnemi instytucyj społecznych, ochronę zabytków archiwalnych,
rewindykację państwowych zbiorów archiwalnych w kraju i z zagranicy,
kompletowanie archiwów państwowych, wreszcie udzielanie pomocy
w sprawach, związanych z ochroną prywatnych zabytków archiwalnych.
13,
NOWE

OZNACZENIA

(SYGNATURY)

Departamentów i Wydziałów w Ministerstwie W, R, i O. P,
(Dz, Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 14 (207),^ poz. 230, z dnia 22.12. 1928 r.).

W związku z wejściem w życie nowego Statutu organizacyjnego
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, uchwalone
go przez Radę Ministrów na posiedzeniu z dnia 29 sierpnia b. r,, wpro
wadzone zostały, począwszy od dnia 1 stycznia 1929 r„ następujące nowe
oznaczenia (sygnatury) Departamentów i Wydziałów w Ministerstwie
W. R. i O. P,:
I. Departament Ogólny: D, I,
1) Wydział Prezydjalny; I. Prez,
2)
,,
Prawny; I. Prez.
3)
,,
Budżetowo - Rachunkowy; I. R.
4)
,,
Budownictwa Szkolnego; I. B.
5)
,,
Wychowania Fizycznego i Hygjeny Szkolnej;
6)
,,
Sprawozdawczy; I, S,
II. Departament
1) Wydział
2)
„
3)
,,
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Szkolnictwa Ogólnokształcącego: D. II.
Szkół Powszechnych; II. P,
Szkół Średnich; II, Śr,
Kształcenia Nauczycieli; II, K. N,

I. W, F,

4)
5)
III.

,,
„

Organizacyjno - Programowy: II. Org.
Oświaty Pozaszkolnej; II. O. P,

Departament Szkolnictwa Zawodowego; D. III,
1) Wydział Kształcenia Technicznego: III. T.
2)
„
Dokształcenia Zawodowego i Szkół Handlowych: III. D,
3)
,,
Kształcenia i Dokształcenia Kobiet; III. Ż,

IV. Departament Nauki i Szkół Wyższych! D, IV,
1) Wydział Nauki: IV. N.
2)
„
Szkół Wyższych: IV, S. W,
V.

Departament Sztuki; D. V.
1) Wydział Sztuk Plastycznych i Zabytków; V, P. Z,
2)
„
Literatury, Muzyki i Teatrów; V, L. M. T.

VI.

Departament Wyznań Religijnych; D. VI.
1) Wydział Wyznania Rzymsko- - Katolickiego; VI. R. K.
2)
,,
Wyznań Chrześcijańskich Niekatolickich: VI, N. K,
3)
,,
Wyznań Niechrześcijańskich: VI. N. CH.

VII.

Wydział Archiwów Państwowych:
(Nr. O. Prez. 7631/28).

Arch.

14,
UCHWAŁA

RADY

MINISTRÓW

z dnia 9 września 1931 r.

W sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego.
(Dz, Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 9 (241), Poz. 100, z dnia 30 września 1931 r.),

§ 1. Zatwierdza się dołączony do niniejszej uchwały statut organi
zacyjny Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ 2, Wykonanie uchwały niniejszej porucza się Ministrowi Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 3, Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w ,,Mo
nitorze Polskim".
Równocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy
w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, ogłoszone w ,,Monitorze Polskim",
Warszawa, dnia 9 września 1931 r. (,,Monitor Polski" z 9 września
1931 r. Nr. 213, poz, 287).
Załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 9 września 1931 r.

STATUT
Ministerstwa

Wyznań

ORGANIZACYJNY
Religijnych

i Oświecenia

Publicznego.

§ 1« W skład Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego wchodzą: Biuro Personalne, 5 departamentów: I. Ogólny, II,
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Szkolnictwa Ogólnokształcącego, III. Szkolnictwa Zawodowego, IV. Nau
ki i Sztuki, V. Wyznań Religijnych, oraz nie wchodzący w skład Depar
tamentów Wydział Archiwów Państwowych.
Na czele Departamentu Ogólnego oraz jednego z pozostałych Depar
tamentów, stoją Podsekretarze Stanu, pozostałemi Departamentami kieru
ją Dyrektorowie Departamentów. Na czele Biura Personalnego stoi Szef
Biura Personalnego, na czele Wydziału Archiwów Państwowych stoi Na
czelny Dyrektor Archiwów Państwowych.
Szef Biura Personalnego i Naczelny Dyrektor Archiwów Państwo
wych podlegają bezpośrednio Ministrowi, względnie wyznaczonemu przez
Niego Podsekretarzowi Stanu,
§ 2, Biuro Personalne opracowuje w porozumieniu z właściwemi
Departamentami projekty ustaw, rozporządzeń i zarządzeń o charakterze
normatywnym w sprawach osobowych; współpracuje w ustalaniu zasad
organizacji personalnej i szkoleniu personelu urzędniczego; w porozumie
niu z właściwemi Departamentami załatwia sprawy osobowe profesorów
i nauczycieli wszelkich kategoryj szkół, podległych Ministerstwu, oraz
urzędników i niższych funkcjonarjuszów Ministerstwa i podległych mu
władz, urzędów i instytucyj; załatwia sprawy uposażeniowe, emerytalne,
sprawy związane z zaopatrzeniem, opartem na specjalnych tytułach praw
nych; prowadzi obronę w sprawach personalnych przed Najwyższym Try
bunałem Administracyjnym; załatwia sprawy odznaczeń; prowadzi ewi
dencję i statystykę personalną profesorów i nauczycieli oraz urzędników
i niższych funkcjonarjuszów.
§ 3, Departament Ogólny składa się z 5 Wydziałów; 1) Organiza
cyjno-Prawnego, 2) Budżetowo-Rachunkowego, 3) Polityki Oświatowej,
4) Programowego i 5) Wychowania Fizycznego i Higjeny Szkolnej; nadto
w skład Departamentu Ogólnego wchodzi Sekretarjat Ministra.
1. Wydział Organizacyjno-Prawny załatwia sprawy organizacji Mi
nisterstwa oraz władz i urzędów Ministerstwu podległych, ustala zasady
organizacji personalnej, załatwia sprawy organizacji i metod pracy w Mini
sterstwie i w urzędach podległych, sprawy szkolenia personelu urzędnicze
go, ustala w porozumieniu z innemi Wyd-ziałami ostateczną redakcję ustaw
i rozporządzeń i uzgadnia je z innemi Ministerstwami, opinjuje ostateczną
redakcję wszelkich zarządzeń o charakterze normatywnym, przygotowuje
kodyfikację przepisów oraz ustala i opracowuje wykładnię w zakresie usta
wodawstwa wykonywanego przez Ministerstwo i podległe mu władze,
urzędy i instytucje, opinjuje ustawy i rozporządzenia innych Ministerstw,
załatwia sprawy, wynikające ze stosunku Ministra do Prezydenta Rzeczy
pospolitej, ciał ustawodawczych i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, Pre
zesa Rady Ministrów i Ministrów oraz do Prokuratorji Generalnej R. P.,przygotowuje obronę i prowadzi sprawy przed trybunałami p r a w a publicz
nego, o ile sprawy te nie należą do kompetencji Biura Personalnego; za
łatwia sprawy fundacyj i zapisów, których przedmiot wchodzi w zakres
kompetencji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; za
łatwia sprawy ogólne, o ile nie należą do zakresu działania poszczególnych
Wydziałów Ministerstwa lub Sekretarjatu Ministra,
2. Wydział Budżetowo-Rachunkowy opracowuje w porozumieniu
z Departamentaflni budżet Ministerstwa pod względem redakcyjnym i ra
chunkowym, załatwia sprawy związane z wykonaniem budżetu pod wzglę
dem rachunkowo-kasowym, czuwa nad prawidłowem wykonaniem budże106

tu, prowadzi rachunkowość zarządu centralnego Ministerstwa, sporządza
zamknięcia rachunkowe, opracowuje przepisy i instrukcje irachunkowogospodarcze w porozumieniu z Departamentami, kontroluje czynnos'ci finansowo-gospodarcze w drodze badania sprawozdań i bilansów w d r o 
dze inspekcji organów, wykonywujących te czynności,
3. Wydział Polityki Oświatowej prowadzi badania nad stanem, po
trzebami i postępem oświaty i kultury w Polsce, opracowuje ogólny pro
gram oświatowy i wychowawczy i ustala wytyczne akcji oświatowej i wy
chowawczej na podłożu ogólnych zagadnień państwowych, opracowuje za
gadnienia całokształtu ustroju oświaty i kultury, ustala wytyczne w za
kresie organizacji szkół wszelkich typów i stopni, załatwia sprawy języka
nauczania i opracowuje odnośne przepisy, załatwia sprawy związane
z międzynarodowemi zobowiązaniami Rzeczypospolitej w zakresie oświa
towym i kulturalnym, opinjuje sprawy ze stanowiska polityki oświato
wej, prowadzi akcję informacyjno-propagandową, opracowuje zagadnie
nia i załatwia sprawy związane z potrzebami oświatowo-kulturalnemi
obywateli polskich zagranicą,
Wl skład Wydziału wchodzi Bibjoteka Ministerstwa,
4, Wydział Prograimowy organizuje opracowywanie programów
naulci dla szkół i kursów ogólnokształcących i zawodowych, oraz ustala
ostateczną ich redakcję, łącznie z innemi Departamentami bada metody
i wyniki nauczania i wychowania na terenie szkół i kursów ogólnokształ
cących i zawodowych, a w związku z tem opracowuje instrukcje i zarzą
dzenia normatywne; załatwia sprawy związane z oceną książek i środ
ków naukowych do użytku w szkołach ogólno-kształcących i zawodo
wych oraz sprawy urządzeń warsztatów szkolnych,
W skład Wydziału Programowego wchodzi Oddział Budownictwa
Szkolnego, który opracowuje przepisy i instrukcje w zakresie budownic
twa szkolnego z punktu widzenia potrzeb szkolnych i w zakresie we
wnętrznego urządzenia szkół różnego typu, opracowuje typowe szkice,
projekty^ kosztorysy i t, p, budynków szkolnych i ich wewnętrznego urzą
dzenia OTaz opinjuje sprawy związane z budownictwem szkolnem,
5, Wydział Wychowania Fizycznego i Higjeny Szkolnej obejmuje
wszystkie sprawy z dziedziny wychowania fizycznego, przysposobienia
wojskowego i higjeny szkolnej, należące do zakresu działania Minister
stwa, a w tem i sprawy kształcenia i dokształcenia nauczycieli wychowa
nia fizycznego i lekarzy szkolnych,
6. Sekretarjat Ministra obejmuje Sekretarjat osobisty Ministra,
Kancelarję główną, Intendenturę oraz Administrację wydawnictw,
§ 4, Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego składa się z 3-ch
wydziałów: 1) wydział szkolnictwa powszechnego, 2] szkolnictwa śred
niego, 3) oświaty pozaszkolnej,
1, Wydział Szkolnictwa Powszechnego załatwia w zakresie szkol
nictwa powszechnego i specjalnego sprawy ustawodawstwa, organizacji
oraz nadzoru nad wykonywaniem odnośnych ustaw i przepisów, nadzoru
nad wychowaniem i nauczaniem, sprawy zaspakajania potrzeb rzeczo
wych, dokształcania nauczycieli i pracowników pedagogicznych admini
stracji szkolnej, sprawy kwalifikacyj nauczycieli szkół powszechnych
oraz sprawy związane z wychowaniem przedszkolnem,
2, Wydział Szkolnictwa Średniego załatwia w zakresie szkolnictwa
średniego ogólnokształcącego i zakładów kształcenia nauczycieli szkół
107

powszechnych, sprawy ustawodawstwa, oitiganizacji oraz neidzoru nad
wykonywaniem ustaw i przepisów, nadzoru nad wychowaniem i naucza
niem, sprawy zaspakajania potrzeb rzeczowych, sprawy dokształcania
nauczycieli i pracowników pedagogicznych administracji szkolnej oraz
sprawy kwalifikacyj nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i za
kładów kształcenia nauczycieli,
3, Wydział Oświaty Pozaszkolnej załatwia sprawy ustawodawstwa
i organizacji oświaty pozaszkolnej oraz nadzoru nad wykonywaniem od
nośnych ustaw i przepisów, siprawuje opiekę społeczno-wychowawczą
i kulturalno-oświatowa, prowadzoną przez instytucje państwowe, samo
rządowe i społeczne i opracowuje instrukcje w tym zakresie, załatwia
sprawy potrzeb rzeczowych oświaty pozaszkolnej oraz sprawy kształce
nia i dokształcania pracowników oświatowych.
§ 5. Departament Szkolnictwa Zawodowego składa się z 3-ch wy
działów; 1) szkół techniczno-przemysłowych, 2) szkół rzemieślniczo-przemysłowych oraz 3) szkół handlowych i gospodarczych.
1. Wydział Szkół Techniczno-Przemysłowych załatwia w zakresie
szkół i kursów technicznych i techniczno-prze-mysłowych (mechanicznych,
elektrotechnicznych, chemicznych, budowlanych, drogowych, mierniczych,
kolejowych i t. p.) sprawy ustawodawstwa, organizacji oraz nadzoru nad
wykonywaniem ustaw i przepisów, sprawy nadzoru nad wychowaniem
i nauczaniem, sprawy zaspakajania potrzeb rzeczowych, sprawy dokształ
cania nauczycieli i pracowników pedagogicznych administracji szkolnej,
sprawy kwalifikacyj i doboru nauczycieli tych uczelni.
2. Wydział Szkół Rzemieślniczo-Przemysłowych załatwia w zakre
sie , szkół rzemieślniczych, rzemieślniczo-przemysłowych, mistrzowskich
oraz zakładów (instytucyj), mających charakter szkół rzemieślniczo-przemysłowych lub mistrzowskich jako też odnośnych kursów i szkół dokształ
cających, sprawy ustawodawstwa, organizacji oraz nadzoru nad wyko
nywaniem ustaw i przeipisów, sprawy nadzoru nad wychowaniem i nau
czaniem, sprawy zaspakajania potrzeb rzeczowych; sprawy kształcenia
i dokształcania nauczycieli i instruktorów oraz pracowników pedagogicz
nych administracji szkolnej, sprawy kwalifikacyj i doboru nauczycieli
tych uczelni.
3. Wydział Szkół Handlowych i Gospodarczych załatwia w zakre
sie szkół handlowych, .gospodarczych i agrotechnicznych oraz odnośnych
kursów i szkół dokształcających sprawy ustawodawstwa, organizacji oraz
nadzoTU nad wykonywaniem u s t a w i przepisów, sp>rawy nadzoru nad "wy
chowaniem i nauczaniem, sprawy zaspakajania potrzeb irzeczowych; spra
wy kształcenia i dokształcania nauczycieli oraz dokształcania pracowni
k ó w pedagogicznych administracji szkolnej; sprawy kwalifikacyj i dobo
ru nauczycieli tych szkół.
§ 6. Departament Nauki i Sztuki składa się z 2-ch wydziałów;
1) nauki i szkół wyższych i 2) sztuki.
1, Wydział Nauki i Szkół Wyższych załatwia sprawy związane
z organizacją nauki i popieraniem polskiej twórczości naukowej w kraju
i zagranicą, a w szczególności sprawy instytucyj naukowych, zakładów
badawczych i muzeów (z wyjątkiem muzeów sztulki), bibljotek naukowych
i uniwersyteckich, sprawy stosunków naukowych polskich z zagranicą,
sprawy wydawnictw naukowych, przygotowywania pracowników nauko
wych, wreszcie sprawy ochrony przyrody i opieki nad zabytkami przed108

łiistorycznemi — w zakresie szkolnictwa wyższego załatwia sprawy usta
wodawstwa, organizacji oraz nadzoru nad wytkonywaniem ustaw i prze
pisów, sprawy doboru profesorów i pomocniczych sił naukowych oraz
sprawy opieki nad młodzieżą akademicką,
2. Wydział Sztuki obejmuje sprawy opieki nad (twórczością w za
kresie sztuk plastycznych, literatury, muzyki i teatrów oraz sprawy udo
stępnienia społeczeństwu dorobku wymienionej twórczości; załatwia
w zakresie szkół artystyczno-plastycznych przemysłu artystycznego, szkół
i kursów dramatycznych, muzycznych, filmowych i rytmiczno-plastycznych i t. p., sprawy ustawodawstwa, organizacji programów, nadzoiru nad
nauczaniem i wychowaniem oraz sprawy zaspakajania potrzeb rzeczo
wych i personalnych tych uczelni; obejmuje sprawy opieki nad zabytkami.
§ 7, Departament Wyznań Religijnych załatwia sprawy, wynikają
ce ze stosunku Państwa do wyznania katolickiego, innych wyznań chrze
ścijańskich i wyznań niechrześcijańskich,
§ 8, Wydział Archiwów Państwowych obejmuje zarząd archiwów
państwowych i ich kompletowanie oraz rewindykację państwowych zbio
rów archiwalnych w foraju i z zagranicy, ochronę zabytków archiw^alnych
i opiekę naukową i techniczną nad archiwami i zbiorami archiwalnemi
niepaństwowemi.

IŁ
ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA

RZECZYPOSPOLITEJ

z dnia ,21 maja 1932 r,

O ustanowieniu urzędu Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych,
:(0,z. U, R. P, Nr 51, poz, 480, z dnia 23 czerwca 1932 r.).
i(Wyciąg)

Art, 3. Sprawy szkolnictwa przekazuje się do zakresu działania
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zaś sprawy Pań
stwowego Instytutu Meteorologicznego — do zakresu działania Ministra
Komunikacji,
Art, 4. Urzędnicy i niżsi funkcjionarjusze państwowi, oraz praco
wnicy kontraktowi z działów Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Re
form Rolnych, z którymi do dnia wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia nie rozwiązano stosunku służbowego, przechodzą z tym dniem do
odpowiednich działów zarządu państwowego,
Art. 5, Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Mini
strowi Rolnictwa i Reform Rolnych, Ministrowi Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego i Ministrowi Komunikacji — każdemu w e wła
ściwym mu zakresie działania.
Art, 6, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lipca
1932 r.
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16.
UCHWAŁA

RADY

MINISTRÓW

z dnia 2 lipca 1936 r,

W sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań
i Oświecenia Publicznego,

Religijnycli

i(M. P, z dnia 10 lipca 1936 r. Nr. 158, poz. 285).

§ 1, Zatwierdza się dołączony do uchwały niniejszej Statut Orga
nizacyjny Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
§ 2, Wykonanie uchwały niniejszej porucza się Ministrowi Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 3. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia*).
Równocześnie traci moc obowiązującą Statut Organizacyjny Mini
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, zatwierdzony
uchwałą Rady Ministrów z dnia 9 września 1931 r. („Monitor Polski"
Nr. 213, poz, 287).
*) t, ij. z dniem 10 lipca 1936 r.
Załącznik do uchwały Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r.

STATUT
Ministerstwa

Wyznań

ORGANIZACYJNY
Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

§ 1, W skład Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego wchodzą:
5 departamentów;
I. Ogólny,
II. Szkolnictwa Ogólnokształcącego,
III, Szkolnictwa Zawodowego,
IV, Nauki i Szkół Wyższych,
V, Wyznań Religijnych,
Biuro Personalne,
oraz niewchodzące w skład departamentów;
Wydział Prezydjalny,
Wydział Sztuki i
Wydział Archiwów Państwowych,
§ 2, Departament Ogólny obejmuje sprawy nadzoru nad pracami
ustawiodawczemi Ministerstwa, sprawy jednolitej wykładni .ustawodaw
stwa, sprawy budżetowe, sprawy fundacyjne, sprawy budownictwa szkol
nego, sprawy statystyczne, sprawy adminisitracji wydawnictw, obsługę
kancelaryjną i inne sprawy administracyjne i gospodarcze, nieobjęte za
kresem działania innych jednostek organizacyjnych, oraz inspekcję admi
nistracyjną w powyższym zakresie,
§ 3, Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego załatwia w za
kresie wychowania przedszkolnego, szkolnictwa powszechnego i specjal
nego, szkolnictwa średniego ogólnokształcącego i zakładów kształcenia
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wychowaczyń przedszkoli i nauczycieli szkół powszechnych oraz oświaty
pozaszkolnej — sprawy ustawodawstwa, organizacji oraz nadzoru nad
wykonywaniem ustaw i przepisów, sprawy usferojowo-programowe, opra
cowuje instrukcje i zarządzenia noirmatywne, dotyczące nauczania i wy
chowania, sprawuje nadzór i opiekę nad akcją społeczno-wychowawczą
oraz kulturalno-oświatowa, pirowadzoną przez instytucje państwowe, in
stytucje samorządowe oraz społeczne, załatwia sprawy, związane z oce
ną książek i pomocy naukowych, nadzoru nad wychowaniem i naucza
niem, sprawy pomieszczeń szkolnych i zaspakajania potrzeb rzeczowych,
sprawy dokształcania nauczycieli i pracowników pedagogicznych admi
nistracji szkolnej, jako też pracowników oświatowych, oraz sprawy kwalifikacyj wychowawczyń przedszkoli, nauczycieli szkół powszechnych
oraz szkół średnich ogólnokształcących i zakładów kształcenia nau
czycieli.
§ 4, Departament Szkolnictwa Zawodowego załatwia w zakresie
szkół i kursów zawodowych —• sprawy ustawodawstwa, organizacji oraz
nadzoru nad wykonywaniem ustaw i przepisów, sprawy ustrojowo-programowe, opracowuje instrukcje i zarządzenia normatywne, dotyczące
nauczania, załatwia sprawy, związane z oceną książek i pomocy nauko
wych oraz sprawy urządzeń warsztatów szkolnych, sprawy nadzoru nad
wychowaniem i nauczaniem, sprawy pomieszczeń szkolnych i zaspakaja
nia potrzeb rzeczowych; sprawy kształcenia i dokształcania nauczycieli
i instruktorów oraz pracowników pedagogicznych administracji szkolnej,
sprawy kwalifikacyj nauczycieli.
§ 5, Departament Nauki i Szkół Wyższych załatwia w zakresie
nauki — sprawy, związane z organizacją nauki i popieraniem polskiej
twórczości naukowej w kraju i zagranicą, sprawy ochrony przyrody i opie
ki nad zabytkami bibljotecznemi, przedhistorycznemi i paleontologicznemi, —• w zakresie szkolnictwa wyższego — sprawy ustawodawstwa, or
ganizacji oraz nadzoru nad wykonywaniem ustaw i przepisów, oraz opie
ki nad młodzieżą akademicką,
§ 6, Departament Wyznań Religijnych załatwia sprawy, wynikają
ce ze stosunku Państwa d o wyznań religijnych,
§ 7, Biuro Personalne obejmuje sprawy osobowe funkcjonarjuszów
Ministerstwa i wszystkich podległych władz, urzędów, instytucyj i zakła
dów oraz sprawy organizacyjne Ministerstwa i podległych mu władz
i urzędów,
§ 8, Wydział Prezydialny obejmuje sekretarjat osobisty Ministra
i sprawy reprezentacyjne, sprawy wynikające ze stosunku Ministra do
Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejimu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów
i poszczególnych Ministrów, sprawy polityki narodowościowej i wyzna
niowej w zakresie oświaty, szkolnictwa polskiego zagranicą i opieki kul
turalnej nad wychodźtwem polskiem, sprawy prasowe i sprawy zlecone
przez Ministra,
§ 9. Wydział Sztuki załatwia w zakresie sztuki sprawy opieki nad
twórczością w dziedzinie sztuk plastycznych, literatury, muzyki i teatru,
oraz sprawy udostępnienia społeczeństwu dorobku wymienionej twór
czości, —^w zakresie szkolnictwa artystycznego — sprawy ustawodaw
stwa, organizacji, programów, nadzoru nad nauczaniem i wychowaniem
oraz sprawy zaspakajania potrzeb rzeczowych tego szkolnictwa, tudzież
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sprawy opieki nad zabytkami z wyłączeniem zabytków, wymienionych
w § 5 i 10,
§ 10, Wydział Arctówów Państwowych obejmuje zarząd arcłiiwów
państwowych i ich kompletowanie oraz rewindykację państwowych zbio
rów archiwalnych w kraju i z zagranicy, ochronę zabytków archiwalnych
i opiekę naukową i techniczną nad archiwami i zbiorami archiwalnemi
niepaństwowemi.
§ 11, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego prze
prowadza podział Departamentów (Biura Personalnego] na wydziały i re
feraty oraz ustala szczegółowy zakres czynności jednostek organizacyj
nych Ministerstwa i regulamin Ministerstwa.
17ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 15 lipca 1936 r. {Nr. BP-1'4332/36)

O organizacji Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
!(Dz, Urz, iMin. W, R. i O. P, Nr 5, poz, 112, z dnia 27 lipca 1936 r.).

Na podstawie § 11 uchwały Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r.
w sprawie Statutu Organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego (M, P, Nr. 158, poz, 285) ustanawiam z dniem
15 lipca 1936 r. następujący podział Departamentów (Biura Personalnego)
na wydziały i referaty oraz zalkres czynności jednostek organizacyjnych
Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego:
I. Departament Ogólny obejmuje sprawy nadzoru nad pracami ustawodawczemi Ministerstwa, sprawy jednolitej wykładni ustawodawstwa,
sprawy budżetowe, sprawy fundacyjne, sprawy budownictwa szkolnego,
sprawy statystyczne, sprawy adminisitracji wydawnictw, obsługę kance
laryjną i inne sprawy adiministracyjne i ;gosipodarcze, nieobjęte zakresem
działania innych ijednostek organizacyjnych, oraz inspekcję administracyj
ną w ipowyższym zakresie.
Departament Ogólny dzieli się na 3 wydziały i 2 referaty:
1. Wydział Prawny (znaJk literowy I Praw) ustala w porozumieniu
z innemi wydziałami ostateczną redakcję ustaw i rozporządzeń i uzgad
nia je z innemi Ministerstwami, opiujuje ostateczną redakcję wszelkich
zarządzeń o charakterze normatywnym, współdziała w przygotowaniu
kodyfikacji przepisów oraz ustala i opracowuje wykładnię w zakresie
ustawodawstwa wykonywanego przez Ministerstwo i podległe mu wła
dze, urzędy i instytucje, opinjuje ustawy i rozporządzenia innych Mini
sterstw, redaguje Dziennik Urzędowy Ministerstwa, współdziała przy
obronie przed Najwyższym Trybunałem Administracyjnym, o ile prowa
dzone sprawy nie należą do kom.petencji Biura Personalnego; załatwia
sprawy funidacyj i zapisów, których przedmiot wchodzi w zakres kompe
tencji Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego; załatwia
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sprawy ogólne, o ile nie należą do zakresu działania innych komórek or
ganizacyjnych Ministerstwa.
2. Wydział Budżetowo-Rachunkowy (znak literowy I R) opracowu
je w porozumieniu z zasadniczemi komórkami Ministerstwa budżet Mini
sterstwa pod względem redakcyjnym i rachunkowym, załatwia sprawy,
związane z wykonaniem budżetu pod względem rachunkowo-kasowym,
czuwa nad prawidłowem wykonaniem budżetu, prowadzi rachunkowość
zarządu centralnego Ministerstwa, sporządza zamknięcia rachunkowe,
opracowuje przepisy i instrukcje rachunkowo-gospodarcze, nadzoruje
czynności finansowo-gospodarcze w drodze badania sprawozdań i bilan
sów oraz w drodze inspekcji organów, wykonywujących te czynności,
3, Wydział Budownictwa (znak literowy I Bud) opracowuje przepi
sy i instrukcje w zakresie budownictwa szkolnego z punktu widzenia po
trzeb szkolnych, w zakresie wewnętrznego urządzenia szkół różnego ty
pu oraz w zakresie urządzenia terenów szkolnych; opracowuje szkice,
projekty i kosztorysy urządzeń terenowych, budynków szkolnych i urzą
dzeń wewnętrznych; współdziała w nadzorze nad budowami z ramienia
Ministerstwa oraz opinjuje sprawy, związane z budownictwem szkolnem,
4. Referat Statystyczny (znak literowy I Stat) zbiera, opracowuje
i opinjuje materjały sprawozdawczo-statystyczne z zakresu zadań Mini
sterstwa a dotyczące przedewszystkiem ogólnego stanu, rozwoju i potrzeb
oświaty i kultury w Państwie, dostarcza odpowiedniego materjału i wnio
sków innym jednostkom organizacyjnym Ministerstwa; utrzymuje w za
kresie swych prac kontakt z Głównym Urzędem Statystycznym,
5, Referat Administracyjno-Gospodarczy (znak literowy I AG) za
łatwia sprawy, związane z zarządem administracyjno-gospodarczym Mi
nisterstwa, urzędów i instytucyj podległych, sprawy administracji wyda
wnictw, składnicy akt i kancelarji, oraz sprawy, nieobjęte zakresem dzia
łania innych jednostek organizacyjnych Ministerstwa.
II, Departament Szlsolnictwa Ogólnokształcącego załatwia w za
kresie wychowania przedszkolnego, szkolnictwa powszechnego i specjal
nego, szkolnictwa średniego ogólnokształcącego i zakładów kształcenia
wychowawiczyń przedszkoli i nauczycieli szkół powszechnych oraz oświa
ty pozaszkolnej — sprawy ustawodawstwa, organizacji oraz nadzoru nad
wykonywaniem ustaw i przepisów, sprawy ustrojowo-prograimowe, opra
cowuje instrukcje i zarządzenia normatywne, dotyczące nauczania i wy
chowania, sprawuje nadzór i opiekę nad akcją społeczno-wychowawczą
oraz kulturalno-oświatowa, prowadzoną przez instytucje państwowe, in
stytucje samorządowe oraz społeczne, załatwia sprawy, związane z oce
ną książek i pomocy naukowych, nadzoru nad wychowaniem i naucza
niem, sprawy pomieszczeń szkolnych i zaspakajania potrzeb rzeczowych,
sprawy dokształcania nauczycieli i pracowników pedagoigicznych admi
nistracji szkolnej, jako też pracowników oświatowych, oraz sprawy k w a lifikacyj wychowawczyń przedszkoli, nauczycieli szkół powszechnych
oraz szkół średnich ogólnokształcących i zakładów kształcenia nau
czycieli.
Departament Szkolnictwa Ogólnokształcącego dzieli się na 5 wy
działów:
1, Wydział Szkolnictwa Powszechnego (znak literowy II P) załatwia
w zakresie przedszkoli, szkolnictwa powszechnego i specjalnego sprawy
ustawodawstwa, organizacji oraz nadzoru nad wykonywaniem ustaw
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i przepisów, nadzoru nad wychowaniem i nauczaniem, sprawy pomiesz
czeń szkolnych i potrzeb rzeczowych, sprawy kwalifikacyj wychowaw
czyń przedszkoli i nauczycieli szkół powszechnych, oraz sprawy do
kształcania nauczycieli i pracowników pedagogicznych administracji
szkolnej,
2. Wydział Szkolnictwa Średniego Ogólnokształcącego (znak litero
wy II S) załatwia w zakresie szkolnictwa średniego ogólnokształcącego
i zakładów kształcenia wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli szkół
powszechnych sprawy ustawodawstwa, organizacji oraz nadzoru nad wy
konywaniem ustaw i przepisów, nadzoru nad wychowaniem i naucza
niem, sprawy pomieszczeń szkolnych i potrzeb rzeczowych, sprawy k w a 
lifikacyj nauczycieli szkół średnich ogólnokształcących i zakładów kształ
cenia wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli szkół powszechnych,
sprawy dokształcania nauczycieli i pracowników pedagogicznych admi
nistracji szkolnej, oraz współdziała z Departamentem Nauki i Szkół Wyż
szych w zakresie kształcenia nauczycieli.
3. Wydział Oświaty Pozaszkolnej (znak literowy II OP) załatwia
sprawy ustawodawstwa i organizacji oświaty pozaszkolnej oraz nadzoru
nad wykonywaniem odnośnych ustaw i przepisów, sprawuje opiekę nad
akcją społeczno-wychowawczą i kulturalno-oświatowa, prowadzoną przez
instytucje państwowe, samorządowe i społeczne, i opracowuje instruk
cje w tym zakresie, załatwia sprawy potrzeb rzeczowych oświaty poza
szkolnej oraz sprawy kształcenia i dokształcania pracowników oświa
towych.
4. Wydział Programowy (znak literowy II Pr) organizuje opraco
wywanie programów nauki dla szkół i kursów ogólnokształcących oraz
zakładów kształcenia wychowawczyń przedszkoli i nauczycieli szkół
powszechnych, ustala ich redakcję, określa normy urządzeń dydaktycz
nych, bada realizację prograimów, metody i wyniki nauczania w wyżej
wymienionych szkołach i kursach, a w związku z tem opracowuje in
strukcje i zarządzenia normatyw^ne, załatwia sprawy, związane z oceną
książek i pomocy naukowych d o użytku we wzmiankowanych szkołach,
opinjuje o programach kształcenia nauczycieli szkół średnich ogólno
kształcących oraz wyżej wymienionych zakładów kształcenia nauczycieli.
5. Wydział Wychowania (znak literowy II W) opracowuje instrukcje
i przepisy z dziedziny wychowania, uwzględniające wszelkie jego strony
we wszystkich kategorjach szkolnictwa, załatwia sprawy organizacyj
młodzieży szkolnej i pozaszkolnej, współpracy szkoły z domem, reguluje
wydawanie pisemek szkolnych, prowadzenie korespondencji między
szkolnej, załatwia sprawy wychowania fizycznego, przysposobienia woj
skowego i higjeny szkolnej w zakresie działania Ministerstwa, wreszcie
sprawy kształcenia i dokształcania nauczycieli ćwiczeń cielesnych i le
karzy szkolnych.
III. Departament Szkolnictwa Zawodowego załatwia w zakresie
szkół i kursów zawodowych — sprawy ustawodawstwa, organizacji oraz
nadzoru nad wykonywaniem ustaw i przepisów, sprawy ustrojowo-programowe, opracowuje instrukcje i zarządzenia normatywne, dotyczące
nauczania, załatwia sprawy, związane z oceną książek i pomocy nauko
wych oraz sprawy urządzeń warsztatów szkolnych, sprawy nadzoru nad
wychowaniem i nauczaniem, sprawy pomieszczeń szkolnych i zaspaka114

Jania połrzeb rzeczowych; sprawy kształcenia i dokształcania nauczycieli
i instruktorów oraz pracowników pedagogicznych administracji szkolnej,
sprawy kwalifikacyj nauczycieli,
Departament Szkolnictwa Zawodowego dzieli się na 4 wydziały
i 2 referaty:
1, Wydział Szkół Przemysłowych (znak literowy III P) załatwia
w zakresie szkół i kursów przemysłowych sprawy ustawodawstwa, or
ganizacji oraz nadzoru nad wykonywaniem ustaw i przepisów, sprawy
nadzoru nad wychowaniem i nauczaniem, sprawy pomieszczeń szkolnych
i potrzeb rzeczowych, sprawy dokształcania nauczycieli i pracowników
pedagogicznych administracji szkolnej,
2, Wydział Szkół Handlowych (znak literowy III H) załatwia w za
kresie szkół i kursów handlowych sprawy ustawodawstwa, organizacji
oraz nadzoru nad wykonywaniem ustaw i przepisów, sprawy nadzoru
nad wychowaniem i nauczaniem, sprawy pomieszczeń szkolnych i po
trzeb rzeczowych, sprawy dokształcania nauczycieli i pracowników pe
dagogicznych administracji szkolnej,
3, Wydział Szkół Rolniczych i Gospodarczych (znak literowy III RG)
załatwia w zakresie szkół i kursów rolniczych i gospodarczych sprawy
ustawodawstwa, organizacji oraz nadzoru n a d wykonywaniem ustaw
i przepisów, sprawy nadzoru nad wychowaniem i nauczaniem, sprawy po
mieszczeń szkolnych, gospodarstw rolnych i potrzeb rzeczowych, sprawy
dokształcania nauczycieli i pracowników pedagogicznych administracji
szkolnej,
4, Wydział Programowo-Ustrojowy (znak literowy III PU) organi
zuje opracowywanie programów nauki dla szkół i kursów zawodowych
oraz ustala ich redakcję, bada realizację programów, metody i wyniki
nauczania w szkołach i na kursach zawodowych, opracowuje statuty
szkół, zagadnienia ustrojowe, oraz ustala typy organizacyjne szkół i kur
sów zawodowych, załatwia sprawy, związane z oceną książek i pomocy
naukowych, oraz sprawy urządzeń warsztatów szkolnych,
5, Referat Ogólny (znaik literowy III O) załatwia sprawy ogólnoadministracyjne, prawne, prowadzi obronę przed Najwyższym Trybuna
łem Administracyjnym, oraz załatwia inne sprawy o charakterze ogól
nym, nieobjęte zakresem działania innych jednostek organizacyjnych De
partamentu,
6, Referat Kwalifikacyjny (znak literowy III Kwal) załatwia spra
wy ustawodawstwa w zakresie kwalifikacyj nauczycieli szkół i kursów
zawodowych, sprawy, związane z wykonywaniem przepisów o kwalifi
kacjach zawodowych tych nauczycieli, oraz prowadzi ewidencję wydawa
nych dyplomów nauczycielskich,
IV, Departament Nauki i Szkół Wyższych załatwia w zakresie
nauki sprawy, związane z organizacją nauki i popieraniem polskiej twór
czości naukowej w kraju i zagranicą, sprawy ochrony przyrody i opieki
nad zabytkami bibljotecznemi, przedhistorycznemi i paleontologicznemi, — zakresie szkolnictwa wyższego — sprawy ustawodawstwa, or
ganizacji oraz nadzoru nad wykonywaniem ustaw i przepisów, oraz opie
ki nad młodzieżą akademicką.
Departament Nauki i Szkół Wyższych dzieli się na 1 wydział i 3 re.feraty:
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1, Wydział Nauki (znak literowy IV N) załatwia sprawy, związane
z organizacją nauki i popieraniem twórczości naukowej w kraju i zagra
nicą, a w szczególności sprawy instytucyj naukowych, zakładów badaw
czych i muzeów, bibljotek naukowych i uniwersyteckich, sprawy stosun
ków naukowych polskich z zagranicą, sprawy naukowego ruchu wydaw
niczego, przygotowania pracowników naukowych, wreszcie sprawy ochro
ny przyrody i opieki nad zabytkami bibljotecznemi, przedhistorycznemi
i paleontologicznemi.
2. Referat Ustrojowo-Programowy (znak literowy IV UP) załatwia
w zakresie szkół wyższych sprawy ustrojowe, badania poziomu naukowe
go, programów studjów i egzaminów, sprawy słuchaczy, wynikające z ich
stosunku-do nauki i nauczania, sprawy oceny i nostryfikacji dyplomów,
a ponadto współpracuje z Biurem Personalnem w sprawach ruchu służ
bowego personelu nauczającego i pomocniczych sił naukowych,
3. Referat Administracyjny (znak literowy IV A) załatwia sprawy
administracyjne, budżetowe i finansowe państwowych szkół akademic
kich, oraz sprawy ogólne, nieobjęte zakresem działania innych jednostek
organizacyjnych Departamentu,
4, Referat dla Spraw Młodzieży Szkół Wyższycli (znak literowy
IV M) załatwia sprawy opłat akademickich, administruje funduszem ,,Pań
stwowe stypendja akademickie", załatwia sprawy pomocy dla młodzieży
szkół wyższych, sprawy stowarzyszeń akademickich, wreszcie sprawy,
związane z postępowaniem dyscyplinamem przeciwko słuchaczom szkól
wyższych,
V, Departament Wyznań Religijnych załatwia sprawy, wynikające
ze stosunku Państwa do wyznań religijnych.
Departament Wyznań Religijnych dzieli się na 3 referaty:
1, Referat Wyznania Katolickiego załatwia sprawy, wynikające ze
stosunku Państwa do wyznania katolickiego, oraz sprawy ogólne, nieobję
te zakresem działania innych jednostek organizacyjnych Departamentu,
2, Referat Wyznania Prawosławnego i Staroobrzędowego załatwia
sprawy, wynikające ze stosunku Państwa do wyznania prawosławnego
i staroobrzędowego,
3, Referat Wyznań Ewangelickich, Sekt i Wyznań Niechrześcijań
skich załatwia sprawy wynikające ze stosunku Państwa do wyznań ewan
gelickich, sekt i wyznań niechrześcijańskich,
VL Biuro Personalne obejmuje sprawy osobowe funkcjonariuszów
Ministerstwa i wszystkich podległych władz, urzędów, instytucyj i zakła
dów oraz sprawy organizacyjne Ministerstwa i podległych mu władz
i urzędów.
Biuro Personalne dzieli się na 4 referaty;
1, Referat Ogólno-Organizacyjny załatwia sprawy: organizacyjne,
inspekcyjne, normalizacyjne, przepisów osobowych, wyszkolenia zawodo
wego i dokształcenia urzędników, sprawy wojskowe, budżetu osobowego,
ewidencyjno-statystyczne oraz sprawy ogólne, nieobjęte zakresem działa
nia innych jednostek organizacyjnych Biura Personalnego,
2, Referat Ruchu Służbowego załatwia sprawy: przyjęć, ruchu służ
bowego, uprawnień, wynikających z przepisów ustaw o stosunkach służ
bowych, odznaczeń, kwalifikowania, oraz kieruje kancelarją Biura Perso
nalnego,
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3. Referat Uposażeniowy załatwia sprawy: uposażeniowe, emery
talne i ubezpieczeniowe.
4. Referat Dyscyplinarny załatwia sprawy; odpowiedzialności służ
bowej i majątkowej personelu, organizacji komisyj dyscyplinarnych, oraz
sekretarjatu istniejących przy Ministerstwie komisyj dyscyplinarnych.
VII. Wydział Prezydjalny obejmuje sekretarjat osobisty Ministra
i sprawy reprezentacyjne, sprawy wynikające ze stosunku Ministra do
Prezydenta Rzeczypospolitej, Sejmu i Senatu, Prezesa Rady Ministrów
i poszczególnych Ministrów, sprawy polityki narodowościowej i wyzna
niowej w zakresie oświaty, szkolnictwa polskiego zagranicą i opieki kul
turalnej nad wychodźtwem polskiem, sprawy prasowe i sprawy zlecone
przez Ministra.
VIII. Wydział Sztuki załatwia w zakresie sztuki sprawy opieki nad
twórczością w dziedzinie sztuk plastycznych, literatury, muzyki i teatru,
oraz sprawy udostępnienia społeczeństwu dorobku wymienionej twórczo
ści, — w zakresie szkolnictwa artystycznego — sprawy ustawodawstwa,
organizacji, programów, nadzoru nad nauczaniem i wychowaniem oraz
sprawy zaspakajania potrzeb rzeczowych tego szkolnictwa, tudzież spra
w y opieki nad zabytkami z wyłączeniem zabytków, wchodzących w za
kres działania Departamentu Nauki i Szkół Wyższych oraz Wydziału Ar
chiwów Państwowych,
IX. Wydział Archiwów Państwowych obejmuje zarząd archiwów
państwowych i ich kompletowanie oraz rewindykację państwowych zbio
rów archiwalnych w kraju i z zagranicy, ochronę zabytków archiwalnych
i opiekę naukową i techniczną nad archiwami i zbiorami archiwalnemi
niepaństwowemi.

18.
ROZPORZĄDZANIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
vr przedmiocie zarządu Szkolnictwa Specjalnego na obszarze wszystkich Okręgów
Szkolnych,
[Dz. Urz, Min, W. R, i O, P. Nr 26 [95], poz. 291, z dnia 18/8. 1922 r,).

ROZPORZĄDZENIE:
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
w przedmiocie zarządu szkolnictwa zawodowego na obszarze b. Królestwa Kongreso
wego oraz Województw; Lwowskiego, Tarnopolskiego, Stanisławowskiego, Krakow
skiego, Poznańskiego i Pomorskiego.
(.Dz, Urz. Min, W. R. i O. P. z dnia 11 grudnia 1921 r. Nr. 24 (67), poz, 25Ó),
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ROZPORZĄDZENIE
Ministra Spraw
Wewnętrznych
o czasowem przekazaniu Ministrowi W y z n a ń Religijnych i Oświecenia Publicznego nie
k t ó r y c h uprawnied Wydziału Krajowego b. Królestwa Galicji i Lodomerji z Wielkiem
Księstwem Krakowskiem,

(Dz, Ust. Rzip. P, z 1921 r. Nr. 101, poz. 725), — (Dz. Uirz. Min. W . R. i O, P. z dnia
19 lutego 1922 r. Nr. 8 (77), poz, 70).
ROZPORZĄDZENIE
Rady

Ministrów

w przedmiocie zarządu Szkolnictwa Zawodowego na obszarze Województw: Nowogródz
kiego, Poleskiego i Wołyńskiego.
(Dz, Ust. Rzp. P. z 1921 r. Nr. 105, poz. 765), — (Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. z dnia
26 lutego 1922 r. Nr, 9 (78), poz, 78).
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

w sprawie administrowania szkolnictwem zawodowem w Rejonie Wileńskim,
(Dz, Urz, Min. W. R. i O. P, z dnia 16 września 1922 r. Nr. 27 (96), poz. 297),
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

w s p r a w i e rozszerzenia rejonu szkolnictwa zawodowego Kuratorium Okręgu Szkolnego
Wileńskiego,
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. z dn. 14,IX, 1922 r. Nr. 29 (98), p, 334).
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 18 maja 1923 r, w sprawie zmian w administrowaniu szkolnictwem zawodowem.
(Dz. Urz. Min, W. R. i O. P. z dn. 15.VI1I. 1923 r. Nr. 14 (115), p. 119).
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dn. 28 maja 1923 r. w sprawie zmian w administrowaniu szkolnictwem zawodowem
(Okr. Szk. Poznański i Pomorski).
(Dz. Urz, Min. W. R, i O. P. Nr. 14, poz. 120 z dnia 15 sierpnia 1923 r.).
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

•z dnia 13 lipca 1923 r. w sprawie zmian w administrowaniu szkolnictwem zawodowem
(Okr. Szk. Krakowski). (Dz. Urz. Min. W. R, i O .P, Nr, 14, poz. 127).
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ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 14 sierpnia 1923 r, w sprawie zmian w administrowaniu szkolnictwem zawodowem
(K. O, S. Wołyńskiego), CDz. Urz. Min, W. R. i O. P. z dn. 1,IX. 1923 r. Nr. 15 (116),
p. 140).

ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dn. 26.VIII. 1924 r. w sprawie administrowania szkolnictwem zawodowem (K. O. S.
Krakowskiego). (Dz. Urz, Min, W. R, i O. P, z dn. 15.X. 1924 r. Nr. 16 (138), p. 162),

ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dn, 5,VIII, 1925 r, w sprawie zmian w administrowaniu szkolnictwem zawodowem,
(Di, Urz, Min. W. R. i O. P. z do, 15,VIII. 1925 r. Nr, 13 (155), p, 126),

ORGANIZACJA

WŁADZ

SZKOLNYCH

(K, O. S. Krakow:sikie;go —• utwórz. Wydz. Szkoln, Zawodowego), (Dz, Urz. Min. W. R.
i O, P. z dm. 5.1. 1926 r. Nr, 2 (164), p, 10),

ORGANIZACJA

WŁADZ

SZKOLNYCH

(K. O. S, Krakowskiego — zarząd szk. i kursów zawodowych na obszarze wojew. kie
leckiego). (Dz. Urz. Min, W. R, i O. P. z dn. 15.V. 1926 r. Nr. 8 (170), p. 86),

ORGANIZACJA

WŁADZ

SZKOLNYCH

(K. O. S. Poleskiego —• utwórz. Wydziału Szkoln. Zaiwodowego). (Dz, Urz, Min, W, R.
i O, P. z dn, l.IX. 1926 r. Nr, 12 (174), p . 156).

ORGANIZACJA

WŁADZ

SZKOLNYCH

(K. O. S, Warszawskiego — utwórz. Wydz. Szkoln. Zawodowego) Nr O. Prez, 12705/26.
(Dz, Urz, Min. W, R. i O, F. z dn, U . 1927 r. Nr. 1 (179), p, 15).

ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dn, 15 m a r c a 1927 r. w sprawie zarządu szkolnictwa specjalnego i z a k ł a d ó w kształce
nia nauczycieli podległych bezpośrednio Ministrowi W, R. i O. P. (Nr. O. Prez. 353/27).
(Dz. Urz, Min, W. R. i O. P. z dn. 28.IV, 1927 r. Nr. 6 (184), p 80).
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ROZPORZĄDZENIE
Ministersiwa

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dn. 3.VII. 1931 r. Nr. II, 4807/31 w sprawie zarządu szkolnictwa specjalnego i zakładów
kształcenia nauczycieli, podległych bezpośrednio Miibistrowi W, R. i O, P, (Dz, U, R, P.
Nff. 50, p . 304). (Dz. Urz. Min, W. R. i O. P. z dm, 1'2.VIII. 1931 r, Nr. 8 (240), p, 87),

ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dn. 19.1. 1932 r, w sprawie uchylenia rozporzą,dzenia z dn. 24.III. 1927 r. o przekazaniu
nieiktdrych .czynności nadzoru n a d szkolnictwem zaTwodowem, (Dz. U. R. P. z dn. 23.VI.
1933 r. Nr. 51, poz, 484). (Dz, Urz. Min. W. R. i O. P . z dn. 30.VIL 1932 r. Nr. 5, poz, 49).
OKÓLNIK

Nr.

21

z dnia 18,11, 1933 r. ^(I. Org-1122/1/33) -o administracji szkół rolniczych, (Dz. Urz. Min.
W. R. i O. P. IZ dn. 29.III. 1933 n Nr. 2, poz. 35).

OKÓLNIK

Nr.

14

z dn. 23.1. 1935 r. (III, TP-5140/34) w sprawie rozszerzenia kompetencyj Kuratoriów
w zakresie oiiganizacji szkół dokształcających zawodowych. (Dz. Urz, Min, W. R. i O. P>
z d n , 31.1. 1935 t. Nr. 1, poz. 6,
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B.
WŁADZE SZKOLNE II INSTANCJI — KURATORIA OKRĘGÓW
SZKOLNYCH,
LICEUM KRZEMIENIECKIE,

1.
KURATOROWIE
MINISTERSTWA

OKRĘGÓW SZKOLNYCH,
WYZNAŃ

RELIGIJNYCH

PUBLICZNEGO i INSPEKTOROWIE

I

SZKOLNI

DELEGACI
OŚWIECENIA
OKRĘGOWI

Z. C. Z. W.
w czasie od 1917118 do 1937/38.
OKRĄG SZKOLNY BRZESKI, i)
Kazimierz Wolbek, Inspektor Szkolny Okręgowy od sierpnia 1919 r.
do lipca 1920 r, ^],
Delegat Ministra W. R. i O. P. od 1 marca 1921 r. do 16 maja 1922 r.^),
Kurator Okręgu Szkolnego Poleskiego od 16 maja 1922 r, do 1 sier
pnia 1926 r,
Wincenty Sikora, mianowany Kuratorem O. S, Poleskiego postano
wieniem z dnia 28 kwietnia 1926 r, — obowiązków służbowych nie objął.
Jan Bobka, Naczelnik Wydziału, pełnił obowiązki Kuratora O. S.
od 1,VIII, 1926 r. do 27.IX, 1926 r.
Teofil Zegarski, p, o. Kuratora O. S, Poleskiego od 27.IX. 1926 r. do
16.III. 1927 r.
Dr, Otton Kuczewski, p. o. Kuratora O. S, Poleskiego od 16,111.
1927 r. do 24.XI, 1927 r.
Zygmunt Gąsiorowski, Kurator O. S. Poleskiego od 24.XL 1927 r. do
20.1. 1931 r.
Stefan Pogorzelski, Kurator O. S. Poleskiego od 20.1, 1931 r, do
13.IX. 1932 r,
Marian Godecki, p. o. Kuratora O. S, Brzeskiego — od 15.IX. 1932 r,
do 24 (30),IX, 1933 r, *)
Romuald Petrykowski, Kurator O, S, Brzeskiego od 25.IX, 1933 r.
1) Po utworzeniu w r, 1919 Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich powstaje Sekcja
Oświecenia Publicznego. Pod względem administracyjnym tereny, podlegające General
n e m u Komisarzowi dzieliły się na 4 okręgi; 1) wileński, 2) miński, 3) poleski, 4) wołyński
Okrąg Szkolny Poleski obejmował powiaty: brzeski, prużański, kobryńs:ki, piń
ski, mozyrski, wołkowyski, słonimski, baranowicki i nieświeski. Zarządzającym sprawa
mi szkolnictwa w Okręgu oraz nadzorującym działalność I n s p e k t o r a t ó w Szkolnych Po
wiatowych był Inspektor Szkolny Okręgowy (patrz Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 12—
13 z r. 1919, poz, 2).
') Od lipca 1920 r. przerwa, spowodowana inwazją bolszewicką.
3) Okrąg Szkolny Poleski utworzony został R, M. z dn. 3.V. 1922 r. (Dz, U. R. P.
Nr 34, poz. 286) z dniem 16,V. 1922 r.
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i] Okrąg Szkolny Brzeski utworzony R, M. z dnia 7,VII, 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 63,
poz. 589) z dniem 1 września 1932 r. Okrąg Szk, Brzeski obejmuje obszar województwa
poleskiego i białostockiego z wyłączeniem p o w i a t ó w : suwalskiego, augustowskiego, gro
dzieńskiego i wołkowyskiego — z siedzibą K u r a t o r a Okręgu Szkolnego w Brześciu nad
Bugiem,

B, OKRĄG SZKOLNY BIAŁOSTOCKI, i)
Ignacy Pytlakowski, Kurator O, 8, od dnia 16,V. 1922 r, do 1,IX,
1925 r,
Zygmunt Gąsiorowski, Kurator O, S, od dnia 1 (30),IX, 1925 r, do
1,X, 1927 r.
1) Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego istniało od dn, 16.V. 1922 r, (Dz,
U, R, P, Nr 34, poz. 285) d o dnia l.X, 1927 r., tj, do czasu włączenia do Okręgu Szkol
nego Warszawskiego (Dz, U, R, P, Nr 81, poz. 711 z dnia 19.IX. 1927 r,).

OKRĄG SZKOLNY KRAKOWSKI, i)
Jan Owiński, Kurator Okręgu Szkolnego Krakowskiego, mianowany
12,X. 1921 r„ urzędował w Krakowie od 1,1. 1922 r. do 1 (30].IX, 1925 r.
Dr Jan Riemer, Kurator O, S, Krakowskiego od 1,X, (IX,) 1925 r, do
23,XII, 1926 r,
Feliks Przyjemski, p, o. Kuratora O, S, Krakowskiego od dn, 1,11,
1927 r, do 30,IX, 1927 r.
Dr Tadeusz Kupczyński, Kurator O, S, Krakowskiego od dn, 1,X.
1927 r. do 30,IV, 1931 r.
Dr Eustachy Nowicki, Kurator O, S, Krakowskiego od 1,V, 1931 r.
do 30,IX, 1933 r,
Marian Godecki, p, o. Kuratora O, S, Krakowskiego od dn. 1,X,
1933 r, (do 31,1, 1934 r,); mianowany Kuratorem O, S, Krakowskiego od
dń, 1,11. 1934 r, do 30,VIII, 1936 r,
Józef Stypiński, Kurator O, S, Krakowskiego od 1,IX, 1936 r.
1) Okrąg Szkolny K r a k o w s k i utworzony w październiku 1921 r, przez w y o d r ę b 
nienie z Okręgu Szkolnego Lwowskiego obszaru W o j e w ó d z t w a Krakowskiego (Dz, U,
R, P, Nr 82, poz. 575),
Początkowo K u r a t o r Okręgu Szkolnego Krakowskiego urzędował w e Lwowie,
Normalną pracę w Krakowie rozpoczęto dnia 1 stycznia 1922 r.
Obszar województwa kieleckiego włączono do Okręgu Szkolnego Krakowskiego
z dniem l.X. 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr 74, poz. 655).

OKRĄG SZKOLNY LUBELSKI, i)
Kazimierz Juszczakowski, Kierownik Ekspozytury Oddziału Finan
sowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego, zamianowany
(1,V. 1923 r,) od dn. l.VI, 1923 r, do 31,VIIL 1925 r.
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Ignacy Pytlakowski, Kurator O. S, Lubelskiego od
1925 r. do 31.Xn, 1927 r.
Kazimierz Pieracki, Kurator O. S, Lubelskiego od dn,
30,XL 1928 r,
Eustachy Nowicki, Kurator O, S, Lubelskiego od dn,
do 2,IV. 1931 r,
Stanisław Lewicki, Kurator O, S. Lubelskiego od dn.
do 18.11. 1937 r.
, Sylwester Klebanowski, Kurator O, 8, Lubelskiego
1937 r.

dn, 1 (30),IX,
1,L 1928 r, do
1,XII, 1928 r,
11.XI. 1931 r.
od dn, 1,111,

1) Okrąg Szkolny Lubelski, obejmujący obszar woj, lubelskiego, utworzony R, M.
z dn. 8,VIII. 1925 r. (Dz, U, R. P, Nr 86, poz. 594) z dniem 1,IX, 1925 r.
Od dnia 1,V, 1923 r, do 1,IX, 1925 r, istniała w Lublinie E k s p o z y t u r a Oddz. Finan
sowego Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego,

OKRĄG SZKOLNY LWOWSKL i)
Dr Fryderyk Zoli Junior, Wiceprezydent C, K, Rady Szkolnej Kra
jowej we Lwowie od sierpnia 1916 r, ^), mianowany Prezydentem Rady
Szkolnej Krajowej od dn, l.XL 1918 r. do 16,IX, 1919 r, 3)
Stanisław Sobiński, Delegat Ministerstwa W. R. i O. P. od 16.IX,
1919 r, do 24,1, 1921 r„ Kurator O, S. Lwowskiego od dn. 24,1, 1921 r, *] do
dnia zgonu (tragiczną śmiercią) 19,X. 1926 r.
Dr Jan Riemer, Kurator O, S, Lwowskiego od dn, 23,XII. 1926 r. do
dn, 30.XI. 1927 r.
Ignacy Pytlakowski, Kurator O, S, Lwowskiego od dn, 31,XII. (nom.
z 29,XI,) 1927 r, do dn, 20 (31),I, 1931 r,
Stefan Świderski, p, o. Kuratora O. S. Lwowskiego od dn, 28.11.
1931 r, do dn, 13,Vn, 1932 r.
Jerzy Gadomski, Kurator O. S, Lwowskiego od dn. 11.VII. 1932 r,
do dn. 7.VII. 1937 r.
Dr Tadeusz Kupczyński, Kurator O. S. Lwowskiego od dn. 7.VII,
1937 r.
1) Do października 1921 r. Okrąg Szkolny Lwowski obejmował również i teren
Województwa Krakowskiego.
2) Ustrój i organizację Rady Szkolnej Krajowej normowała u s t a w a z dn, 5.11.
1905 r. (Dz. U s t a w Kraj. z dn, 10,111, 1905 r. Nr, 39), zmieniona ustawą z dn. 9.1II. 1907 r.
(Dz. Ust. Kraj. Nr. 48),
3) W i c e p r e z y d e n t R a d y Szkolnej Krajowej, a z a r a z e m Delegat Ministerstwa W.
R. i O, P. zależał służbowo od Generalnego Delegata Rządu we Lwowie.
4) Rozporządzenie o utworzeniu O. S, Lwowskiego weszło w życie dnia 19 lutego
1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 96 z 1921 r.).
Okrąg Szkolny Lwowski obejmuje obszar województw: lwowskiego, stanisł.awowskiego i tarnopolskiego.

OKRĄG SZKOLNY POMORSKI, i)
Dr Józef Łęgowski, Prezes Pomorskiej Komisji dla Spraw Wyzna
niowych i Szkolnych w Toruniu ^) od dnia l.I, 1920 r, do dnia 26,1, 1921 r. ^)
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Zygmunt Gąsiorowski, Kurator O, S, Pomorskiego od dnia 24 (26),I.
1921 r, do dnia 9,V, 1922 r.
Dr Jan Riemer, Kurator O, S, Pomorskiego od dnia 10 maja 1922 r. do
dnia 21 (31) sierpnia 1925 r.
Jan Szwemin, Kurator O. S, Pomorskiego od dnia 1 września 1925 r,
do dnia 31 stycznia 1931 r.
Dr Michał Pollak, Kurator O. S .Pomorskiego od dnia 25 lutego
1931 r. do dnia 30 czerwca 1932 r, ^)
Dr Antoni Ryniewicz, Kurator O, S. Pomorskiego od dnia 1 wrześ
nia 1937 r, 5)
1] O S, Pomorski — R, M, z dnia 26,1, 1921 r, (Dz. Urz, Min, W, R, i O, P, Nr 1,
poz, 6); przed powstaniem Kuratoriów Okręgów Szkolnych w Poznaniu i Toruniu ist
niały w b, zaborze pruskim:
a) Prowincjonalne Kolegia Szkolne, a od 1920 r,
b) Komisje dla Spraw Wyznaniowych i Szkolnych; od 4,11, 1922 r.
c) Delegat Ministra W, R, i O, P, w Poznaniu,
Na wniosek Delegacji Polskiej w Berlinie, Pruskie Ministerium dla spraw nauki,
sztuki i oświecenia publicznego, rozporządzeniem z dnia 31 października 1919 r. Nr A—
III, 390 zgodziło się na wydelegowanie polskich m ę ż ó w zaufania do Prowincjonalnego
Kolegium Szkolnego w Gdańsku i do Oddziałów Szkolnych w Regencji gdańskiej, byd
goskiej i kwidzyńskiej. Rozporządzeniem z dnia 24 listopada 1919 r, L, Dz, II n-6863/19
Ministerstwo b. Dzielnicy Pruskiej — D e p a r t a m e n t W, R. i O. P, w Poznaniu delego
wało swych urzędników między innymi do Kwidzynia Teofila Błeńskiego.
2) Komisja była w tym czasie władzą II instancji dla S p r a w Szkolnych i Wyzna
niowych na terenie Pomorza,
3) Dr J, Łęgowski przeszedł w stan spoczynku z dniem l.IV, 1921 r.
i) Od 1 września 1932 r. (Dz, U. R. P. Nr 63, poz. 589 z 25.VII. 1932 r.) Kurato
rium Okręgu Szkolnego Pomorskiego zostało zlikwidowane, a t e r e n ten należał do Okrę
gu Szkolnego Poznańskiego do 31 sierpnia 1937 r,
5) Od dnia 1,IX, 1937 r, zorganizowano ponownie Kuratorium O, S. Pomorskiego
w Toruniu (Dz. U, R, P, Nr 39, poz, 302 z 1937 r.).
Od dnia l.IV, 1938 r, do Okręgu Szkolnego Pomorskiego włączono (Dz, U. R, P.
Nr 46, poz, 350 z dnia 23.VI. 1937 r.) powiaty; lipnowski, nieszawski, rypiński i włocław
ski z woj. warszawskiego i powiaty; bydgoski, inowrocławski, szubiński i wyrzyski z w ó j .
poznańskiego, a wyłączono powiat działdowski, (Dz, U, R, P, Nr 12, poz, 85 z 1938 r, —•
Dz, Urz, Min, W. R, i O, P. Nr 2, poz. 26).

OKRĄG SZKOLNY POZNAŃSKI, i)
Dr Stanisław Węckowski, Delegat Ministerstwa W. R. i O, P. przy
Naczelnej Radzie Ludowej w Poznaniu od 1 maja 1919 r. do 30 grudnia
1919 r.
Dr Karol Opuszyński, Prezes Poznańskiej Komisji dla Spraw Wyzna
niowych i Szkolnych w Poznaniu od dnia 1 stycznia 1920 r. do dnia
24 (26) stycznia 1921 r.
Bernard Chrzanowski, Kurator O, S, Poznańskiego od dnia 24 (26)
stycznia 1921 r, do dnia 30 czerwca 1928 r.
Dr Joachim Namysł, Kurator O, S. Poznańskiego od dnia 1 lipca
1928 r, do dnia 30 czerwca 1932 r,
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Dr Michał Pollak, Kurator O. S. Poznańskiego od dnia (1) 11 lipca
1932 roku do dnia 30 czerwca 1936 r.
Dr Jan Jakóbiec, Kurator O, S, Poznańskiego od dnia 1 październi
ka 1936 r.
1) Okrąg Szkolny Poznański utworzony R, M. z dnia 26,1. 1921 r. (M, P. Nr 22,
z dnia 28,1. 1921 r., poz. 57) obejmował:
a) od 24 stycznia 1921 r. do 30,VI. (31.VIII,) 1932 r. obszar wojew. poznańskiego,
b) od l.IX. 1932 r. do 31.VIII, 1937 r. obszar woj. poznańskiego i pomorskiego
(Dz. U. R. P. Nr 39, poz. 302 z 1937 r.),
c) od l.IV. 1938 r. wyłączono z woj. poznańskiego p o w i a t y : bydgoski, inowro
cławski, szubiński i wyrzyski, a przyłączono powiaty: kaliski, kolski, koniń
ski i turecki z woj. łódzkiego (Dz. U. R. P. Nr 12, poz. 85 z 1938 r.).

OKRĄG SZKOLNY WARSZAWSKI, i)
Grzegorz Zawadzki, Kurator O, S, Warsza-wskiego od dnia 16 maja
1922 r. do dnia 22 stycznia 1931 r.
Ignacy Pytlakowski, Kurator O. S, Warszawskiego od dnia 1 lutego
1931 r. do dnia 10 września 1937 r,
Wiktor Ambroziewicz, Kurator O. S. Warszawskiego od dnia 10
września 1937 r.
1) Utworzony R. M. z dnia 3.V. 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 282) z dniem ló.V,
1922 r. w granicach miasta st. W a r s z a w y oraz województw: warszawskiego, kieleckiego
i lubelskiego, z siedzibą K u r a t o r a Okręgu Szkolnego w W a r s z a w i e .
Z dniem l.IX. 1925 r. wyłączono obszar woj. lubelskiego (Dz. U. R. P. Nr 86
poz. 594).
Z dniem l.IX. 1927 r wyłączono woj kieleckie, (Dz. U. R. P. I^r 74, poz. 655)
i Nr 36, poz, 234 z 1926 r,), a przyłączono woj. białostockie (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 711).
Z dniem l.IX. 1932 r
przyłączono woj. łódzkie (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 589
z 1932 r.).
Z dniem l.IV, 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 350 z dnia 23.VI. 1937 r.) przyłączo
no powiat działdowski, a wyłączono powiaty: lipnowski, nieszawski, rypiński i włocław
ski z woj. warszawskiego oraz powiaty: 'kaliski, kolski, koniński i turecki z woj. łódz
kiego (Dz. U, R. P. Nr 12, poz. 85 z 1938 r.).

B, OKRĄG SZKOLNY ŁÓDZKL i)
Dr Jan Jarosz, Kurator O. 8. Łódzkiego od dn. 15,IX. 1921 r. do dn,
31.VIII. 1925 r.
Jan Owiński, Kurator O. S. Łódzkiego od dn, 1 (30).IX. 1925 r, do
dn, 30.IX. 1927 r.
Dr Antoni Rynicwicz, Kurator O, 8, Łódzkiego od dn, 1 (31),XIL
1927 r, do dn. 30,IV. 1929 r.
Jerzy Gadomski, Kurator O. 8, Łódzkiego od dn, 1,V. 1929 r. do dn,
31.VIII. 1932 r.
1) Okrąg Szkolny Łódzki istniał od dnia 15.IX. 1921 r. do dnia 31.VIII. 1932 r.
(Dz. U R P. Nr 77, poz. 531 z r. 1921) i (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 589 z r. 1932).
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OKRĄG SZKOLNY WILEŃSKI, i)
Dr Witold Wąsławski, Kierownik Komitetu Edukacyjnego w czasie
okupacji niemieckiej (do dnia 19.IV, 1919 r.) i do czasu utworzenia Sekcji
Oświecenia Publicznego, a następnie jako Inspektor Wileńskiego Okręgu
Szkolnego od l.VIII, 1919 r. do 30 listopada 1919 r, 2)
Dr Henryk Orliński, Inspektor Wileńskiego Okręgu Szkolnego od
dn. 24 (30).XI, 1919 r. do dn. 15.III. 1920 r.
Marian Adamowicz, Pomocnik Inspektora Szkolnego Okręgowego
w Wilnie od dnia 30 stycznia 1920 r.; Inspektor Szkolny Okręgowy od dnia
21 maija 1920 r, d o c'zasiu najazdu bolszewików. ^)
Stanisław Kościałkowski, Kierownik Komitetu Edukacyjnego w cza
sie najazdu bolszewików — od dn, 14,VII, 1920 r. do dn, l.IX. 1920 r., Kie
rownik polskiego wydziału szkolnego w czasie okupacji litewskiej od dn.
1,IX. 1920 r, do dn, 9,X, 1920 r, i znów Kierownik Komitetu Edukacyjnego
po objęciu Ziemi Wileńskiej przez gen, Żeligowskiego z ramienia Tymcza
sowej Komisji Rządzącej od dn. 9.X. 1920 r, do połowy listopada 1920 r.
Inż, Teofil Szopa, organizator Departamentu Oświaty Litwy Środko
wej do dn, 31.XII, 1920 r. ^)
Władysław Liclitarowicz, Szef Departamentu Oświaty Litwy Środ
kowej od dn. 1,1. 1921 r, do dn, 15,V, 1922 r.
Zygmunt Gąsiorowski, K u r a t o r O, S, Wileńskiego od dn, 16,V, 1922 r,
do dnia 1,IX. 1925 r.
Dr, Antoni Ryniewicz, Kurator O, S, Wileńskiego od dnia 1,IX,
1925 r, do dnia 31,XIL 1927 r,
Stefan Pogorzelski, Kurator O. S. Wileńskiego od dnia l.L 1928 r,
do dnia 30,XL 1930 r.
Kazimierz Szelągowski, Kurator O. S, Wileńskiego od dnia 1,XII,
1930 r. do dn. 31.VIII. 1936 r.
Marian Godecki, Kurator O. S. Wileńskiego od dnia 1,IX, 1936 r.
1) Utworzony R. M, z dnia 3,V, 1922 r. (Dz. U. R, P, Nr 34, poz. 283).
2) Po utworzeniu w r. 1919 Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich powstaje Sekcja
Oświecenia Publicznego. Szefem Sekcji Oświecenia Publicznego od lipca 1919 r, do dnia
14,Vn. 1920 r, był Lucjan Zarzecki,
Pod względem administracyjnym tereny, podlegające Generalnemu
dzieliły się na 4 okręgi; 1) wileński, 2) miński, 3) poleski, 4) wołyński.

Komisarzowi

Kierownikami szkolnictwa w okręgach byli okręgowi inspektorowie szkolni, k t ó 
rym podlegały wszystkie rodzaje szkół.
3) Komisja Likwidacyjna Z. C. Z. W, w Bydgoszczy pismem z dnia 20 grudnia
1920 r. Nr. Pr-lO4i42/20 zwolniła M, Adamowicza ze stanowiska Inspektora Sakolnego
Okręgowego z idmiem 1 stycznia 192il r,
4) P o zakończeniu wojny —• szkolnictwem Ziemi Wileńskiej zarządzał D e p a r t a 
ment Oświaty Litwy Środkowej do czasu utworzenia Kuratorium Okręgu Szkolnego Wi
leńskiego, tj, do dnia 16,V, 1922 r.
Od 1/9, il932 r. Okrąg Szkolny Wileński obejmuje teren woj. wileńskiego i n o w o gródizkiego oraz powiały: augustowski, grodzieński, suwalski i wołkowyski z woj. bia
łostockiego.
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B. OKRĄG SZKOLNY NOWOGRÓDZKI, i)
Dr Władysław Wasung, Delegat Ministra W. R. i O, P. (R, M. z dn.
27.1. 1921 r.) 2) — do dnia 16.IV. 1922 r. ^)
1) Okrąg Szkolny Nowogródzki istniał jako delegatura na podstawie R, R. M.
z dnia 8.II. 1921 r. (Dz. U. R. P, Nr 15, poz. 91 z dnia 18.11. 1921 r,] od l.II. 1921 r. do
16.V. 1922 r.
2) Nominacja Nr 151/21 S — Dz. Urz. Min. W, R, i O, P, Nr 11, poz. 117 z dnia
l.Vin. 1921 r.
3) R. M. z dnia 3.V. 1922 r. Dz. U. R. P, Nr 34, poz. 279). Okrąg Szkolny Nowo
gródzki został rozdzielony; t e r e n t e n włączono do Okręgu Szkolnego Białostockiego (Dz.
U R. P. Nr 34, poz, 285 z dnia 16.V. 1922 r.) bez powiatów; nieświeskiego, b a r a n o w i c kiego i stołpeckiego, k t ó r e weszły w skład Okręgu Szkolnego Poleskiego (Dz. U. R. P.
Nr 34, poz, 286 z dn. 16.V. 1922 r.).

OKRĄG SZKOLNY WOŁYNSKL i)
Bolesław Zajączkowski, Inspektor Szkolny Okręgu Wołyńskiego
w Kowlu od sierpnia 1919 r, (nominacja Komisariatu Generalnego Z, C. Z.
W. z dnia 25.yil. 1919 r. Nr 4285/Pr.) do lutego 1920 r. ^)
Dr Stanisław Rytel, p. o. tymcz. Inspektora Szkolnego Okręgu Wo
łyńskiego w Kowlu od dnia 23,11, 1920 r. (pismo" Z. C. Z. W. i Fr. Pod,
Nr 179 w Łucku z dnia 23,11, 1920 r,) do czasu najazdu bolszewików, *)
Kazimierz Juszczakowski, Delegat Ministra W, R. i O, P, od dnia
15,11, 1921 r. do dn. 30,X. 1922 r, (od 16.V, 1922 r, jako Kierownik Kura
torium Okręgu Szkolnego),
Dr Władysław Wasung, Kurator O. S, Wołyńskiego od dn, 30.X,
1922 r, do dn. 16.XI. 1923 r.
Dr Antoni Rynicwicz, zastępca Kuratora O. S. Wołyńskiego od dnia
16.XI. 1923 r, do dn, 31,1. 1924 r.
Wincenty Sikora, Kierownik Kuratorium od dn. 21,11. 1924 r. do dnia
31.VII. 1926 r.
Kazimierz Wolbek, Kurator O. S. Wołyńskiego od dn. l.YIIL 1926 r.
do dnia 31.VIII. 1926 r.
Karol Kostro, Kurator O. S. Wołyńskiego od dnia 11.IX. 1926 r. do
dnia 31X11, 1926 r.
^
Kazimierz Szelągowski, Kurator O, S. Wołyńskiego od dnia l.I.
1927 r. do dn. l.XII. 1930 r.
Jan Firewicz, Kurator O, S. Wołyńskiego od dnia l.VII. 1931 r, do
dnia 1,V. 1935 r.
Dr Eustachy Nowicki, Kurator O. S. Wołyńskiego od dn. l.V, 1935 r.
1) Siedziba Kuratorium O, S. Wołyńskiego w Łucku (R. M, z dn. 3.V. 1922 r. Dz,
U. R, P, P, Nr 35, poz, 284), a następnie W Równem (R, M. z dnia 26.X, 1922 r. (Dz, U.
R, P, Nr 106, poz. 984).
Od dnia i września 1932 r, d o dn. 31,Vin, 1937 r. Okrąg ten nosił n a z w ę : Okrąg
Szkolny Ł u c k i (Dz. U. R, P, Nr 63, poz. 589 z dnia 25.VII. 1932 r.) (Dz. U. R, P, Nr 39,
poz. 302 z dnia 29,V, 1937 r.). Siedzibą Kuratorium było nadal m. Równe. Kom. Nr I.
Dgr.-100'45—32 (Dz. Urz, Min, W, R, i O, P . Nr 9, poz. 126 z dnia 31.X1I, 1932 r.).
Okrąg Szkolny Wołyński obejmuje obszar woj. wołyńskiego z siedzibą w Równem.
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2) W grudniu 1919 r, Szef Sekcji Oświecenia Pulbliciznego w Z. C, Z. W, delego
wał do zarządu Okręgu Wołyskiego Kazimierza Szelągowskiego, Naczelnika Wydziału
Szkół Powszechnych w Z. C. Z, W., k t ó r y pełnił obowiązki służbowe w Kowlu kilka
tygodni,
3) Z. C, Z. W . i Fr. Poid, pismem z dmia 23 lutego 1920 r. Nr. 178 mianował D r a
Stanisława Rytla starszym referentem Działu Narodowościowego przy Okręgu Wołyń
skim od dnia 8,11. 1920 r,
Ś L Ą S K , 1)

Władysław Komischke, Kierownik (Szef) Wydziału Szkolnego na
Górnym Śląsku w Polskim Komisariacie Plebiscytowym w Bytomiu — od
lutego 1920 r. do lutego 1921 r, 2)
Dr Jan Kopiec, Kierownik Wydziału Szkolnego, a następnie Wy
działu Oświecenia Naczelnej Rady Ludowej od lutego 1921 r, do sierpnia
1 9 2 1 r. 3)

Ignacy Stein, Delegat Ministerstwa W. R, i O. P,, Kierownik (Na
czelnik) Wydziału Oświecenia Publicznego Naczelnej Rady Ludowej od
dn, 22.VIIL 1921 r, do 27.Vn. 1922 r, *)
Dr Jan Kopiec, Kierownik Wydziału Oświecenia Publicznego Na
czelnej Rady Ludowej n a Górnym Śląsku od dn, 1,IV, 1922 r. do dnia
30.VL 1922 r.
Dr Ernest Farnik^ Przewodniczący Komisji Szkolnej Księstwa Cie
szyńskiego w Cieszynie od dn, 1,XL 1918 r. do dn, 15,VII, 1922 r.
Dr Jan Kopiec, p, o. Naczelnika Wydziału Oświecenia Publicznego
Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach®) od dnia 1,VIL 1922 r,
do dnia 30-VI, 1923 r.
Dr Ernest Farnik, p, o. Naczelnika Wydziału Oświecenia Publiczne
go od dnia 1,VII, 1923 r, do dnia 15,XII. 1923 r,
Karol Stach, p, o. Naczelnika Wydziału Oświecenia Publicznego od
dnia 16,XIiI, 1923 r, do dn, 15,VII, 1924 r, mianowany Naczelnikiem W y 
działu Oświecenia Publicznego dn, 16,VII, 1924 r, do dnia 31.XII, 1926 r.
Dr Ludwik Ręgorowicz, Naczelnik Wydziału Oświecenia Publiczne
go od dn, 1,L 1927 r, do 15,iy, 1933 r.
Dr Tadeusz Kupczyński, Naczelnik Wydziału Oświecenia Publiczne
go od dnia 15,IV, 1933 r, do dn, 31.VII, 1937 r,
Marian Zawidzki, Naczelnik Wydziału Oświecenia Publicznego od
dnia 1 sierpnia 1937 r.
1) Za czasów okupacji prusikięj szkolnictwem n a terytorium Gómiego Śląska administroiwało Prowincjonalne Kolegium Szkolne w e Wtiocławiu, podległe Naczelnemu P r e 
zesowi Regencji w Opolu,
2) N a z w a ,,Wydział S i a k o l n y , , , , " z o s t a ł a zmieniona w 1921 r, jia „Wydział Oświe
cenia Publicznego" Naczelnej R a d y Ludowej dla Górnego Śląska. Przejściowo istniał
„ D e p a r t a m e n t S p r a w Szkolnych i W y z n a ń Religijnych" (od k w i e t n i a 1921 r.); Wydział
Szkolny wchodził w skład tegoż D e p a r t a m e n t u ,
3) Od lipca 1920 r, naczelnym doradcą przy Regencji w Opolu w zakresie spraw
szkolnych b y ł prof, Ludwik Schirmeisen, mianowany przez Międzysojusznicza Komisję
Rządzącą i Plebiscytową na wniosek Wydziału Polskiego Komisariatu Plebiscytowego.
Delegatem do p r a c szkolnych w Naczelnej Radzie Ludowej od dnia 18.X, J921 r.
d o dnia 27,VIL 1922 r. b y ł J a n Szwemin.
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*) w Komisjj Międzysojuszfliczej załatwiał sprawy szkolne Wydział Szkolny De
partamentu Spraw Wewnętrznych.
5) Śląski Urząd Wojewódzki zorganizowano od dn. l.VII. 1922 r, (Gazeta Urzędo
wa Wojew. Śląsk. Nr 1 z dnia l.YII, 1922 r,).

LICEUM KRZEMIENIECKIE. >)
Piotr Moczulski, jako dyrektor państwowego seminarium nauczy
cielskiego w Krzemieńcu, organizował szkoły Liceum i przejmował mają
tek (nominacja z dnia 28,Xn. 1920 r., zwolnienie z dnia 8.L 1923 r,); na
stępnie pracuje w charakterze kontraktowego radcy prawnego Liceum,
Dr Marek Piekarski, Wizytator Liceum Krzemienieckiego mianowa
ny dnia 28,VIIL 1922 r, do dn. 31.V, 1927 r.^)
Roman Załęski, Dyrektor Państwowej Średniej Szkoły Rolniczej
w Białokrynicy, kierownik Liceum Krzemienieckiego od dn. 31.V, 1927 r.
do 19 (23) lipca 1927 r,
Juliusz Poniatowski, od dn, 20.VIL 1927 r. do l.Xn. 1928 r. pracow
nik kontraktowy. Wizytator Liceum Krzemienieckiego do l.IL 1934 r., Ku-,
rator Liceum Krzemienieckiego do 30.VL 1934 r.
Dr Eustachy Nowicki, Kurator Liceum Krzemienieckiego od dn.
L V n . 1934 r, do dn. 30.IV. 1935 r.
Karol Kochler, Kierownik Liceum Krzemienieckiego od dn. I,V.
1935 r. do dn. 23.L 1936 r., p. o. Kuratora Liceum Krzemienieckiego do
dn. 30.IX. 1936 r.
Inż, Stefan Czarnocki, Kurator Liceum Krzemienieckiego od dnia
1 października 1936 r.
1) Powołane do życia rozkazem Wodza Naczelnego z dnia 27 maja 1920 r. (Dz.
Urz. Żarz. Ziem Woł. i Fr. Podoi. Nr 12, poz, 162).
2) Przepisy wykonawcze do Rozkazów Naczelnego Wodza z dnia 27.V. 1922 r. —
zob. R. R. M. z dnia lO.YIII. 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 70, poz. 626 z r. 1922).
Nominacja M. Piekarskiego Nr 668/13 z dnia 28.VIII, 1922 r. Do dnia l.V. 1923 r,
M. Piekarski był na etacie Kuratorium O. S, Wołyńskiego.

2.
OKRĘGI

SZKOLNE.

(w/g stanu z dnia 1,IV. 1938 r).

Okrąg Szkolny

Brzeski.

(Kuratorium O, S, Brześć n. B,, ul. Sadowa 14) obejmuje woj, pole
skie i białostockie, oprócz pow,: Augustów, Grodno, Suwałki, Wołkowysk.
Okrąg Szkolny

Krakowski.

(Kuratorium O, S. Kraków, ul. Wielopole 19) obejmuje woj. krakow
skie i kieleckie.
Okrąg Szkolny
Lubelski.
(Kuratorium O, S, Lublin, ul, 3aMaja 6) obejmuje woj. lubelskie.
Okrąg Szkolny
Lwowski.
(Kuratorium O. S. Lwów, ul. Karmelicka 4) obejmuje woj.; lwowskie,
stanisławowskie i tarnopolskie.
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Okrąg Szkolny

Pomorski.

(Kuratorium O, S, Toruń, ul. Sienkiewicza 10)
morskie.
Okrąg Szkolny

Poznański.

(Kuratorium O, S, Poznań, ul. Towarowa 23)
znańskie.
Okrąg Szkolny

obejmuje woj. po

obejmuje

woj.

po

Warszawski.

(Kuratorium O. S. Warszawa, ul. Bagatela 12) obejmuje woj, łódzkie
i warszawskie.
Okrąg Szkolny

Wileński.

(Kuratorium O, S, Wilno, ul, Wolana 10) obejmuje woj,; nowogródz
kie, wileńskie i pow, Augustów, Grodno, Suwałki, Wołkowysk — z woj,
białostockiego.
Okrąg Szkolny

Wołyński.

(Kuratorium O, S, Równe, ul. Gimnazjalna 3)
łyńskie.

obejmuje

woj,

wo

Wydział Oświecenia Publicznego Urzędu Województwa
Śląskiego—
(Katowice, gmach Urzędu Wojewódzkiego —' ul. Jagiellońska) obejmuje
woj, śląskie.
Liceum

Krzemienieckie.

(Krzemieniec, ul. Licealna).
3.

ZARZĄDZENIE
(15383/246) Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich, zawierające tym
czasowy regulamin służbowy dla Inspektorów Szkolnych Okręgowych.
(Dz, Urz. Min, W. R. i O. P, Nr 12 — 13, poz, 2, z dnia 3I,XII, 1919 r.).

Art, 1, Inspektor Szkolny Okręgowy, jako zarządzający sprawami
w powierzonym swej pieczy okręgu szkolnym, ma ogólny nadzór nad dzia
łalnością Inspektorów Szkolnych Powiatowych, wchodzących wskład da
nego okręgu, a Inspektor Okręgowy Wileński i nad działalnością Inspek
tora Szkolnego w mieście. Wilnie.
Art, 2, W zarządzeniach swych fachowych Inspektor Okręgowy
kieruje się wskazówkami i rozporządzeniami, otrzymywanemi z Sekcji
Oświecenia Publicznego Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich, jest w swej
działalności fachowej odpowiedzialnym przed Szefem Sekcji, z którym
znajduje się w bezpośrednim kontakcie. Stosunek Inspektora do Naczelni
ka Okręgu w zakresie tej działalności określa rozporządzenie Komisarza
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Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 28 maja 1919 (Dziennik Urzędowy
Żarz. Cyw. Z. W. Nr. 5, poz. 39).
Art, 3, Inspektor Okręgowy składa Szefowi Sekcji miesięczne spra
wozdania ze stanu i rozwoju szkolnictwa w okręgu.
Art< 4, Inspektor przedkłada wnioski Naczelnikowi okręgu o po
trzebach gospodarczo - administracyjnych, dotyczących
szkolnictwa
w okręgu.
Art, 5, Dla wykonywania spraw, związanych z powierzonym mu
urzędem. Inspektor Okręgowy posiada oddzielną kancelarję.
Art, 6, Skład biura okręgu szkolnego jest następujący;
1) Inspektor Okręgu klasa VI — Vb etatu płac w zależności od
działalności i miejsca urzędowania.
U W A G A . Inspektor Okręgu Wileńskieigo jest urzędnikiem
klasy Va etatu płac;
2) pomocnik Inspektora Okręgu — klasa VI — VII — etatu płac;
3) referenci z obowiązkiem wizytacji;
a) do spraw szkół powszechnych, — klasa VII etatu płac,
b) do spraw szkół średnich — klasa VII etatu płac,
c) do spraw szkół zawodowych, —• klasa VII etatu płac,
U W A G A , W Okręgu Mińskim referat szkół średnich i za
wodowych spoczywa w ręku jednego referenta, trzecim nato
miast referentem jest referent do spraw szkół białoruskich;
4) kierownik kancelarji — klasa IX etatu płac;
5) kancelista — klasa X etatu płac;
6) maszynistka — klasa X etatu płac.
Art, 7, Inspektor Szkolny Okręgowy posiada pieczęć z herbem Pań
stwa i napisem; ,,Inspektor Szkolny Okręgu
"
Art, 8, W kancelarji okręgu winny być prowadzone następujące
książki;
1) dziennik podawczy, w którym zapisuje się wszelką korespon
dencję, wpływającą do kancelarji,
2) dziennik korespondencji i wogóle aktów czy dokumentów, wy
dawanych w kancelarji,
3) książki buchalteryjne;
a) księga kredytu;
b) księga asygnat;
4] księga personalna, w której prowadzi się ewidencję wszystkich
osób, nominacje których zatwierdzane są przez Inspektora
Okręgowego;
5) księga inwentarza kancelaryjnego;
6) księga akt, znajdujących się w kancelarji okręgu;
7) księga wysyłanej korespondencji z pokwitowaniem poczty, in
stytucji lub osób, do których korespondencja jest adresowana;
8) w kancelarji okręgu przechowują się między innemi i akta oso
bowe tych funkcjonarjuszy okręgu, których zatwierdza Inspek
tor Okręgu.
Art, 9, Inspektor Szkolny Okręgowy w zakresie personalnym po
siada następujące prawa;
1) Zatwierdza nauczycieli szkół i wszelkiego rodzaju kursów na
zasadzie przedstawienia Inspektorów Powiatowych danego
okręgu,
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2) Przedstawia Szefowi Sekcji kandydatów na Inspektorów Powia
towych i ich pomocników powierzonego sobie okręgu, jak rów
nież kandydatów na stanowiska funkcjonariuszy klasowych za
równo swego biura jak i biur Inspektorów Powiatowych; tych
ostatnich na propozycję Inspektora Powiatowego,
3) Czyni przedstawienia do naczelnika okręgu o udzielenie urlopu
Inspektorom Powiatowym i ich zastępcom oraz funkcjonarju
szom Inspektoratów zarówno powiatowych jak i swego biura.
Jednocześnie z udzieleniem urlopu Inspektorowi Powiatowemu
Inspektor Okręgowy winien zrobić rozporządzenie, kto ma za
stępczo pełnić obowiązki urlopowanego, na czas tegoż nieobec
ności i donosi o tem Szefowi Sekcji,
4) Zawiesza w pełnieniu obowiązków służboAvych podwładnych
sobie Inspektorów Powiatowych, oraz wszystkich funkcjonarjuszy, wchodzących w skład kancelarji zarówno okręgu, jak i po
wiatu. O tego rodzaju rozporządzeniu swojem niezwłocznie do
nosi raportem Szefowi Sekcji z podaniem powodu powyższego
zarządzenia.
Powodem zawieszenia może być;
a) udowodniony czyn.niemoralny funkcjonarjusza,
b) niedbalstwo w wykonywaniu swych obowiązków służbo
wych i systematyczne niespełnianie przez funkcjonarjusza
przepisów i zarządzeń władzy szkolnej.
5) Inspektor Okręgowy prowadzi sprawy budżetowe okręgu,
przedstawia Szefowi Sekcji w ściśle określonych terminach pre
liminarze budżetowe danego okręgu, zestawione na zasadzie
preliminarzy powiatowych po uprzedniem ich rozważeniu oraz
zaakceptowaniu z dołączeniem tychże,
6) Na potrzeby, związane z zarządem okręgu, Inspektor, czerpie
w drodze, ustalonej przez Sekcję Skarbową, z kasy okręgu fun
dusze, przewidziane przez zatwierdzony budżet, za asygnatami,
opatrzonemi podpisem swoim i kierownika kancelarji. Odcinki
asygnat przechowują się w aktach okręgu. Sumy potrzebne do
wypłaty urzędnikom inspektoratu, podnosi kierownik kancela
rji, przyczem asygnatę odnośną podpisuje zamiast kierownika
kancelarji kancelista.
7) O obrocie sum, rozchodowanych na powyższe potrzeby, zdaje
co miesiąc krótkie buchalteryjne sprawozdanie Szefowi Sekcji.
Sprawozdanie szczegółowe przedstawia się podług wzoru i wy
magań Sekcji Skarbowej,
Art, 10, Inspektor Szkolny Okręgowy w celu wykonywania kontroli
nad działalnością Inspektorów Powiatowych winien przynajmniej dwa ra
zy do roku wizytować każdy powiat, powierzonego sobie okręgu, a wrazie jeżeli uzna to za potrzebne — częściej. Delegacji w tym celu udzielać
może swemu pomocnikowi oraz referentom. Na czas podróży służbowej
Inspektor Okręgu piśmiennie przekazuje pełnienie swoich obowiązków
w miejscu swego stałego urzędowania swemu pomocnikowi lub, w razie
jego nieobecności, Inspektorowi Powiatowemu,
Art. 11. Inspektor Okręgowy prowadzi ,,Dziennik wizytacyj", któ
rego kopję co kwartał przesyła Sekcji Oświecenia,
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w ,,Dzienniku" winna być zanotowana data przybycia do biura In
spektora Powiatowego lub do szkoły w powiecie i krótkie sprawozdanie
z rezultatów wizytacji,
Art. 12, Inspektor Szkolny Okręgowy nie może brać udziału w żad
nej akcji politycznej i winien przestrzegać, aby podwładne mu organy
również w takiej akcji udziału nie brały,
Wilno, dnia 6 listopada r. 1919.
(Dz. Urzędowy Żarz, Cyw. Ziem Wsch. Nr. 32 z dn, 20 list. 1919 poz, 349).

4.
ROZPORZĄDZENIE
o połączeniu dotychczasowego Prowincjonalnego Kolegjum Szkolnego,
Oddziałów dla Spraw Szkolnych i Wyznaniowych oraz Decernatów dla
Szkół Zawodowych każdego Województwa b. dzielnicy pruskiej w Komi
sji dla Spraw Wyznaniowych i Szkolnych.
(Dz. Urz. Ministerstwa b. dzielnicy pruskiej Nr 10, poz. 90 z dnia 13.111. 1920 r,).

W myśl artykułu 6d Ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r, o tymczasowej
organizacji zarządu b, dzielnicy pruskiej aż do ustawowego zorganizowa
nia władz szkolnych zarządzam, co następuje:
Art, 1, Dotychczasowe Prowicjonalne Kolegjum Szkolne, Oddziały
dla Spraw Szkolnych i Wyznaniowych oraz D e c e m a t y dla szkół zawodo
wych każdego Województwa b. dzielnicy pruskiej łączą się w jeden urząd
pod nazwą: „Komisja dla Spraw Wyznaniowych i Szkolnych",
Art, 2, Komisja dla Spraw Wyznaniowych i Szkolnych każdego Wo
jewództwa dzielić się będzie na cztery oddziały, a mianowicie: Oddział
dla Szkół Średnich, Oddział dla Szkół Powszechnych, Oddział dla Szkół
Zawodowych i Oddział dla Spraw Wyznaniowych,
Art, 3, Na czele Komisji dla Spraw Wyznaniowych i Szkolnych każ
dego Województwa stanie prezes Komisji, a oddziałami kierować będą
naczelnicy oddziałów,
Art, 4, Zakres działania Komisji, jej prezesa i naczelników oddzia
łów określi osobny regulamin, zatwierdzony przez Ministerstwo b, dziel
nicy pruskiej,
Art, 5, Mianowanie prezesa Komisji, naczelników Oddziałów i in
nych członków Komisji przysługuje Ministrowi b, dzielnicy pruskiej na
wniosek Departamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Poznań, dnia 16 stycznia 1920 r.
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5,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 26 stycznia V)2\ r.,

wydane w porozumieniu z Ministrem b. Dzielnicy Pruskiej w przedmio
cie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze tej dzielnicy,
(Dz, Urz. Min. W. R. i O. P, Nr 1, poz. 6, z dnia 15 stycznia 1921 r.).

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym
ustroju władz szkolnych (Dz, Ust. Rzp. P. z 1920 r. Nr. 50, poz. 304] art. 6
punkt d, ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji za
rządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P r a w P. P. z 1919 r. Nr. 64, poz. 385) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 1921 r. w przedmiocie
przekazania Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
spraw szkolnych i oświatowych na obszarze b, dzielnicy pruskiej (Dz. Ust.
Rzp. P. z 1921 r. Nr. 7, poz. 38) zarządzam w porozumieniu z Ministrem
b. dzielnicy pruskiej, co następuje;
§ L Ustanowiony przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego delegat w Poznaniu przeprowadzi likwidację działalności De
partamentu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego Ministerstwa
b, dzielnicy pruskiej w zakresie spraw szkolnych i oświatowych i równo
cześnie załatwiać będzie inne sprawy, powierzone mu przez Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Sprawy wyznaniowe na obszarze b. dzielnicy pruskiej zostają nadal
w zakresie działania Ministerstwa tej dzielnicy.
Do art. 2 i 3 ustawy,

.

§ 2, Obszar byłej dzielnicy pruskiej dzieli się na dwa okręgi szkol
ne; 1) okrąg Poznański dla obszatru województwa Poznańskiego z siedzi
bą Kuratora w Poznaniu i 2] okrąg Pomorski dla obszaru województwa
Pomorskiego z siedzibą Kuratora w Toruniu,
§ 3, Organizację urzędów (kuratorjów) sprawujących pod kiero
wnictwem kuratorów administrację szkolnictwa na obszarze okręgów
szkolnych określi osobny regulamin.
Kuratorzy wchodzą w zakresie organizacji szkolnictwa we wszyst
kie uprawnienia i obowiązki, k t ó r e w myśl obowiązujących dotąd przepi
sów należały do naczelników władzy politycznej wojewódzkiej.
Do art, 4 ustawy,
§ 4, Administracja szkół zawodowych, podlegających zarządowi
państwowemu należy do kuratora w tym samym zakresie co administra
cja szkół ogólnokształcących odpowiednich stopni.
Dopóki administracja skarbowa na obszarze b. dzielnicy pruskiej
nie zostanie przejęta przez Ministerstwo Skarbu, Minister Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego będzie na podstawie złożonych mu
przez kuratorów budżetów okręgów szkolnych układał ogólny budżet
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szkolnictwa właściwego obszaru i przesyłał go Ministrowi b. dzielnicy
pruskiej do dalszego traktowania.
Pod względem udzielania urlopów podwładnym urzędnikom i nau
czycielom przechodzą na k u r a t o r a dotychczasowe atrybucje wojewódz
kiej komisji dla spraw wyznań i szkół,
§ 5, Kuratorowi okręgu szkolnego przekazuje się na zasadzie pun
ktu 12 art, 4 ustawy z 4 czerwca 1920 r, następujące czynności;
1) stanowienie o zakładaniu, zwijaniu i przekształcaniu publicznych
szkół powszechnych w granicach budżetu,
2) udzielanie koncesji na zakładanie prywatnych szkół wszelkich
typów i stopni oraz stanowienie o ich zwijaniu,
3) przyznawanie prawa publiczności szkołom prywatnym, pow
szechnym i składanie wniosków Ministrowi Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego w sprawie przyznawania prawa pu
bliczności prywatnym, szkołom średnim ogólnokształcącym i za
wodowym,
4) mianowanie nauczycieli szkół powszechnych,
5) zatwierdzanie kierowników i nauczycieli prywatnych szkół
wszelkiego typu,
6) zawieszanie w czynnościach urzędowych podległych mu urzęd
ników i funkcjonarjuszy oraz nauczycieli szkół średnich i zawo
dowych, podlegających zarządowi państwowemu.
Do art, 5 ustawy,
§ 6, Powołanie do współdziałania Rad szkolnych okręgowych na
stąpi w późniejszym terminie.
Do art, 6 ustawy,
§ 7, Ustanowione rozporządzeniem Ministra b. dzielnicy pruskiej
z dnia 6 stycznia 1920 r. Nr, VI 16/20 (Nr. 1/2 urzęd. gazety szkolnej dla
województwa Poznańskiego i Pomorskiego) komisje do spraw wyznanio
wych i szkolnych znosi się. Sprawy wyznaniowe przekazuje się urzędom
wojewódzkim.
Do art, 7 i 6 ustawy,
§ 8, W granicach każdego powiatu, lub miasta tworzącego osob
ny powiat szkolny, władze nad szkolnictwem powszechnem, wychowa
niem przedszkolnem i oświatą pozaszkolną sprawuje inspektor szkolny
powiatowy, któremu dodaje się potrzebną ilość zastępców i pracowników
biurowych.
Inspektor szkolny podlega bezpośrednio kuratorowi okręgu szkol
nego. W zakresie administracji szkolnictwa inspektor przejmuje wszyst
kie uprawnienia i obowiązki, które w myśl przepisów obowiązujących
dotąd należały do starosty powiatowego.
Inspektoraty powiatowe istniejące w chwili wydania rozporządze
nia ulegną przekształceniu w powyżej wskazanym kierunku stopniowo,
najpóźniej jednak w ciągu lat dwóch.
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§ 9. Obok inspektora ustanawia się w każdym powiecie admini
stracyjną radę szkolną powiatową, a w miastach tworzących osobne po
wiaty -szkolne, radę szkolną miejską,
§ 10^ W skład r a d y szkolnej powiatowej wchodzą;
ai) inspektorzy szkolni powiatowi, urzędujący w powiecie,
b) jeden duchowny wyznania katolickiego, powołany przez kura
tora w porozumieniu z biskupem djecezjalnym,
c) jeden duchow^ny wyznania ewangelickiego, powoływany przez ku
ratora w porozumieniu z władnym konsystorzem w Poznaniu,
o ile ludność ewangelicka w powiecie wynosi więcej niż dwa
tysiące dusz,
d) przedstawiciel nauczycielstwa istniejących w powiecie państwo
wych szkół średnich ogólnokształcących,
e) trzech przedstawicieli nauczycielstwa publicznych szkół po
wszechnych oraz państwowych seminarjów nauczycielskich
w powiecie,
f) starosta powiatowy lub delegowany przez niego urzędnik,
g) jeden z lekarzy szkolnych wyznaczony przez kuratora, a gdzie
niema lekarzy szkolnych, lekarz powiatowy,
h) pięciu przedstawicieli ludności.
§ 11, W skład rady szkolnej miejskiej prócz członków wymienio
nych w § 10 w punktach a—e wchodzą zamiast członków wskazanych
w punktach f, g, h, prezydent miasta lub jego zastępca, jeden z lekarzy
szkolnych wyznaczany przez kuratora, względnie lekarz miejski (g), 5-ciu
delegatów rady miejskiej (h).
§ 12. Członka wymienionego w §§ 10 i 11 punkt d) wybierają na
uczyciele państwowej szkoły średniej ogólnokształcącej, o ile zaś w po
wiecie lub w mieście jest takich szkół więcej niż jedna, członka tego wy
biera zebranie nauczycielskie, zwołane w tym celu d o miasta powia
towego przez kuratora szkolnego. Członków wymienionych w punkcie e]
wybiera konferencja powiatowa nauczycieli szkół powiszechnych.
Członków wymienionych w §§ 10 i 11 punkt h) wybiera sejmik pov.riatowy, względnie rada miejska ze swego grona, bądź z poza niego,
Kolegja wyborcze wybierają prócz delegatów taką samą ilość za
stępców.
§ 13, Okres czynności rady szkolnej powiatowej względnie miej
skiej trwa trzy lata,
§ 14, W razie ustąpienia, utraty mandatu lub śmierci członka z wy
boru (§§ 10 i 11 punkty d, e, h) na jego miejsce wchodzi na resztę czasu
trwania mandatu jeden z zastępców w ustanowionej p r z y wyborze ko
lejności.
Członkowie rady szkolnej zarówno powiatowej jak miejskiej w ra
zie przesiedlenia się do innego powiatu lub miasta tracą mandaty.
Członkowie rady szkolnej zarówno powiatowej jak miejskiej pocho
dzący z wyboru (§§. 10 i 11 punkty d, e, h) tracą mandat o ile mimo do
ręczania im wezwania będą bez należytego usprawiedliwienia nieobe
cni na trzech posiedzeniach rady z rzędu. Przewodniczący rady szkol
nej powiatowej lub miejskiej zawiadamia o tem k u r a t o r a w celu powo
łania zastępców,
§ 15, Radzie szkolnej powiatowej przewodniczy inspektor szkolny
powiatowy, o ile jest ich w powiecie kilku to ten inspektor, którego wy138

znaczy kurator z pomiędzy inspektorów, mających siedzibę w mieście
powiatowem,
.,
§ 16. Za.miejscowi członkowie r a d y szkolnej powiatowej otrzymy
w a ć będą djety i koszty podróży według zasad ustalonych dla funlkcjonarjuszy państwowych, a jeżeli nimi nie są, jaik urzędnicy VII stopnia
służbowego,
§ 17. Siedzibą rad szkolnych powiatowych, względnie miejskich
oraz inspektoratów szkolnych są miasta powiatowe, względnie miasta
tworzące osobne powiaty szkolne.
§ 18. Do zakresu działania rady szkolnej powiatowej lub miejskiej
w siedzibie szkolnictwa powszechnego, wychowania przedszkolnego
i oświaty pozaszkolnej należy:
a) badanie potrzeb powiatu lub miasta i współdziałanie z inspe
ktorem szkolnym oraz radami szkolnemi miejscowemi w spra
wie zaspakajania tych potrzeb,
b) wydawania na użytek kuratora corocznych opinji o stanie szkol
nictwa w powiecie lub w mieście,
c) wyrażenie opinji o projekcie budżetu szkolnictwa państwowego
przed złożeniem go przez inspektora szkolnego kuratorowi,
d) zatwierdzanie budżetów poszczególnych szkół, o ile chodzi o wy
datki pokrywane nie ze Skarbu Rzeczplitej,
e) opinjowanie podań i próśb czynników utrzymujących szkoły
o subwencje ze Skarbu n a cele szkoły,
f) określenie norm, według których rady szkolne miejscowe;
1) zaopatrują nauczycieli w opał i wydzielają rolę,
2) zaopatrują iszkoły w opał, oświetlenie i materjały piśmienne,
3) pokrywają koszty usługi i utrzymania czystości w szkołach,
g) wydawanie opinji o wnioskach w sprawie zakładania ochron
i o projektach sieci publicznych szkół powszechnych,
h) opinjowanie wniosków w sprawie udzielania koncesji n a pry
watne ochrony i prywatne szkoły powszechne,
i) spółdziałanie z inspektorem w sprawie dalszego kształcenia nau
czycieli szkół powszechnych i wychowawczyń ochron,
j) sprawowanie spoinie z inspektorem szkolnym władzy zwierzch
niej nad dozorami szkolnemi, a mianowicie: nadzór nad gospo
darką dozorów i wykonywaniem budżetu, rozpatrywanie i za
twierdzanie sprawozdań, sprawdzanie i zatwierdzanie wyborów
oraz stawianie wniosków o rozwiązanie rad szkolnych miejsco
wych w razie niewykonywania przez nie ich obowiązków, prze
kraczania kompetencji, lub w razie gdyby działalność ich była
niezgodna z ustawami, albo szkodliwa dla szkoły,
k) opieka i nadzór nad budownictwem iSzkolnem i hygjeną szkolną.
§ 19. Rada szkolna powiatowa lub miejska może delegować człon
k ó w do zwiedzania w towarzystwie inspektora lub jego zastępcy szkół
jej podległych. Delegat rady szkolnej powiatowej lub miejskiej nie ma
jednak p r a w a egzaminować dzieci ani czynić uwag dzieciom i nauczy
cielom.
Nauczyciele czynni nie mogą być delegowani do zwiedzania szkół.
§ 20. Istniejące dotychczas na obszarze b. dzielnicy pruskiej dozory
;^szkolne nosić będą nadal nazwę rad szkolnych miejscowych, zatrzymują
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wszakże swój dotychczasowy skład osobowy i zakres działania z wyjąt
kiem prawa sprzeciwu przy obsadzaniu stałych posad nauczycielskich.
Istniejące dotychczas n a obszarze b. dzielnicy pruskiej deputacje
szkolne znosi się.
Do art. 9 ustawy.
§ 21, Zarządzenia potrzebne' do wykonania postanowienia art. 9
ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, będą wydane przez właściwych woje
wodów i kuratorów we wzajemnem pOTOzumieniu.
§ 22, Orzeczenia i zarządzenia władz szkolnych w stosunku do
ludności podlegają na podstawie dotychczasowych przepisów wykonaniu
przez władze administracyjne i polityczne.
Warszawa, dnia 26 stycznia 1921 r. Nr. 162/21 S.
(Monitor Polski Nr. 22 z dnia 28 stycznia 1921 r., poz. 57),
Rozporządzenie Ministra W y z n a ń Re.ligijnych i Oświecenia Publicznego w spra
wie zmian w rozporządzeniu o w y k o n a n i u na obszarze b. Dzielnicy Pruskiej ustawy
z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym ustroju w ł a d z szikolnych :(Dz. Urz, Min, W.
R, i O. P. z dnia 25 grudnia 1920 r, 23 og. zb, 43 poz, 150) w sprawie przedstawicielstwa
seminarjów w r a d a c h szkolnych powiatowych,
(Dz. Unz. Min, W, R, i O, P, Nr 11,
poz. 114, z dnia 1,VIII. 1921 r , ) .
Zob. sprostowanie — Dz. Urz. Min, W. R, i O, P , Nr 2, str, 52 z dnia 16,11. 192il r.
i Rozp. Min. W, R. i O. P. z 28/X, 1920 r. ,(:Dz. Unz. Mim. W. R. i O, P. Nr 23,
poz. 150 z 25/'XII. 19-20 r,) ,,jako mylnie ipodane nie obow:iązuje".
6.

ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 8 lutego 1921 roku

W przedmiocie utworzenia władz szkolnych na obszarze ziem, objętych
umową o prelimłnaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia
12 października 1920 roku,
(Dz. Urz, Min, W. R. i O. P. N r 4 (47), poz. 35, z dnia 17 maja l'9a'l r.).

Na mocy art, 15 i 18 dekretu o tymczasowej organizacji władz na
czelnych z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz. Pr, z 1918 r. Nr, 1, poz. 1) zarzą
dza się co następuje:
§ 1, Na obszarze ziem, objętych umową o preliminaryjnym pokoju
i rozejmie, podpisaną w Rydze 12 października 1920 r., tworzy się dla ce
lów administracji szkolnej narazie trzy okręgi szkolne; wołyński, poleski
i nowogródzki, w granicach Okręgów administracyjnych tej nazwy, usta
nowionych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1920 ro
ku (Dz. Ust. Rzp. P. 1930 r, Nr. 115, poz. 760).
§ 2, Na czele okręgu szkolnego stoi Delegat Ministra Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego, mianowany przez tegoż Ministra i je
mu bezpośrednio podległy,
§ 5, Do zakresu działania Delegata Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego należy;
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1) administracja ochron, szkół, zakładów wychowawczych i oświa
towych okręgów, o ile one podlegają zarządowi państwowemu;
nadzór n a d takiemiż zakładami prywatnemi;
2) układanie projektu budżetu okręgu szkolnego i przedstawianie
go Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;
asygnowanie kwot w ramach zatwierdzonego budżetu;
3] zatwierdzanie w granicach zatwierdzanego budżetu przedkłada
nych przez inspektorów szkolnych projektów sieci publicznych
szkół powszechnych i wszelkich zmian tych sieci oraz projektów
akcji państwowej w zakresie wychowania przedszkolnego i oświa
ty pozaszkolnej;
4) przedkładanie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego wniosków w sprawie zakładania, przekształcania
i zwijania państwowych szkół średnich, seminarjów nauczyciel
skich i szkół zawodowych;
5) udzielanie i odbieranie zezwoleń na prowadzenie szkół prywat
nych oraz zakładów wychowania przedszkolnego; zatwierdzanie
kierowników i nauczycieli tych szkół; udzielanie zasiłków na ich
prowadzenie; w odniesieniu do szkół powszechnych i zakładów
wychowania przedszkolnego decyzje delegata następują na wnio
sek inspektora szkolnego;
6) mianowanie i uwalnianie urzędników d o VII stopnia służbowego
włącznie, z wyjątkiem urzędników inspektoratów szkolnych;
przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego wniosków o mianowanie urzędników wyższych stopni;
7) mianowanie, przenoszenie i — w granicach obowiązujących prze
pisów służbowych — uwalnianie nauczycieli i kierowników pu
blicznych szkół powszechnych oraz zakładów wychowania przed
szkolnego, nauczycieli państwowych szkół średnich, zawodowych,
seminarjów nauczycielskich;
8) przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego wniosków o mianowanie, przenoszenie lub uwalnianie
dyrektorów państwowych szkół średnich, zawodowych, semina
rjów nauczycielskich, inspektorów szkolnych i ich pomocników,
okręgowych wizytatorów szkół;
9) udzielanie urlopów urzędnikom oraz nauczycielom państwowych
szkół średnich i zawodowych oraz seminarjów nauczycielskich
do trzech miesięcy, nauczycielom i kierownikom publicznych
szkół powszechnych oraz zakładów wychowania przedszkolnego
od trzech miesięcy do pół roku; przedstawianie Ministrowi Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosków o udziela
nie urlopów, przekraczających powyższe normy;
10) rozstrzyganie odwołań od orzeczeń i zarządzeń podległych mu
władz i urzędów;
11) przedstawianie Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego rocznych sprawozdań o stanie szkolnictwa i oświa
ty w okręgu,
§ 4, Delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne
go może przekazywać poszczególnym inspektorom szkolnym p r a w o mia
nowania, przenoszenia i uwalniania kierowników i nauczycieli publicz
nych szkół powszechnych i zakładów wychowania przedszkolnego, prawo
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zatwierdzania nauczycieli prywatnych szkół (powszechnych i ochron, t u '
dzież administrację publicznych szkół dokształcających oraz mianowanie,
przenoszenie i uwalnianie ich riauczycieli,
§ 5. Delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego może mianować nauczycieli, zajętych w szkołach publicznych lub
państwowych poza jego okręgiem tylko za zezwoleniem kierownika okręgu, delegata Ministra, k u r a t o r a okręgu, w którym są zajęci, względnie
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 6. Kierowanie szkolniotwem powszechnem', wychowaniem przedszkolnem i oświatą pozaszkolną powiatu należy do inspektora szkolnego,
podlegającego bezpośrednio delegatowi Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego. Jeżeli dla powiatu zostanie zamianowany je
den lub więcej pomocników inspektora, inspektor szkolny jest ich
zwierzchnikiem, W szczególności d o zakresu działania inspektora szkol
nego należy;
1) administracja ochron, iszikół powszechnych i instytucyj oświato
wych powiatu, o ile one podlegają zarządowi państwowemu; nad
zór nad takiemiż zakładami i instytucjami pirywatnemi;
2) układanie projektu budżetu powiatu i przedstawianie go delega
towi Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;
asygnowanie k w o t w ramach zatwieirdzonego budżetu;
3) układanie projektów sieci publicznych szkół powszechnych oraz
akcji państwowej w zakresie wychowania przedszkolnego i oświa
ty pozaszkolnej i przedstawianie ich delegatowi Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego d o zatwierdzenia;
4) zakładanie, przekształcanie i zwijanie publicznych szkół po
wszechnych oraz ochron i instytucyj oświatowych, podlegających
zarządowi państwowemu w granicach zatwierdzonych projektów
(punkt 3) i budżetu; przekształcanie w duchu ograniczenia lub
zwinięcia wymaga jednak poprzedniego zezwolenia delegata Mi
nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;
5) przedstawianie delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego wniosków o udzielenie lub odebranie zezwo
lenia na prowadzenie prywatnych szkół powszechnych i zakładów wychowania przedszkolnego, o udzielanie im zasiłków oraz
o zatwierdzanie nauczycieli i kierowników tych zakładów; za
twierdzanie nauczycieli tych zakładów, o ile delegat Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego czynność tę in
spektorów szkolnemu przekaże;
6) przedstawianie delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego wniosków o mianowanie, przenoszenie i uwal
nianie kierowników i nauczycieli publicznych szkół powszech
nych oraz zakładów wychowania przedszkolnego, mianowanie,
przenoszenie i uwalnianie ich samodzielne, o ile delegat Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego czynności te inSipektorowi szkolnemu przekaże;
7) administracja publicznych szkół dokształcających, mianowanie,
przenoszenie i uwalnianie ich nauczycieli, o ile delegat Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego czynności te in
spektorowi szkolnemu przekaże;
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8) przyj-mowanie i uwalnianie w granicach zatwierdzonego budżetu
urzędników i służby inspektoratu, z wyjątkiem pomocników
inspektora;
9) udzielanie urlopów nauczycielom i kierownikom publicznych
szkół powszechnych i zakładów wychowania przedszkolnego do
trzech miesięcy, przedstawianie delegatowi Ministra Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego wniosków o udzelanie urlo
pów dłuższych; udzielanie urzędnikom i służbie inspektoratu,
z wyjątikiem pomocników inspektora, urlopów do trzech tygodni,
przedstawianie delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego wniosków o udzielanie urlopów dłuższych;
10) przedstawianie delegatowi Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego rocznych sprawozdań o stanie wychowania
przedszkolnego, szkolnictwa powszechnego i oświaty pozaszkol
nej powiatu oraz o stanie ^szkolnictwa dokształcającego, o ile ad
ministracja tego szkolnictwa została inspektorowi szkolnemu
przekazana,
§ 7< Delegat Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne
go może pewne instytucje oświaty pozaszkolnej wyjąć z pod kompetencji
inspektora szkolnego i objąć je w swój bezpośredni zarząd lub nadzór,
§ 8- Wiszelkie postanowienia, obowiązujące na obszarze wymienio
nym w § 1, a sprzeczne z niniejszem rozporządzeniem, tracą moc.
(Dz. Ust. Rzp. P. Nr. 15 z dnia 18 lutego 192)1 r., poz. 91).

7,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 8 lutego li921 roku

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w przedmio
cie tymczasowego ustroju władz szkolnych na obszarze b, Galicji.
(Dz, Urz, Min, W. R. i O. P. Nr 4 (47), poz. 36, z dnia 17 maja 1921 r.).

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym
ustroju władz szkolnych (Dz. Ust, Rzp, P, z 1920 roku Nr, 50, poz, 304)
a w celu wykonania tej ustawy na obszarze b, Galicji zarządzam w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych co następuje;
Do art. 2 i 6 ustawy:
§ 1. Istniejącą n a zasadzie Galicyjskich ustaw krajowych z dnia
15 lutego 1905 roku (dz, ust. i rozp. kraj. Nr. 39) i z dnia 9 maja 1907 roku
(dz, ust, i rozp, kraj. Nr, 48) Radę Szkolną Krajową znosi się,
§ 2. Z obszaru, podległego dotychczas Radzie Szkolnej Krajowej,
tworzy się narazie jeden okręg szkolny Lwowski z siedzibą kuratora te
goż okręgu — w e Lwowie,
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Organizację urzędu (kuratorjum), sprawującego pod kierownictwem
k u r a t o r a ajdministrację w zakresie szkolnictwa na obszarze okręgu szkol
nego Lwowskiego określi osobny regulamin.
Kurator wchodzi w zakres administracji szkolnej, z wyjątkiem szkół
akademickich, w e wszystkie uprawnienia i obowiązki, jakie dotychczas
w myśl obowiązujących przepisów należały do naczelnika władzy poli
tycznej krajowej.
Do att. 4 ustawy!
§ 3, Państwowe szkoły zawodowe podlegają władzy k u r a t o r a
w tym samym zakresie, w jakim podlegały Radzie Szkolnej Krajowej,
z wyjątkiem prawa mianowania nauczycieli tych szkół. Kurator będzie
przedkładał Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
wnioski w sprawie mianowania dyrektorów i nauczycieli państwowych
szkół zawodowych.
Przy rozstrzyganiu odwołań do kuratora od orzeczeń i zarządzeń
podległych mu władz i urzędów zarówno jak odwołań od orzeczeń kura
tora do Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego' należy pod
względem terminów, sposobu wnoszenia i mocy wstrzymującej odwołań,
jakbteż dopuszczalności dalszego toku instancji stosować dotychczasowe
przepisy.
P r a w o do udzielania urlopów podwładnym urzędnikom i nauczycie
lom służy kuratorowi w takich granicach, w jakich dotychczas służyło
Radzie Szkolnej Krajowej.
P r a w o do przenoszenia w stan spoczynku służy kuratorowi co do
tych funkcjonarjuszów, których ma p r a w o mianować. Prócz tego do za
kresu uprawnień kuratora okręgu szkolnego Lwowskiego należą wszyst
kie inne sprawy, które dotychczas należały d o zakresu działania Rady
Szkolnej Krajowej, o ile art, 4 ustawy cytowanej na wstępie niniejszego
rozporządzenia nie zastrzega ich Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego,
Do art, 5 ustawy;
§ 4, Powołanie do współdziałania z k u r a t o r e m Rady
Okręgowej nastąpi w późniejszym terminie.

Szkolnej

Do art. 7 i 8 ustawy:
§ 5. Rady szkolne powiatowe na obszarze okręgu szkolnego Lwow
skiego otrzymują taki sam zakres działania, jak dotychczas miały rady
szkolne okręgowe, o ile u s t a w a z dnia 4 czerwca 1920 r, i niniejsze roz
porządzenie nie stanowią inaczej.
Siedzibą rad szkolnych powiatowych oraz inspektora szkolnego (in
spektoratu szkolnego powiatowego) jest dotychczasowa siedziba rad
szkolnych okręgowych,
§ 6. W skład rady szikolnej powiatowej wchodzą:
a) inspektor szkolny, a gdzie jest ich więcej niż jeden, wszyscy in
spektorowie szkolni;
b) jeden duchowny każdego wyznania i obrządku, liczącego w po
wiecie więcej niż tysiąc dusz, powoływany przez kuratora na
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podstawie propozycji właściwych ordynarjatów biskupich, a o ile
chodzi o przedstawiciela innych wyznań, na podstawie zbioro
wej propozycji wszystkich gmin wyznaniowych w powiecie;
c) trzej lub czterej przedstawiciele zawodu nauczycielskiego, z któ
rych d w u wybiera powiatowa konferencja nauczycielstwa szkół
powszechnych ze swego grona, a dwóch wyznacza kurator; jed
nego z pośród dyrektorów lub kierowników państwowych seminarjów nauczycielskich, istniejących w powiecie, a gdzie seminarjów niema, z pośród nauczycieli kierujących jednej ze szkół
powszechnych w powiecie, drugiego zaś z pośród dyrektorów lub
kierowników jednej z państwowych szkół średnich ogólnokształ
cących, o ile w powiecie istnieją;
d) trzej delegaci r a d y powiatowej, o ile zaś w powiecie znajduje się
miasto, objęte ustawą gminną z dnia 14 marca 1889 roku (dz, ust.
i rozp. kraj. Nr. 224), to prócz tego jeden delegat rady gmin
nej tego miasta;
e) starosta lub delegowany przez niego urzędnik;
f) trzej przedstawiciele ludności, zamieszkali w powiecie, powoły
wani przez kuratora z pośród sześciu osób, zaleconych przez
radę szkolną powiatową, oraz dwaj ich zastępcy, wyznaczeni
równocześnie przez kuratora z pośród tychże sześciu osób;
g) jeden z lekarzy szkolnych, wyznaczony przez kuratora — w bra
ku zaś lekarzy szkolnych, lekarz powiatowy.
Kolegja, wymienione w punktach c) i d), wybierają równocześnie
taką samą ilość zastępców członków rady szkolnej powiatowej.
Wszyscy członkowie rady i ich zastępcy powinni mieć stałe miejsce
zamieszkania na obszarze powiatu. Ustanie tego warunku powoduje
utratę mandatu.
§ 7, W skład rady szkolnej miejskiej w miastach, rządzących się
własnym statutem, wchodzą:
a) inspektor szkolny, a gdzie jest ich więcej niż jeden, wszyscy
inspektorowie szkolni;
b) jeden duchowny każdego wyznania i obrządku, liczącego wię
cej niż pięćset dusz w mieście, powołany w sposób wskazany
w § 6 punkt b) niniejszego rozporządzenia;
c) pięciu przedstawicieli zawodu nauczycielskiego, z których
trzech wybiera miejscowa konferencja nauczycielstwa szkół
powszechnych ze swego grona, a pozostałych dwóch wyznacza
kurator jednego z pośród dyrektorów państwowych seminarjów nauczycielskich, istniejących w mieście, drugiego zaś z po
śród dyrektorów jednej z państwowych szkół średnich ogólno
kształcących, istniejących w mieście;
d) czterej delegaci rady miejskiej na czas trwania ich mandatu
do tej rady miejskiej;
e) prezydent miasta lub jego zastępca;
f) trzej przedstawiciele społeczeństwa, zamieszkali w mieście,
powoływani w sposób określony w § 6 punkt f) niniejszego
g) jeden z lekarzy szkolnych, wyznaczony przez kuratora, w bra
ku zaś lekarzy szkolnych — fizyk miejski.
Kolegja, wymienione pod c) d), wybierają równocześnie po jednym
zastępcy członka rady szkolnej miejskiej.
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§ 8. Przewodniczącym rady szkolnej powiatowej, względnie miej
skiej, jest inspektor szkolny, a jeśli ich jest w powiecie, względnie
w mieście dwóch lub więcej, ten, którego wyznaczy kurator. J a k o prze
wodniczący fady szkolnej powiatowej, względnie miejskiej, v/chodzi on
w zakres administracji szkolnej we wszystkie uprawnienia i obowiązki,
które w myśl obowiązujących przepisów dotychczas należały do naczelni
k a powiatowej władzy politycznej jako przewodniczącego rady szkolnej
okręgowej,
§ 9, Zastępcę przewodniczącego wybiera rada szkolna zarówno
powiatowa, jak miejska ze swego grona. W czasie, gdy przewodniczący
nie urzęduje, zastępca jego wchodzi we wszystkie uprawnienia i obowiąz
ki przewodniczącego, prócz prawa wizytowania szkół i jest odpowiedzial
ny przed kuratorem za urzędowanie biura właściwej rady szkolnej,
§ 10« Okres czynności rady szkolnej, zarówno powiatowej jak miej
skiej, t r w a trzy lata,
§ 11« Istniejący na zasadzie § 11 ustawy galicyjskiej z dnia 26 czer
wca 1899 roku (dz,- ust. i rozp, kraj. Nr, 84) o radach szkolnych okręgo
wych wydział wykonawczy będzie się składał:
g) z przewodniczącego rady szkolnej,
b) z dwóch członków rady szkolnej powiatowej, w siedzibie rady
zamieszkałych a przez nią w tym celu wybieranych, w mia
stach zaś z własnym statutem z trzech członków w ten sam
sposób wybieranych.
§ 12. Zamiejscowi członkowie rady szkolnej powiatowej otrzymują
djety i koszty podróży według zasad, ustanowionych dla funkcjonarjuszów państwowych, o ile zaś takimi nie są, jak urzędnicy VII stopnia
służbowego.
§ 13, Członkowie rady szkolnej powiatowej, lub miejskiej, wymie
nieni w §§ 6 i 7 w punkcie c) ust, 1 i w punktach d) i f), tracą mandat,
o ile mimo doręczenia im wezwania będą bez należytego usprawiedliwie
nia nieobecni na trzech posiedzeniach rady z rzędu.
Przewodniczący rady szkolnej powiatow^ej lub miejskiej zawiadomi
o teni kuratora celem powołania zastępców (§§ 6 i 7).
O ile zaniedbania, wskazanego w ustępie 1, dopuszcza się dyrek
tor (nauczyciel kierujący) lub lekarz szkolny (§ 6 i 7 punkt c) ust. 2 i 3,
oraz punkt g) niniejszego rozporządzenia), przewodniczący rady szkolnej
powiatowej, względnie miejskiej, zawiadomi o tem kuratora, który wez
wie ich do usprawiedliwienia się i wyznaczy ewentualnie innych członków
z tej samej kategorji.
§ 14, W skład rady szkolnej miejscowej wchodzą:
a) jeden przedstawiciel gminy, wybrany przez radę gminną na
czas trwania mandatu do rady gminnej, o ile zaś do zakresu
działania jednej i tej samej rady szkolnej miejscowej należy
kilka gmin, to odpowiednia ilość przedstawicieli;
b) dwaj przedstawiciele ludności, "wyznaczeni aż do odwołania
przez radę szkolną powiatową;
c) kierownik szkoły; o ile zaś jednej i tej samej radzie szkolnej
miejscowej podlega kilka szkół — to wyznaczony przez radę
szkolną powiatową kierownik jednej z nich.
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Nauczyciele, kierujący innych szkół, znajdujących się na obszarze
działania rady szkolnej miejscowej, uczestniczą w obradach z głosem
doradczym.
Kolegja, wymienione w punktach a) i b], wybierają równocześnie
taką samą ilość zastępców członków rady szkolnej miejscowej.
Wszyscy członkowie i zastępcy powinni mieć stałe miejsce zamiesz
kania na obszarze, podległym radzie szkolnej miejscowej.
Ustanie tego warunku powoduje utratę mandatu,
§ 15, Przewodniczącego rady szkolnej miejscowej wybiera rada
z pośród swych członków, wymienionych w § 14 lit. a) b).
§ 16. Członkowie rady szkolnej miejscowej, wymienieni w § 14
w punktach a) b), tracą mandat, o ile, mimo doręczenia im zaproszenia,
a bez należytego usprawiedliwienia nie będą obecni na trzech posiedze
niach rady z rzędu. Przewodniczący rady szkolnej miejscowej zawiadamia
o tem radę szkolną powiatową celerii powołania zastępców.
O ile zaniedbania, określonego w ustępie 1, dopuszcza się kierownik
szkoły, przewodniczący rady szkolnej miejscowej zawiadamia o tem radę
szkolną powiatową, która wzywa kierownika szkoły do usprawiedliwienia
się i w razie potrzeby wyznacza innego kierownika szkoły lub nauczyciela
na członka rady szkolnej miejscowej.
§ 17, Okres czynności rady szkolnej miejscowej trwa dwa lata.
§ 18, W miastach, rządzących się własnym statutem, czynności ra
dy szkolnej miejscowej sprawuje rada szkolna miejska.
§ 19, Sprzeczne z treścią § § 5 — 19 niniejszego rozporządzenia
przepisy ustaw galicyjskich z dnia 26 czerwca 1899 roku (dz, ust. i rozp.
kraj. Nr. 58) o władzach nadzorczych miejscowych dla szkół ludowych
tracą moc obowiązującą.
Do art, 9 ustawy;
§ 20, Postanowienia art. XII galicyjskiej ustawy krajowej z dnia
15 lutego 1903 roku (dz. ust. i rozp. kraj. Nr, 39) o Radzie Szkolnej Kra
jowej oraz postanowienia art, 19 ust, 3 ustawy galicyjskiej o radach szkoLnych okręgowych z dnia 26 czerwca 1899 roku (dz, ust. i rozp. kraj. Nr. 84),
dotyczące obowiązku dostarczania radzie szkolnej krajowej, względnie
radom szkolnym okręgowym przez polityczną władzę krajową lub powia
tową potrzebnych pomieszczeń oraz sił pomocniczych jakoteż opędzania
ich potrzeb kancelaryjnych, znosi się. Termin ustania tego obowiązku
ustalają; Kurator Okręgu Szkolnego Lwowskiego i Generalny Delegat
Rządu we Lwowie, względnie właściwy wojewoda we wzajemnem poro
zumieniu.
Po tym terminie wydatki na pomieszczenie władz szkolnych, perso
nel i potrzeby kancelaryjne obciąża budżet Ministerstwa Wyznań Riligijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 21, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(Dz. Ust. Rzp. P. Nr 16 z dnia 19 lutego 1921 r„ poz, 97).
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8,
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 23 lutego 1921 roku

O zmianie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 roku
w przedmiocie utworzenia władz szkolnych na obszarze ziem, objętych
umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia
12 października 1920 roku (Dz. Ust. Rzp. P. z 1921 roku Nr, 15, poz, 91).
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 5 (48). Poz. 50, z dnia 7.VI. 1921r.).

Na mocy art, 6 ustawy z dnia 4 lutego 1921 roku o unormowaniu
stanu prawno-politycznego na ziemiach, przyłączonych do obszaru Rze
czypospolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie
podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. (Dz, Ust, Rz, P, z r, 1921
Nr, 16, poz, 93), zarządza się co następuje;
§ 1. Paragraf pierwszy wymienionego rozporządzenia Rady Mini
strów z dnia 8 lutego 1921 r, otrzymuje brzmienie następujące:
,,Na obszarze ziem, przyłączonych do obszaru Rzeczypo
spolitej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozej
mie, podpisanej w Rydze dnia 12 października 1920 r. tworzy się
dla celów administracji szkolnej narazie trzy okręgi szkolne: wo
łyński, poleski i nowogródzki w granicach województw tej na
zwy, ustanowionych artykułem trzecim ustawy z dnia 4 lutego
1921 roku (Dz. Ust, Rzp, P, 1921 r. Nr, 16, poz, 93) o unormowa
niu stanu prawno-politycznego na tych ziemiach",
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia(Dz. Ust. Rzp. P. Nr. 23 z dnia 12 marca 1921 r., poz. 126).

9.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 31 sierpnia 1921 r.

O utworzeniu okręgu szkolnego łódzkiego.
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 17, poz. 173, z dn. l.X. 1921 r.).

^ Na podstawie art, 2 i 10 ustawy z dn. 4 czerwca 1920 r, o tymczasowyfn ustroju władz szkolnych (Dz, Ust, R, P, z 1920 r. Nr. 50, poz, 304) za
rządzam co następuje:
§ 1. Tworzy się okrąg szkolny łódzki w granicach województwa
łódzkiego z siedzibą kuratora w Łodzi,
§ 2. Organizację kuratorjum określi osobny regulamin,
§ 3. Zakres działania k u r a t o r a określa art, 4 cytowanej we wstępie
ustawy,
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia,
Warszawa, dnia 27 sierpnia 1921 r,
(Dz. U, R. P. Nr 77, poz. 531, z dnia 19.IX. 1921 r . ) .
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10,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 18 września 1921 roku

W przedmiocie zmiany granic okręgu szkolnego lwowskiego i utworzenia
okręgu szkolnego krakowskiego.
(Dz Urz, Min. W. R. i O, P. Nr 18, poz. 182 z dnia ll.X. 1921 r.)

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 50, poz. 304) zarządza
się co następuje;
§ 1- Zmieniając częściowo ustęp 1 § 2-go rozporządzenia z dnia
8 lutego 1921 r. w przedjmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na
obszarze b, Galicji (Dz. Ust, Rz. P. Nr. 16, poz, 97) wydziela się z obszaru
okręgu szkolnego lwowskiego obszar obejmujący województwo krakow
skie i tworzy się w granicach tego województwa okręg szkolny krakowski
z siedzibą kuratora tego okręgu w Krakowie,
§ 2, Organizację kuratorjum określi osobny regulamin.
§ 3. Zakres działania kuratora oraz zakres działania i organizację
rad szkolnych powiatowych, miejskich i miejscowych określają artyku
ły 4 i 7, cytowanej we wstępie ustawy, oraz §§ 3 i 5 — 19 rozporządzenia
z dnia 8 lutego 1921 r. (Dz. Ust. Rz. P. Nr. 16, poz. 97).
§ 4, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Warszawa, dnia 18 września 1921 r. (L. 1809/21. S.).
(Dz, U, R. P. Nr S2, poz. 575, z dnia 14,X, 1901 r,).

11.
OKÓLNIK
Ministerstwa

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

do Dyrekcyj szkół średnich ogólnokształcących państwowych i prywat
nych Okręgu Szkolnego Łódzkiego
'
w sprawie utworzenia Kuratorjum Szkolnego Łódzkiego.
(Dz. Urz. Min. W, R. i O. P. Nr 21 (64), poz, 219, z dnia 11,XI, 1921 r.).

Rozporządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego z dnia 31 sierpnia 1921 roku (Dz. Urz, Min. W, R, i O. P. Nr 17,
poz, 173) utworzone zostało Kuratorjum Szkolne Łódzkie z siedzibą Ku
ratora w Łodzi (ul. Piotrkowska Nr 56).
Kurator, dr. J a n Jarosz, objął urzędowanie z d. 1 października
1921 r.
Zakres działania Kuratora Okręgu Szkolnego określa art. 4 Ustawy
z dnia 4 marca 1920 r. (Dz. Ust. Rzp. P. z r. 1920 Nr. 50, poz. 304).
Ministerstwo poleca Dyrekcjom, aby od daty dnia otrzymania niniej
szego pisma zwracało się we wszelkich sprawach, określonych art, 4 wy
żej wymienionej Ustawy do Kuratorjum Szkolnego Łódzkiego.
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W e wszystkich sprawach finansowych winny się Dyrekcje gimna
zjów państwowych do dnia 1 stycznia 1922 r. zwracać wprost do Minister
stwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Warszawa, dnia 4 października 1921 r. (L, 20816/11).

12,
OKÓLNIK
Ministerstwa

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

do Rad Szkolnych i Inspektorów Szkolnych: w Brzezinach, Kaliszu, Kol
nie, Koninie, Pabjanicach, Łodzi (miasto i powiat). Łęczycy, Piotrkowie,
Radomsku, Sieradzu, Słupcy, Turku i Wieluniu, do Dyrektorów Seminarjów nauczycielskich państwowych; w Łęczycy, Liskowie, Łodzi, Piotrko
wie, Tomaszowie, Zduńskiej Woli, Zgierzu, Wieluniu i prywatnych; w Ło
dzi, wreszcie do Kierowników Preparand nauczycielskich w Kamieńsku,
Opatówku, Wieluniu, Zduńskiej Woli, Wolborzu, Ozorkowie i Uniejowie
w sprawie zmian z powodu stworzenia Okręgu Szkolnego Łódzkiego,
(Dz. Urz. Min. W, R, i O. P. Nr 7 (76), poz. 61, z dnia 12.11. 1922 r.).

Rozporządzeniem z dnia 31 sierpnia 1921 r. (Dz. Ust, R. P. Nr. 77,
poz. 531/21) został utworzony w myśl art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca
1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz, Urz. R. P. z 1920 r.
Nr, 50, poz. 304), okręg szkolny łódzki w granicach województwa łódz
kiego.
Naczelnik Państwa rozporządzeniem z dnia 13 września 1921 r,
(Monitor Polski Nr, 213, z dnia 20 września 1921 r.) zamianował Dr. Jana
Jarosza kuratorem tego okręgu.
Wobec objęcia urzędowania przez Dra Jarosza poleca się wszyst
kim Radom Szkolnym, Inspektorom szkolnym, dyrekcjom seminarjów
nauczycielskich i kierownictwom preparand w obrębie Kuratorjum łódz
kiego, aby we wszystkich sprawach zwracały się odtąd do Kuratorjum
łódzkiego, jak do władzy bezpośrednio przełożonej. Pisma, przeznaczone
dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, należy
również wysyłać za pośrednictwem Kuratorjum. Wyjątek stanowić będą:
1) sprawy, które już są przedmiotem załatwiania w Ministerstwie
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do definitywnego ich zała
twienia, o ile w każdym wypadku nie nastąpi odmienne zawiadomienie;
2) wszelkie sprawy natury czysto finansowej do dnia 31 grudnia
1921 r., które załatwiać będzie w dalszym ciągu Ministerstwo Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego na podstawie bezpośredniego pprozumienia się z wymienionemi wyżej instytucjami z wyjątkiem specjalnych
wypadków.
Warszawa, dnia 7 października 1921 r. (L. 29469/1).
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13,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

o utworzeniu okręgu szkolnego warszawskiego,
(Dz. Urz. Min, W. R. i O. P. Nr 19, poz. 194, z dnia 28.V, 1922 r.).

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. Rzp, P, Nr, 50, poz. 204) zarzą
dza się, co następuje;
§ 1, Tworzy się okrąg szkolny warszawski w granicach miasta sto
łecznego Warszawy oraz województwa warszawskiego, kieleckiego i lu
belskiego, z siedzibą kuratora w Warszawie.
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 maja
1922 r.
Warszawa, dnia 3 maja 1922 r. (Dz. Ust. Rzp, P. z 1922 r. Nr, 34,
poz, 282).
14.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

o utworzeniu okręgu szkolnego wileńskiego,
i(Dz. Urz. Min, W. R. i O. P. Nr 19, poz. 195, z dnia 28 maja 1922 r,).

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. Rzp. P. Nr. 50, poz. 304) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r, (Dz. Ust,
Rzp. Nr 27, poz. 222) zarządza się, co następuje;
§ 1. Tworzy się okrąg szkolny wileński w granicach powiatów, wy
liczonych w artykule 1 i 8 ustawy z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu wła
dzy państwowej nad Ziemią Wileńską (Dz. Ust, Rzp. P. Nr 26, poz. 213),
z siedzibą kuratora w Wilnie.
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 maja
1922 r.
Warszawa, dnia 3 maja 1922 r. (Dz. Ust. Rzp, P. z 1922 r. Nr. 34,
poz. 283).
15,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

o utworzeniu okręgu szkolnego wołyńskiego,
{Dz. Urz, Min. W, R. i O. P, Nr 19, poz. 196, z dnia 28 maja 1922 r.).

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. Rzp. P, Nr, 50, poz, 304) oraz
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rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r, (Dz, Ust.
Rzp, P, Nr 34, poz, 279) zarządza się, co następuje:
§ 1, Tworzy się okrąg szkolny wołyński w granicacli województwa
wołyńskiego, z siedzibą k u r a t o r a w Łucku,
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wcliodzi w życie z dniem 16 maja
1922 r.
Warszawa, dnia 3 maja 1922 r, (Dz, Ust, Rzp, P, z 1922 r. Nr, 34,
poz. 284),
16,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

o utworzeniu okręgu szkolnego białostockiego.
{Dz, Urz, Min, W, R, i O, P, Nr 19, poz, 19.7, z dnia 28 maja 1922 r,).

Na podstawie art, 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymcza
sowym ustroju władz szkolnycłi (Dz, Ust, Rzp, P, Nr, 50, poz. 304) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r, (Dz, Ust,
Rzp, P. Nr 34, poz, 279) zarządza się, co następuje;
§ 1, Tworzy się okrąg szkolny białostocki w granicach województw;
białostockiego i nowogródzkiego, z wyjątkiem powiatów; nieświeskiego,
baranowickiego i stołpeckiego, z siedzibą kuratora w Białymstoku,
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wcłiodzi w życie z dniem 16 maja
1922 r.
Warszawa, dnia 3 maja 1922 r, (Dz, Ust, Rzp, P. z 1922 r. Nr, 34,
poz, 285),
17,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

o utworzeniu okręgu szkolnego poleskiego,
(Dz. Urz, Min. W. R. i O. P. Nr 19, poz. 198, z dnia 26 maja 1922 r.).

Na podstawie art, 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymcza
sowym ustroju władz szkolnycłi (Dz, Ust, Rzp, P, Nr, 50, poz, 304) oraz
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r, (Dz, Ust.
Rzp, P. Nr 34, poz, 279) zarządza się, co następuje;
§ 1, Tworzy się okrąg szkolny poleski w granicach województwa
poleskiego oraz powiatów: nieświeskiego, baranowickiego i stołpeckiego
województwa nowogródzkiego, z siedzibą kuratora w Brześciu Litewskim.
§ 2,
1922 r,
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Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 16 maja

Warszawa, dnia 3 maja 1922 r. (Dz. Ust. Rzp. P. z 1922 r. Nr, 34,
poz, 286),
Przepisy wyborcze do R a d y Szkolnej Okręgowej Poznańskiej z dnia 21 sierpnia
1923 r, (Dz, Urz, Min. W. R. i O. P, Nr 16, poz. 150).

18,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 26 października 1922 r.

O przeniesieniu siedziby kuratora okręgu szkolnego wołyńskiego,
(.Dz. Urz, Min, W. R. i O, P. Nr 32 .(lOl), poz. 425, z dnia 31 grudnia 1922 r.).

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymcza
sowym ustroju władz szkolnycli (Dz. U. R. P, Nr, 50, poz, 304) oraz roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 roku (Dz, U, R, P,
Nr, 34, poz, 279) zarządza się co następuje:
§ 1, Zmienia się częściowo rozporządzenie z dnia 3 maja 1922 roku
(Dz, U, R, P, Nr, 34, poz, 284) o utworzeniu okręgu szkolnego wołyńskie
go, w ten sposób, iż siedzibę kuratora okręgu szkolnego wołyńskiego prze
nosi się z Łucka do Równego,
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 1922 roku,
(Dz, Ust, R, P, z dnia 7 grudnia 1922 r,. Nr, 106, poz, 984),
19,
Ministra

ROZPORZĄDZENIE
Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego

z dnia 22 listopada 1924 roku

W sprawie statutu Kuratorjów Okręgów Szkolnych,
(Dz. Urz, Min, W. R. i O. P. Nr 19, poz. 191, z dnia 21.XIL 1924 r.

Na podstawie art. 2 i 4 Ustawy z dnia 4 czerwca 1920 roku o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. R, P. Nr, 50 z dnia 23,VI, 1920,
poz, 304) zarządzam, co następuje;
§ 1, Zatwierdzam dołączony do niniejszego rozporządzenia statut
Kuratorjów Okręgów Szkolnych,
§ 2, Statut powyższy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1925 r.
Warszawa, dnia 22 listopada 1924 r, (L, 4105/24 S,),
STATUT
Kuratorjów

Okręgów
Szkolnych.
I, Kurator,

§ 1, Kurator Okręgu Szkolnego jest organem administracji pań
stwowej w dziedzinie wychowania publicznego na obszarze mu podle153

głym, sprawuje kierownictwo i nadzór nad wszystkiemi zakładami naukowemi i naukowo - wychowawczemi z wyjątkiem szkół akademickich
i szkół wyższych w zakresie powierzonym mu ustawami lub rozporzą
dzeniami oraz jest zwierzchnikiem władz i urzędów szkolnych, szkół pań
stwowych i publicznych szkół powszechnych, o ile nie są z pod władzy
jego wyraźnie wyjęte; w wykonywaniu tych zadań Kurator podlega bez
pośrednio Ministerstwu Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
i jest przed nim odpowiedzialny.
§ 2, Kurator Okręgu Szkolnego kieruje według dokonanego przez
siebie w ramach niniejszego rozporządzenia rozdziału czynności działal
nością urzędu przydanego mu do pomocy w załatwianiu powierzonych mu
spraw (Kuratorjum Okręgu Szkolnego),
§ 3. Kurator Okręgu Szkolnego podlega pod względem osobowym
i służbowym Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 4. Zastępcą Kuratora Okręgu Szkolnego w razie czasowej niemoż
ności pełnienia przezeń obowiązków służbowych jest jeden z Naczelników
Wydziału, wyznaczony przez Kuratora,
II, Organizacja Kuratorjum Okręgu Szkolnego,
§ 5, Kuratorjum Okręgu Szkolnego dzieli się na wydziały; 1) ogól
ny, 2) szkolnictwa powszechnego, 3) szkolnictwa średniego, oraz w miarę
potrzeby, 4) szkolnictwa zawodowego z Naczelnikami Wydziału na czele.
W niektórych wydziałach wyodrębnia się oddziały według przepisów ni
niejszego rozporządzenia z odchyleniami, wynikającemi ze stosunków
miejscowych,
§ 6, Naczelnicy wydziałów kierują działalnością powierzonego wy
działu według dokonćinego przez siebie w ramach niniejszego rozporzą
dzenia podziału czynności i są odpowiedzialni przed Kuratorem za powie
rzony dział pracy,
IIL Wydział ogólny,
§ 7, Wydział ogólny; a) załatwia sprawy, odnoszące się do zagad
nień, obejmujących całość szkolnictwa podległego Kuratorowi, b] zała
twia sprawy, wynikające ze stosunku Kuratora do Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, jako władzy przełożonej i ze sto
sunku do innych władz równorzędnych, c) wydaje opinje prawne, d) opra
cowuje statystykę szkolnictwa w okręgu oraz sprawozdania z działalności
władz szkolnych i stanu szkolnictwa w okręgu, e) załatwia sprawy perso
nalne funkcjonarjuszów Kuratorjum, f) załatwia sprawy odnoszące się do
budownictwa szkolnego, g) kieruje sprawami higjeny szkolnej, wychowa
nia fizycznego i harcerstwa, h) prowadzi wszystkie sprawy budżetowe
i finansowe Kuratorjum, i] kieruje stroną kancelaryjną i gospodarczą dzia
łalności Kuratorjum,
§ 8, Do załatwienia spraw, wymienionych w punktach h) i i) § 7
mogą być wyodrębnione w wydziale ogólnym; 1] oddział finansowy,
2) kancelarja główna,
4

IV,

Wydział szkolnictwa powszeclinego,

§ 9, Wydział szkolnictwa powszechnego załatwia w ramach ustaw
i rozporządzeń, określających kompetencje Kuratorjów Okręgów Szkol154

nych sprawy wychowania przedszkolnego, szkolnictwa powszechnego,
specjalnego kształcenia nauczycieli, oświaty pozaszkolnej oraz zawodo
wego szkolnictwp rlok^^tałcającego, o ile Kuratorjum nie posiada wydziału
szkolnictwa zawodowego.
§ 10, Dla załatwienia spraw, wymienionych w § 9 mogą być wyo
drębnione w wydziale szkolnictwa powszechnego oddziały; kształcenia
nauczycieli, oświaty pozaszkolnej oraz zawodowego szkolnictwa dokształ
cającego.

V,

Wydział szkolnictwa średniego.

§ 11. Wydział szkolnictwa średniego załatwia w ramach ustaw
i rozporządzeń, określających kompetencje Kuratorów Okręgów Szkol
nych, sprawy szkolnictwa średniego.

VL

Wydział szkolnictwa zawodowego.

§ 12, Wydział szkolnictwa zawodowego załatwia w ramach ustaw
i rozporządzeń, określających kompetencje Kuratorów Okręgów Szkol
nych, sprawy zawodowego szkolnictwa dokształcającego i tych działów
szkolnictwa zawodowego, które Minister przekaże Kuratorowi.

VII,

Wizytatorowie,

§ 13, W skład wydziałów wchodzą wizytatorowie, których głównem
zadaniem, poza przydzieloną im pracą biurowo - administracyjną jest speł
nianie według podziału terytorjalnego nadzoru nad szkołami, względnie,
jeśli chodzi o wizytatorów szkolnictwa powszechnego, również nad
ochronkami, inspektoratami szkolnemi i organami samorządu szkolnego;
wizytatorzy są odpowiedzialni za stan naukowy i wychowawczy powie
rzonych sobie szkół.
§ 14, Funkcje wizytatorów mogą pełnić częściowo naczelnicy wy
działów.
Instrukcja biurowa dla Kuratorjów Okręgów Szkolnych (Dz. Urz. M-stwa z dnia
22.XIL 1928 r. Nr 14, poz. 225),
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijmych i Oświecenia PuMicznago z dnia
25 sierpnia 192)8 r. w sprawie przekaizania niektórych spraw konipetencji K u r a t o r ó w
Okręgów Szlkolnych. (Dz. Urz. Min. W, R. i O. P, iNr 10 i(203), ,poz. 168, z dnia 8.IX.1928-r.).
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia
31 maja 1929 r. w sprawie przekaizania niektórych spraw ikompetencji k u r a t o r ó w O k r ę 
gów Szkolnych i inspektorów Si^kolnych powiatowych. (Dz. Urz. Min. W. R. i O. P.
Nr 6, poz. 74, z dnia 20 czerwca 1929 r:]. Nr O. Prez. 7144'28.
Inne normy, dotyczące kompetencyj Kuratorów Okręgów Szkolnych — zcbaczi
Część III — Chronologiczny spis przepisów,.,
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20,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 8 sierpnia 1925 r,

O zmianie granic okręgu szkolnego warszawskiego i utworzeniu okręgu
szkolnego lubelskiego.
(Dz, Urz. Min, W. R, i O, P, Nr 14 (156), poz. 138, z dnia l.IX. 1925 r,).

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 304) zarządza się
co następuje;
§ 1, Zmieniając częściowo § 1 rozporządzenia z dnia 3 maja 1922 r.
o utworzeniu okręgu szkolnego warszawskiego (Dz. U. R. P. Nr. 34,
poz. 282) wydziela się z obszaru okręgu szkolnego warszawskiego obszar,
obejmujący województwo lubelskie i tworzy się w granicach tego woje
wództwa okrąg szkolny lubelski z siedzibą kuratora tego okręgu w Lu
blinie.
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września
1925 r.
Warszawa, dnia 8 sierpnia 1925 roku (Dz. U. R. P. Nr. 86 z 26.VIII
1925 r., poz. 594).
21,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 19 marca 1926 r.

O zmianie granic okręgów szkolnych warszawskiego i krakowskiego,
i(Dz, U, R. P, Nr 36, poz. 234, z dnia 24.IV, 1926 r.).

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 roku o tym
czasowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 304) zarządza
się co następuje:
§ 1, Zmieniając częściowo § 1 rozporządzenia z dnia 3 maja 1922 r,
o utworzeniu okręgu szkolnego warszawskiego (Dz. U. R. P. Nr 34,
poz. 282), § 1 rozporządzenia z dnia 8 sierpnia 1925 r. o zmianie granic
okręgu szkolnego warszawskiego i utworzeniu okręgu szkolnego lubel
skiego (Dz. U. R. P. Nr 86, poz, 594) oraz § 1 rozporządzenia z dnia 18
września 1921 roku w przedmiocie zmiany granic okręgu szkolnego lwow
skiego i utworzeniu okręgu szkolnego krakowskiego (Dz. U. R, P. Nr 82,
poz. 575) wydziela się z obszaru okręgu szkolnego warszawskiego obszar
obejmujący województwo kieleckie i włącza się do okręgu szkolnego kra
kowskiego.
§ 2, Rozporządzenie niniejsze -wchodzi w życie
1926 roku,
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z dniem

1 lipca

22,
ROZPORZĄDZENIE
Kierownika

Ministerstwa

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 17 czerwca 1926 r.

W sprawie wstrzymania działania rozporządzenia ?4inistra Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 marca 1926 r. o zmianie granic
okręgów szkolnych warszawskiego i krakowskiego.
(Dz, U, R, P, Nr 61, poz. 3611, z doia 30,VI. 1^926 r.),

•

Na podstawie art, 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz, U, R, P, Nr 50, poz. 304) zarządza się
co następuje:
§ 1. § 2 rozporządzenia z dnia 19 marca 1926 r, (Dz, U, R, P, Nr 36,
poz, 234) otrzymuje następujące brzmienie:
„Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oznaczony bę
dzie później",
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

23,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 24 lutego 1927 r,

o zmianie granic okręgów szkolnych białostockiego, poleskiego i wileń
skiego,
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P, Nr 5 (183), poz. 64, z dnia 8.IV. 1927 r ) .

Na podstawie art, 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz, U, R, P, Nr, 50, poz, 304) tudzież na
podstawie rozporządzeń Rady Ministrów z dn, 13 kwietnia 1922 r, (Dz, U,
R, P, Nr, 27, poz, 222) i z dn, 13 kwietnia 1922 r, (Dz, U, R, P, Nr, 34,
poz, 279) zarządzam co następuje:
§ 1, Zmieniając częściowo § 1 rozporządzenia z dnia 3 maja 1922 r,
o utworzeniu okręgu szkolnego białostockiego (Dz, U, R, P, Nr, 34, poz,
285), rozporządzenia z dnia 3 maja 1922 r, o utworzeniu okręgu szkolnego
poleskiego (Dz, U, R, P, Nr, 34, poz, 286) i rozporządzenia z dnia 3 maja
1922 r, o utworzeniu okręgu szkolnego wileńskiego (Dz, U, R. P, Nr, 34,
poz, 283) wydzielam z obszaru okręgów szkolnych białostockiego i pole
skiego obszar, obejmujący województwo nowogródzkie i włączam do
okręgu szkolnego wileńskiego,
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia
1927 r.
Warszawa, dn. 24 lutego 1927 r, (Dz, U, R, P. Nr, 20, poz, 157),
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24,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 10 sieripnia 1927 T.

W sprawie oznaczenia terminu wejścia w życie rozporządzenia Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 19 marca 1926 r,
o zmianie granic okręgów szkolnych warszawskiego i krakowskiego.
(Dz. Urz. Min, W. R. i O. P, Nr 11 !(189), poz, 175, z dnia 20 września 1927 r.).

Na podstawie art, 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymcza
sowym ustroju Vvrładz szkolnych (Dz. U. R. P. Nr, 50, poz, 304), oraz zgo
dnie z § 1 irozporządzenia z dnia 17 czerwca 1926 r, (Dz. U, R, P, Nr, 61,
poz, 361] zarządzam co następuje:
. § 1. Rozporządzenie Ministra
Publicznego z dnia 19 marca 1926 r,
warszawskiego i krakowskiego (Dz.
w życie z dniem 1 października_1927

Wyznań Religijnych i Oświecenia
o zmianie granic okręgów szkolnych
U, R. P. Nr. 36, poz. 234) wchodzi
r,

§ 2- Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Warszawa, dnia 10 sierpnia 1927 r. (Dz. U, R. P. Nr, 74, poz, 655),

25,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

;Z dnia 24 sierpnia 1927 r.

O zniesieniu okręgu szkolnego białostockiego,
(Dz. Urz. Min- W. R. i O.. P, Nr 12 (190), poz. 190, z dnia 24 października 1927 r.)

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P, Nr. 50, poz. 304) tudzież na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r, (Dz.
U. R. P, Nr. 34, poz. 279] w przedmiocie rozciągnięcia tej ustawy na wo
jewództwa: nowogródzkie, wołyńskie i poleskie oraz na powiaty; biało
wieski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego, zarządzam
co następuje:
§ 1, Okrąg szkolny białostocki znosi się i włącza do okręgu szkol
nego warszawskiego,
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 paździer
nika 1927 r. Z dniem tym tracą moc obowiązującą wszystkie sprzeczne
z niem rozporządzenia.
Warszawa, dnia 5 iśierpnia 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr, 81, poz, 711).
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26OKÓLNIK
Ministerstwa

Wyznań

Religijnych

Nr 31
i Oświecenia

Publicznego

z daia 7 marca 193.2 r.

o tymczasowym statucie organizacyjnym Biura Personalnego w Kuratorjach
Okręgów Szkolnych,
§ 1, Ustanawia się w każdem z Kuratorjów Biuro Personalne,
§ 2. Na czele Biura Personalnego stoi Naczelnik Biura Personalne
go, k t ó r y podlega bezpośrednio Kuratorowi.
§ 3. Biuro Personalne (znak literowy BP.);
opracowuje w uzgodnieniu z właściwemi wydziałami (oddziałami)
projekty zarządzeń natury ogólnej w sprawach osobowych oraz zasady
szkolenia personelu urzędniczego,
załatwia w uzgodnieniu z właściwymi wydziałami (oddziałami) spra
wy osobowe nauczycieli wszelkich kategorji szkół oraz urzędników i niż
szych funkcjonarjuszów Kuratorjum i podległych mu władz, urzędów i in
stytucji,
załatwia w uzgodnieniu z właściwemi wydziałami (oddziałami), o ile
uzgodnienia tego wymagają, sprawy uposażeniowe, dyscyplinarne, eme
rytalne i sprawy związane z zaopatrzeniem, opartem na specjalnych ty
tułach prawnych,
przedstawia po uzgodnieniu z właściwemi wydziałami (oddziałami)
wnioski w sprawach odznaczeń,
prowadzi sprawy ewidencyjno-kwalifikacyjne i statystykę personal
ną nauczycieli oraz urzędników i niższych funkcjonarjuszów.
§ 4, Szczegółowy zakres czynności Biura Personalnego oraz spo
sób załatwiania spraw personalnych określą instrukcje Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego. (Nr I. Or.g-1200/4).
Zakres czynności Biura Personalnego w Kuratoriach Okręgów Szkolnych oraz
obieg i sposóib załatwiania spraw persofflalnych Ministerstwo W. R. i O. P. uregulowało
okólnikami z dnia T,!!!, 1982 r. Nr 32 {I. Or,g-l,200/l) i Nr 33 {I. Org-1300/3).

27,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 7 lipca 1932 r.

O okręgach szkolnych,
(Dz, Urz, Mim. W . R. i O. P, Nr 6, poa, 68, z dnia 31 października 1932 r,).
(Dz. U. R, P. z dnia 25 lipca 1932 r. Nr 63, poz. 589),

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 192 Or, o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P. Nr. 50, poz. 304) zarządzam
co następuje;
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§ 1. Dla celów administracyjnych w zakresie wychowania Państwo
dzieli się na następujące okręgi szkolne;
1, Brzeski, złożony z obszarów objętych województwami poleskim
i białostockim z wyłączeniem powiatów suwalskiego, augustowskiego, gro
dzieńskiego i wołkowyskiego, —• z siedzibą Kuratora Okręgu Szkolnego
w Brześciu nad Bugiem,
2. Krakowski, złożony z obszarów objętych województwami k r a k o 
wskiem i kieleckiem, z siedzibą Kuratora Okręgu Szkolnego w Krakowie,
3. Lubelski, złożony z obszarów objętych województwem lubel
skiem, z siedzibą Kuratora Okręgu Szkolnego w Lublinie,
4. Lwowski, złożony z obszarów objętych województwami Iwowskiem, stanisławowskiem i tarnopolskiem, z siedzibą Kuratora Okręgu
Szkolnego w e Lwowie,
5, Poznański, złożony z obszarów objętych województwami poznań
skiem i pomorskiem, z siedzibą Kuraitora Okręgu Szkolnego w Poznaniu,
6, Warszawski, złożony z obszarów objętych okręgiem m, st. War
szawy oraz województwami warszawskiem i łódzkiem, z siedzibą Kura
tora Okręgu Szkolnego w Warszawie,
7, Wileński, złożony z obszarów objętych województwami wileńskiem i nowogródzkiem oraz powiatami suwalskim, augustowskim, gro
dzieńskim i wołkowyskim województwa białostockiego, z siedzibą Kura.tora Okręgu Szkolnego w Wilnie,
8. Łucki, złożony z obszarów objętych województwem wołyńskiem,
z siedzibą Kuratora Okręgu Szkolnego w Łucku.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 wrześ
nia 1932 r.
Równocześnie tracą moc obowiązującą irozporządzenia, wydane
w zakresie unormowanym niniejszem rozporządzeniem.
Komunikat o siedzibie Kuratorjum Okręgu Szkolnego Łuckiego,
Ministerstwo W, R, i O. P. zawiadamia w związiku z ipostanowieniami § 1
pkt. 8, rozporządzenia z dnia 7 lipca 1932 r, o okręgach szkolnych (Dz. Urz, Miin. W, R.
i O. P. iNr. 6, poz. .68), że Kuratorjum Okręgu Szkolneigo Łuckiego, z powodu b r a k u
w Łucku pomieszczenia dla Kuratorjum, mieści się nadal w Równem. (Nr. I, Org.•1200/45/32). (Dz Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 9, poz. 126 z dnia 3|1/XIL 1932 r,).

28ROZPORZĄDZENIE

RAD Y MINI ST RÓ W

z dnia 15 maja 1937 r.

O okręgach szkolnych.
{Dz, U. R. P. z dnia 29 maja 1937 r. Nr 39, poz. 302).

Na podstawie art, 2 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczaso
wym ustroju władz szkolnych (Dz, U, R, P, Nr 50, poz, 304) w brzmieniu
zmienionym art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
28 grudnia 1934 r, o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowa
nia w niektórych działach administracji państwowej (Dz, U, R, P, Nr 110,
poz, 976) zarządza się €o następuje;
§ 1, Dla celów administracyjnych w zakresie wychowania dzieli się
obszar państwa, z wyjątkiem województwa śląskiego, na następujące
okręgi szkolne;
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1, brzeski, obejmujący obszary województw poleskiego i białostoc
kiego z wyłączeniem powiatów suwalskiego, augustowskiego, grodzień
skiego i wołkowyskiego, z siedzibą kuratora okręgu szkolnego w Brze
ściu nad Bugiem.
2, krakowski, obejmujący obszary województw krakowskiego i kie
leckiego, z siedzibą kuratora okręgu szkolnego w Krakowie,
3, lubelski, obejmujący obszar województwa lubelskiego, z siedzibą
kuratora okręgu szkolnego w Lublinie,
4, lwowski, obejmujący obszary województw lwowskiego, stanisła
wowskiego i tarnopolskiego, z siedzibą kuratora okręgu szkolnego we
Lwowie,
5, pomorski, obejmujący obszar województwa pomorskiego, z sie
dzibą k u r a t o r a okręgu szkolnego w Toruniu,
6, poznański, obejmujący obszar w^ojewództwa poznańskiego, z sie
dzibą kuratora okręgu szkolnego w Poznaniu,
7, warszawski, obejmujący obszary okręgu m. st. Warszawy oraz
województw warszawskiego i łódzkiego, z siedzibą kuratora okręgu szkol
nego w Warszawie,
8, wileński, obejmujący obszary województw wileńskiego i nowo
gródzkiego oraz powiatów suwalskiego, augustowskiego, grodzieńskiego
i wołkowyskiego z województwa białosłockiego, z siedzibą kuratora okrę
gu szkolnego w Wilnie,
9, wołyński, obejmujący obszar województwa wołyńskiego, z siedzi
bą k u r a t o r a okręgu szkolnego w Równem,
§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
§ 3, Rozporządzene niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 września
1937 r. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 7-lipca 1932 r, O' okrę
gach szkolnych (Dz. U, R, P, Nr 63, poz. 589], *)
Dz. Urz. iMin, W. R, i O, P, Nr 6, ,poz, 68,
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LICEUM KRZEMIENIECKIE,
iROZKAZ
Naczelnego

Wodza

Wojsk

Polskich

o otwarciu Liceum Krzemienieckiego.
(Dz. Urz, Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego Nr 12, pcz, 162 z dn,
31 maja 1920 r.).

Odrodzona Rzeczpospolita Polska szuka dróg własnych, by wycho
wać nowe pokolenie dzielnych obywateli, którzyby Jej wielkość i chwałę
szerzyć i utrwalać zdołali. Chcąc drogi te odnaleźć, musi sięgnąć do tra
dycji wielkich przodków i oprzeć się na powołanych przez Nich do życia
instytucjach wychowawczych, które ongiś, po politycznym naszej Ojczy
zny upadku, zdrowego ducha polskiego zachować umiały.
W tej wielkiej pracy, która do odrodzenia Ojczyzny doprowadziła,
niemałą rolę odegrało Liceum Krzemienieckie, stworzone wysiłkiem wie
kopomnej pamięci Tadeusza Czackiego i kresowej ludności polskiej. Słyn
ną tę uczelnię powołuję ninięJBzem do nowego życia, by snuła dalej wiel
ką myśl swych założycieli i pełniła w nowych warunkach, z tą samą jed
nak gorliwością co przed laty, tą samą służbę na pożytek Ojczyzny, nauki
i cnoty.
Quod felix faustum lortunatumąue sit.
Warszawa, Belweder, dn. 27 maja 1920 r.
Tymczasowy Statut Liceum Krzemienieckiego {Z. W. F, P. Nr 16, poz. 2O0 z dnia
30.VI. 1920 r,).

2,
ROZKAZ
Naczelnego

Wodza

Wojsk

Polskich

o majątkach Liceum Krzemienieckiego.
(Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego Nr 12,
poz. 163 z dn. 31 maja 1920 r.).

Powołane do życia rozkazem moim z dnia 27 maja 1920 r. Liceum
Krzemienieckie posiadać winno dostateczne środki materjalne, by spro
stać mogło włożonym nań szerokim zadaniom.
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Przeto na własność Liceum przekazuję cały majątek ruchomy i nie
ruchomy, kapitały, p r a w a i t. d., które należały do tegoż Liceum w chwili
zamknięcia go przez rząd rosyjski. Liceum winno podjąć kroki celem wy
świetlenia stanu faktycznego i prawnego, w jakim ten majątek się znaj
duje, oraz celem jego rewindykacji; Liceum Krzemienieckiemu nie służy
prawo aljenowania nieruchomości.
Niezależnie od wspomnianego majątku, pod Zarząd Liceum Krze
mienieckiego przekazuję z prawem użytkowania dochodów;
L a) leśnictwo Krzemienieckie wraz z ziemią orną i łąkami przy
temże leśnictwie w Tetylkowcach i Szczasnówce,
b) leśnictwo Radziwiłłowskie,
c) leśnictwo Miłosławskie,
d) leśnictwo Surażskie,
e) leśnictwo Dublańskie;
II, majątki fundacyjne: Biało-Krynicę i Leduchów, składające się
z łąk, lasów i ziemi ornej, z obowiązkiem dochowania woli fundatorów,
o ile ta nie sprzeciwia się interesom Rzeczypospolitej Polskiej,
Warszawa, Belweder, dnia 27 maja 1920 r.
3.
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 10 sierpnia 1922 r.

W przedmiocie Liceum Krzemienieckiego,
(Dz. U. R, P. 'Nr 70, poz. 626, z dnia 26 sierpnia 1922 r.

Na zasadzie art, 15 i 18 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r, o organi
zacji władz naczelnych (Dz, Pr, Nr, 1, poz. 1), rozkazów Naczelnego Wo
dza z dnia 27 maja 1920 r. o otwarciu i majątkach Liceum Krzemieniec
kiego (Dz. U. Z. C, Z, W. i Fr. P, Nr, 12, poz. 162 i 163), art. 6 ustawy
z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz, U,
R, P, Nr, 50, poz, 304) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwiet
nia 1922 r, o rozciągnięciu mocy obowiązującej ustawy o tymczasowym
ustroju władz szkolnych na województwa; nowogródzkie, poleskie, wo
łyńskie i powiaty; grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa
białostockiego (Dz, U. R. P. Nr. 34, poz. 279J zarządza się c o następuje;
§ 1, Zakłady naukowe i wychowawcze, należące do powołanego
na nowo do życia rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 27 maja 1920 r, (Dz.
U. Z. C, Z. W. i Fr. P. Nr. 12, poz. 162) Liceum Krzemienieckiego, wyłącza
się z określonego w art. 4 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym
ustroju władz szkolnych zakresu działania, kuratora okręgu s'zkolnego
wołyńskiego i ustanawia się dla nich wizytatora z zakresem działania
określonym w § 9,
§ 2, Liceum Krzemienieckie jest zespołem państwowych zakładów
wychowawczych i naukowych, wymienionych w § 3 i stanowi wraz z do
brami, wymienionemi w § § 5 i 6, jedną całość administracyjną i gospo
darczą.
§ 3. W skład Liceum Krzemienieckiego wchodzą następujące za
kłady naukowe:
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1) Seminarjum nauczycielskie ze szkołą ćwiczeń.
2) Gimnazjum z rozgałęzieniami dla różnych wydziałów,
3) Szkoły zawodowe różnych rodzajów,
nadto
4) Bibljoteka oraz pracownie naukowe, związane z powyższemi szko
łami (zakład fizyczny, chemiczny, gabinet przyrodniczy, ogród
botaniczny).
5) Internat dla młodzieży Liceum Krzemienieckiego.
6) Dom i muzeum Jułjusza Słowackiego.
Wspomniane szkoły oraz instytucje, a nadto w razie potrzeby inne,
powstawać będą stopniowo w miarę możności finansowej Licetim Krze
mienieckiego, które popierać będzie również akcję kułturalno-oświatową
zarówno w Krzemieńcu, jak też poza jego obrębem.
§ 4, Liceum Krzemienieckie może posiadać majątki ruchome i nie
ruchome i przyjmować darowizny i zapisy, zawierać umowy i wogóle ma
jątkiem swoim samodzielnie zarządzać,
§ 5. Majątek Liceum stanowią wszystkie ruchomości, nieruchomo
ści, kapitały, p r a w a e t c , przekazane mu rozkazem Naczelnego Woidza
z dnia 27 maja 1920 r. (Dz. U. Z. C. Z. W. i Fr, P. Nr. 12, poz. 163).
§ 6. Nadto do Liceum należą dochody z dóbr i lasów państwowych
oraz dóbr fundacyjnych, przekazanych pod jego zarząd rozkazem Naczel
nego Wodza z dnia 27 maja 1920 r. (Dz. U. Z. C. Z. W. i Fr. P. Nr. 12,
poz. 163), obejmujących;
leśnictwo Krzemienieckie z folwarkami Tetylkowce i Szczasnówka,
„
Radziwiłłowskie,
„
Miłostowskie,
,,
Surażskie i Dubieńskie, oraz majątki fundacyjne Białokrynica i Leduchów.
Przy zarządzie majątkami Białokrynica i Leduchów Liceum Krze
mienieckie obowiązane jest dochować woli fundatorów, o ile to nie sprze
ciwia się interesom Państwa Polskiego.
§ 7. Wykonywanie przez Liceum Krzemienieckie zarządu nad wymienionemi w § 6 państwowemi dobrami i lasami odbywać się będzie pod
kontrolą Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych.
§ 8. Zarząd Liceum Krzemienieckiego zarówno pod względem wychowawczo-naukowym jak i gospodarczym sprawują;
a) Wizytator Liceum Krzemienieckiego,
b) Prezydjum Liceum Krzemienieckiego,
c) Ogólna Rada Liceum,
nadto wyłącznie w sprawach gospodarczych:
d) Rada Nadzorcza Liceum Krzemienieckiego,
e) Generalny Zarządca dóbr Liceum Krzemienieckiego.
§ 9. Wizytator Liceum Krzemienieckiego jest urzędnikiem państwo
wym, mianowanym przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego, podlega bezpośrednio Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego i ma w stosunku do zakładów naukowych, wychowaw
czych i oświatowych zespolonych w Liceum p r a w a i obowiązki kuratora
okręgu szkolnego (art. 4 ustawy z 4 czerwca 1920 r, o ustroju władz
szkolnych Dz, U, R. P, Nr. 50, poz. 304); również w zarządzie wymienio
nych w §§ 5 i 6 dóbr i lasów państwowych podlega bezpośrednio Mini
strowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
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Wizytator sprawuje zwierzchnią władzę nad Liceum Krzemienieckiem zarówno nad zakładami wychowawczemi jak i majątkami, repre
zentuje nazewnątrz i zastępuje Liceum Krzemienieckie wobec urzędów
i osób trzecich, albo osobiście, albo przez osoby, upełnomocnione przez
siebie wizytuje szkoły i inne zakłady, wchodzące w skład Liceum, prze
wodniczy na zebraniach Prezydjum Liceum Krzemienieckiego, Ogólnej
Rady Licealnej i Rady Nadzorczej,
Wizytatorowi Liceum Krzemienieckiego przysługuje p r a w o zawie
szania każdej uchwały Prezydjum Liceum Krzemienieckiego i Rady Nad
zorczej; musi on jednak w ciągu tygodnia przedłożyć sprawę Ministrowi
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do rozstrzygnięcia,
W razie nieobecności wizytatora lub innych przeszkód, zastępuje go
naznaczony w tym celu przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego na wniosek wizytatora członek Prezydjum Liceum z pomiędzy
osób, wymienionych w § 10 pod 3 i 4,
§ 10, W skład Prezydjum Liceum Krzemienieckiego,wchodzą:
1) Wizytator Liceum Krzemienieckiego, jako przewodniczący,
2) Generalny Zarządca dóbr Liceum Krzemienieckiego,
3) Trzej członkowie z pośród dyrelctorów, nauczycieli lub innych
pracowników wychowawczych i oświatowych Liceum Krzemie
nieckiego, mianowani na trzy lata przez Ministra Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego na wniosek wizytatora,
4) Dwaj delegaci Ogólnej Rady Licealnej wybierani na jeden rok,
5) Sekretarz Liceum Krzemienieckiego,
§ 11. Do zakresu działania Prezydjum Liceum Krzemienieckiego
należy;
a) ustalanie kierunku wychowawczego zakładów, wchodzących w
skład Liceum Krzemienieckiego, przedkładanie Ministrowi Wyz
n a ń Religijnych i Oświecenia Publicznego wniosków w sprawie
zmian w programach i metodach wychowania i nauczania, ocena
wyników pracy w tych zakładach;
b) rozdział sum, przeznaczonych w budżecie Liceum Krzemieniec
kiego na stypendja dla wychowanków;
c) układanie budżetów oraz .zamknięć rachunkowych;
d) na żądanie wizytatora decydowanie o zasadniczych zagadnieniach
gospodarki w majątkach licealnych,
§ 12. W skład Rady Nadzorczej Liceum Krzemienieckiego wcho
dzą prócz wizytatora jako przewodniczącego;
a) powołany przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego na wniosek wizytatora członek Prezydjum;
bl przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych;
c] delegat Ogólnej Rady Licealnej,
Okres urzędowania członków wymienionych pod a) i c) trwa 1 rok,
§ 13. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę administracji i rachunko
wości majątku Liceum Krzemienieckiego, oraz wymienionych w § 6 dóbr
i lasów państwowych w sposób, k t ó r y określi regulamin, zatwierdzony
przez Ministrów; Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Rol
nictwa i Dóbr Państwowych,
§ 14, Generalny Zarządca dóbr licealnych pełni obowiązki na mo
cy specjalnej umowy, k t ó r a wymaga zatwierdzenia Ministra Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego,
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§ 15« W skład Ogólnej Rady Licealnej wchodzą wszyscy członkowie
Prezydjum, dyrektorowie i nauczyciele poszczególnych szkół i zakładów
wychowawczych Liceum Krzemienieckiego, bibljotekarz i osoby powołalie d o niej przez wizytatora z grona urzędników licealnych, z wyjątkie,m
niższych funkcjonarjuszów, w ilości, stanowiącej najwyżej piątą część ca
łego składu tejże Rady,
§ 16, Ogólna Rada Licealna wybiera delegatów do Prezydjum i do
Rady Nadzorczej, oraz na żądanie wizytatora Liceum Krzemienieckiego
wypowiada swą opinję w sprawach wychowawczych i gospodarczych,
§ 17< Koszta utrzymania Liceum Krzemienieckiego pokrywają do
chody z majątku własnego i z wymienionych w § 6 dóbr i lasów pań
stwowych.
Kasa licealna stanowi specjalną kasę państwową w rozumieniu § 3
i 116 oraz dalszych przepisów rachunkowych i kasowych dla władz pań
stwowych, a to kasę płatniczą, a o ile chodzi o dochody z dóbr oznaczo
nych w § 6 poborowo-płatniczą.
Osobny regulamin, wydany przez Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego i Ministra Skarbu, oikreśli sposób przystosowa
nia przepisów rachunkowych i kasowych do specjalnych warunków Li
ceum Krzemienieckiego,
§ 18. Ustrój szkół, wchodzących w skład Liceum Krzemienieckiego
i tok nauk stosuje się do ogólnie obowiązujących przepisów,
(Dz. HTZ. Min. W, R. i O. P. Nr .28, poz. 313, z dnia 38 października ,192,2 r.),

4,
ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 1927 r.

O zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 1922 r.
w przedmiocie Liceum Krzemienieckiego,
(Dz. U, R. P. Nr 63, poz. 5S6, z dnia 15 lipca 1927 r,).

Na podstawie art, 15 i 18 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tym
czasowej organizacji Władz Naczelnych (Dz, P, K, P, Nr, 1, poz, 1], roz
kazów Naczelnego Wodza z dnia 27 maja 1920 r. o otwarciu i majątkach
Liceum Krzemienieckiego (Dz. U, Z, C, Z, W, i Fr, P, Nr, 12, poz, 162
i 163), art. 6 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym ustroju
władz szkolnych (Dz. U, R, P, Nr, 50, poz, 304) oraz rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r, o rozciągnięciu mocy obowiązującej
ustawy o tymczasowym ustroju władz szkolnych na województwa; nowo
gródzkie, poleskie, wołyńskie i powiaty; grodzieński, białowieski i wołkowyski województwa białostockiego (Dz, U. R, P, Nr,. 34, poz. 279) za
rządza się co następuje;
§ 1, Paragrafy 7 — 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
10 sierpnia 1922 r, w przedmiocie Liceum Krzemienieckiego (Dz, U. R, P.
Nr, 70, poz, 626) otrzymują następujące brzmienie;
„§ 7, Zarząd Liceum Krzemienieckiego sprawuje wizytator Liceum
Krzemienieckiego z pomocą kierownika pedagogicznego (w zakresie spraw
szkolnych i wychowawczych) oraz zarządcy dóbr (w zakresie spraw go
spodarczych),
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Ponadto przydana jest wizytatorowi Rada Pedagogiczna, złożona
z dyrektorów i wybieranych corocznie delegatów grona nauczycielskiego
zakładów, wchodzących w skład Lic&um [po jednym delegacie z każde
go zakładu).
Wizytator Liceum Krzemienieckiego jest urzędnikiem państwowym,
podlega bezpośrednio Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego i posiada w stosunku do zakładów naukowych, wychowaw
czych i oświatowych zespolonych w Liceum oraz ich personelu admini
stracyjnego i nauczycielskiego prawa i obowiązki kuratora okręgu szkol
nego. Kierownikiem pedagogicznym winien być zamianowany jeden z dy
rektorów zakładów licealnych,
§ 8, Zwierzchni nadzór nad całością prac i gospodarki Liceum Krze
mienieckiego przysługuje Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego, który do celów kontroli powoła Kuratorjum Liceum Krze
mienieckiego, złożone z trzech członków; przedstawiciela Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego, przedstawiciela Ministra Rol
nictwa i przedstawiciela społeczeństwa wołyńskiego. Tego ostatniego de
legować będzie wołyński samorząd wojewódzki, a do czasu jegO; utwo
rzenia — wojewoda wołyński,
§ 9, Rada Pedagogiczna jest organem doradcziym wizytatora w spra
wach wychowawczych, szkolnych oraz oświatowych. Rada Pedagogiczna
zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące na wezwanie wizytatora i obra
duje p o jego przewodnictwem. Porządek dzienny posiedzeń Rady Peda
gogicznej ustala wizytator. Członkowie Rady Pedagogicznej mogą zwra
cać się do wizytatora z pisemną prośbą o poddanie oznaczonych spraw
pod rozważenie Rady; na żądanie V3 członków Rady wizytator winien to
uczynić. Protokół posiedzeń Rady Pedagogicznej wizytator przesyła d o
Kuratorjum Liceum Krzemienieckiego,
§ 10, Kuratorjum Liceum Krzemienieckiego spełnia funkcje nad
zorcze i rewizyjne, W szczególności:
1) czuwa nad zgodnością prac zarządu Liceum Krzemienieckiego
z celami, dla których osiągnięcia Liceum Krzemienieckie powołane zo
stało do życia;
•
2) rozpatruje i zatwierdza plany gospodarcze;
3) zgłasza wniosek w sprawie zatwierdzenia preliminarza bud
żetowego;
4) sprawdza zamknięcia rachunkowe;
5) przeprowadza badania zlecone przez Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego';
6) zgłasza wnioski w sprawie zużycia nadwyżek dochodów Liceum
Krzemienieckiego.
Kuratorjum zbiera się co najmniej raz na trzy miesiące na wezwa
nie i pod przewodnictwem przedstawiciela Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego,
§ 11, Członkowie Rady Pedagogicznej i Kuratorjum Liceum Krze
mienieckiego pełnią swe funkcje honorowo, W razie wyjazdów służbo
wych otrzymują zwrot kosztów podróży i djety według V stopnia służ
bowego (o ile członkowi kuratorjum nie przysługują wyższe djety z racji
jego stanowiska służbowego),
§ 12, Wizytator składa corocznie w terminie przepisanym przez
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żetu Liceum Krzemienieckiego z wnioskiem Kuratorjum i opiera swą go
spodarkę na budżeciev zatwierdzonym przez Ministra Wyznań Religijnycłi
i Oświecenia Publicznego, Budżet winien być ułożony w ten sposób, aby
koszty utrzymania Liceum Krzemienieckiego były pokryte całkowicie
przez docliody z majątku własnego oraz z dóbr i lasów państwowych,
wym.ienionych w § 6.
§ 13. Pracownicy Liceum Krzemienieckiego, nie należący do per
sonelu nauczycielskiego, dzielą się na funkcjonarjuszów państwowych,
podlegających przepisom i państwowej służbie cywilnej, oraz na praco
wników kontraktowych, których prawa i obowiązki normuje umowa.
§ 14, Kasa licealna stanowi specjalną kasę państwową płatniczą
w rozumieniu § 3 i 116 oraz dalszych przepisów rachtmkowych i kaso
wych dla władz państwowych, a o ile chodzi o dochody z dóbr oznaczo
nych w § 6 rozporządzenia, — poborowo-płatniczą.
Osobny regulamin, wydany przez Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego oraz Ministra Skarbu, ^określi sposób przysto
sowania przepisów rachunkowych i kasowych do specjalnych warunków
Liceum Krzemienieckiego,
§ 15, Ustrój szkół wchodzących w skład Liceum Krzemienieckiego
i tok nauk stosuje się do ogólnie obowiązujących przepisów",
§ 2. Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministro
wi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publcznego, a wykonanie § 14 —
Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministro
wi Skarbu,
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Zarządzeniem Ministra W y z n a ń Religijnych i Oświecenia PuiWicznego z dnia
27 lipca 11927 r. o statucie Liceum Knzemienieckiego (Dz. Urz. Min, W, R, i O, P, Nr 10,
poz. li&l, z dnia 26 sierpnia Il92i7 r.) ogłoszomo rozporządzeriie Rady Ministrów z dnia
10 sierpnia 1922 r. w przedmioicie Liceum Krzemienieckiego i(iDz. U. R. P. Nr, 70,
poz. 626) ze zmianami, k t ó r e zostały w p r o w a d z o n e rozporządzeniem R a d y Ministrów
3 czerwca 1927 r. (Dz. U. R, P. Nr, 63, poiz. 556), a Y/eszły <w życie dnia 15 lipca 1927 r.
Nr O. Pirez-4770/27,

5.
ROZPORZĄDZENIE
Prezydenta

Rzeczypospolitej

z dnia 22 marca 1928 r.

O Liceum Krzemienieckiem.
(Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 357, ogłosz. dn, 26 marca 1928 r.).

Na podstawie art, 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia
1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozpo
rządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 443) postanawiam co na
stępuje:
Art. 1. Organizacja i działalność Liceum Krzemienieckiego, powo
łanego do życia rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 27 maja 1920 r.
o otwarciu Liceum Krzemienieckiego (Dz. Urz. Żarz. Cyw, Ziem Wołynia
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i Frontu Podolskiego Nr, 12, poz, 162), opierać się będzie na postanowie
niach rozporządzenia niniejszego.
Art, 2, W skład Liceum Krzemienieckiego wchodzą państwowe za
kłady naukowe i wychowawcze o charakterze ogólno-kształcącym i zawo
dowym oraz pracownie i instytucje naukowe, służące celom, wspomnia
nym w powołanym rozkazie Naczelnego Wodza.
Liceum Krzemienieckie popiera wszelką akcję kulturalno-oświatowa
w Krzemieńcu i poza jego obrębem.
Zwierzchni nadzór nad całością prac i gospodarki Liceum Krzerńienieckiego sprawuje Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego.
Art. 3, Siedzibą Liceum Krzemienieckiego jest Krzemieniec.
Art, 4, Liceum Krzemienieckie jest osobą prawną.
Majątek Liceum Krzemienieckiego stanowią:
1) majątek ruchomy i nieruchomy, kapitały, prawa i t. d., które nale
żały do tegoż Liceum w chwili zamknięcia go przez rząd rosyjski; Liceum
Krzemienieckie upoważnione jest do podejmowania wszelkich kroków ce
lem wyjaśnienia stanu prawnego, w jakim majątek ten się znajduje oraz
celem jego rewindykacji; Liceum Krzemienieckiemu nie służy prawo alienowania nieruchomości w chodzących w skład tego majątku; jednak w wy
padkach uzasadnionych potrzebami przebudowy ustroju rolnego Liceum
Krzemienieckie może aljenować powyższe nieruchomości za zgodą Mini
stra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego;
2) majątek, powstały z zapisów i darowizn na rzecz Liceum Krzemie
nieckiego, które majątkiem tym może samodzielnie rozporządzać w grani
cach, ustalonych darowizną lub zapisem; nie mogą jednak być przyjęte
przez Liceum Krzemienieckie darowizny i zapisy, uwarunkowane takiemi
zobowiązaniami, które spowodowałyby wydatki nie znajdujące pokrycia
w samych tych darowiznach i zapisach, bądź też w majątku przez Liceum
Krzemienieckie nabytym;
3) majątek nabyty z własnych funduszów Liceum Krzemienieckiego.
Na ten cel może być przez Liceum Krzemienieckie użyty czysty do
chód, osiągnięty z zarządzania wszystkiemi kategorjami majątków, wymienionemi w artykule niniejszym. Majątkiem tym Liceum Krzemienieckie
może samodzielnie rozporządzać,
Art, 5, W użytkowaniu Liceum Krzemienieckiego nadto pozostają;
1) majątki fundacyjne; Białokrynica i Leduchów, w stosunku do któ
rych Liceum Krzemienieckie jest obowiązane do dochowania woli funda
torów, o ile to nie sprzeciwia się interesom Rzeczypospolitej, jak róv/nież
jest uprawnione do podjęcia wszelkich kroków w celu uzyskania i utrwa
lenia na rzecz Skarbu wszystkich praw majątkowych związanych z temi
fundacjami;
2) państwowe grunty leśne oraz użytki rolne, przekazane Liceum
Krzemienieckiemu w punkcie 1 rozkazu Naczelnego Wodza z dnia 27 ma
ja 1920 r, o majątkach Liceum Krzemienieckiego (Dz, Urz. Żarz. Cyw.
Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego Nr, 12, poz, 163).
Wizytator Liceum Krzemienieckiego w porozumieniu z urzędem wo
jewódzkim dokona szczegółowego opisu i wytknięcia granic wymienio
nych wyżej gruntów.
W wypadkach, uzasadnionych potrzebami gospodarczemi Liceum,
Minister Rolnictwa może na wniosek Ministra Wyznań Religijnych
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i Oświecenia Publicznego przekazywać w użytkowanie Liceum inne jesz
cze grunty państwowe, bądź też dokonać zamiany gruntów, pozostających
pod jego zarządem, na grunty przekazane w użytkowanie Liceum.
W razie, gdy to jest uzasadnione potrzebami przebudowy ustroju
rolnego, może również Minister Reform Rolnych za zgodą Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego dokonać zamiany gruntów, po
zostających pod jego zarządem, na grunty, przekazane w użytkowanie
Liceum.
Art, 6. Zakłady Liceum Krzemienieckiego, o których mowa w art. 2,
wyłącza się z okręgu szkolnego wołyńskiego i ustanawia się dla nich wi
zytatora, który w stosunku do tych zakładów ma p r a w a i obowiązki kura
tora okręgu szkolnego.
Wizytator Liceum Krzemienieckiego jest urzędnikiem państwowym
i podlega bezpośrednio Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego.
Zarząd Liceum Krzemienieckiego sprawuje wizytator Liceum Krze
mienieckiego z pomocą kierownika pedagogicznego (w zakresie spraw
szkolnych i wychowawczych] oraz zarządcy dóbr (w zakresie spraw go
spodarczych).
Kierownikiem pedagogicznym winien być zamianowany jeden z dy
rektorów zakładów licealnych.
A r t , 7, Organem opinjodawczym i doradczym Wizytatora Liceum
Krzemienieckiego w sprawach wychowawczych i szkolnych jest Rada Pe
dagogiczna, złożona z dyrektorów zakładów licealnych oraz delegatów
gron nauczycielskich tych zakładów, wybieranych corocznie w ilości jed
nego delegata od każdego zakładu.
Radę Pedagogiczną zwołuje oraz kieruje jej obradami Wizytator Li
ceum Krzemienieckiego,
Kompetencje Rady Pedagogicznej oraz tok sprawowania przez nią
czynności ustali regulamin, wydany na wniosek Wizytatora przez Mini
stra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
Art, 8, Organem opinjodawczym i doradczym Ministra Wyznań Re
ligijnych i Oświecenia Publicznego w zakresie kontroli i nadzoru nad dzia
łalnością Liceum Krzemienieckiego będzie Kuratorjum Liceum Krzemie
nieckiego, powołane przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego, W szczególności zadaniem Kuratorjum Liceum Krzemieniec
kiego będzie czuwanie nad zgodnością działalności Liceum Krzemieniec
kiego z jego zasadniczym celem oraz opinjowanie o preliminarzach budże
towych i zamknięciach rachunkowych Liceum,
Art, 9, Skład Kuratorjum Liceum Krzemienieckiego stanowią;
przedstawiciel Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego,
przedstawiciel Ministra Rolnictwa oraz przedstawiciel społeczeństwa wo
jewództwa wołyńskiego. Tego ostatniego delegować będzie wołyński sa
morząd wojewódzki, a do czasu jego utworzenia wojewoda wołyński,
Art, 10, Kuratorjum Liceum Krzemienieckiego zbierać się będzie
co najmniej raz na trzy miesiące na wezwanie i pod przewodnictwem
przedstawiciela Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
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Szczegółowy zakres działania Kuratorjum oraz sposób jego pracy
określi regulamin, wydany przez Ministra Wyznań Religijnych i Os'wiecenia Publicznego,
Członkowie Kuratorjum Liceum Krzemienieckiego pełnią swe funk
cje honorowo.
Członkowie Kuratorjum Liceum Krzemienieckiego, nie będący
urzędnikami państwowymi, otrzymują zwrot poniesionych kosztów podró
ży oraz diety według V stopnia służbowego,
Art, 11, Stosunek służbowy personelu naukowego i wychowawcze
go Liceum Krzemienieckiego regulowany będzie stosownie do obowiązu
jących przepisów o stosunkach służbowych nauczycieli.
Stosunek służbowy personelu biurowego i gospodarczego Liceum
Krzemienieckiego regulowany będzie stosownie do obowiązujących prze
pisów dotyczących funkcjonarjuszów dyrekcji lasów państwowych i nad
leśnictw.
Etaty funkcjonarjuszów Liceum Krzemienieckiego ustala Minister
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Mini
strem Skarbu,
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego władny jest
przyznawać funkcjonarjuszom Liceum stałe dodatki do uposażenia w natu
rze lub w gotówce,
Art, 12, Liceum Krzemienieckie pokrywa swoje wydatki z docho
dów z majątków własnych i przez siebie użytkowanych.
Gospodarkę swoją Liceum Krzemienieckie prowadzi na podstawie
rocznych planów finansowo-gospodarczych, zatwierdzanych przez Mini
stra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Miniestrem Skarbu, przyczem Wizytator Liceum Krzemienieckiego ma pra
wo podnosić wydatki zwyczajne gospodarcze planem finansowym przewi
dziane, o ile to nie spowoduje zmniejszenia preliminowanych wydatków
na cele kulturalno-oświatowe. Okresy planów finansoAyo-gospodarczych
będą zgodne z okresami obrachunkowemi lasów państwowych.
Liceum Krzemienieckie wejdzie ze swem corocznem zamknięciem
rachunków w formie załącznika do rocznego zamknięcia rachunków Pań
stwa,
Art. 13, Kasa Liceum Krzemienieckiego stanowi specjalną pań
stwową kasę poborowo-płatniczą w rozumieniu obowiązujących władze
państwowe przepisów rachunkowych i kasowych.
Sposób przystosowania obowiązujących przepisów rachunkowo-kasowych do specjalnych potrzeb Liceum Krzemienieckiego w zakresie pro
wadzenia rachunkowości określą przepisy, wydane przez Ministra Wy
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrami:
Skarbu i Rolnictwa oraz z Prezesem Najwyższej Izby Kontroli,
Art, 14, Lasy państwowe, przekazane w użytkowanie Liceum Krze
mienieckiemu, winny być zagospodarowane na zasadach, ustalonych dla
zagospodarowania lasów państwowych, a to na podstawie planów, za
twierdzonych przez Ministra Rolnictwa.

ni

Lasy te stanowią odrębną jednostkę gospodarczą i administracyjną
lasów państwowych, w stosunku do której zarząd Liceum Krzemieniec
kiego posiadać będzie p r a w a i obowiązki dyrekcji lasów państwowych.
Sposób dostosowania zasad administracji lasów państwowych do
specjalnych potrzeb Liceum Krzemienieckiego w zakresie zarządu lasami
państwowemi określą przepisy, wydane przez Ministra Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa.
Art- 15. Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Mini
strowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
A r t . 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło
szenia.
(Nr. O. Prez. 7144/28).
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c.
WŁADZE SZKOLNE I INSTANCJI
(INSPEKTORATY SZKOLNE).

INSPEKTORZY

SZKOLNI

OKRĘGOWI.*)

podlegli bezpośrednio Departameniowi W. R. i O. P. w listopadzie 1917 r.**).
A-^Tcren
1)
2]
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13J
14)
15
16
17)
18
19
20
21]
22
23
24
25)
26
27

Biłgoraj
Busk
Chełm
Dąbrowa
Hrubieszów
Janów Lubelski
Jędrzejów
Kielce
Końskie
Kozienice
Krasnystaw
Lubartów
Lublin
Miechów
Olkusz
Opatów
Opoczno
Pińczów
Piotrków
Puławy
Radodn
Radomsko
Sandomierz
Tomaszów Lub.
Wierzbnik
Włoszczowa
Zamość

okupacji

austriackiej.

Władysław Matuszkiewicz
Alfons Erdman (powiat stopnicki)
Stefan Pruszyński
Józef Grabowski
Kazimierz Juszczakowski
Leon Jasiński
Wincenty Majcher
Toniasz Kostuch
Wiktoryn Zieliński
Paweł Klimczuk
Zenon Zaklika
Włoidzimierz Bochenek
Wiktor Strzembosz
Włodzimierz Drzewiecki
Stanisław Wrzosek
J a n Skowroński
J a n Miłkowski
Stanisław Sowiński
Czesław Statkiewicz
Feliks Rutkowski
Ks. J a n Gralewski
Eustachy Rudziński
J a n Kamiński
Bolesław Kaczorowski
Adam Klimek — (powiat iłżeckij
Edward Zawadzki
Ignacy Pytlakowski

*) Nazwa: Inspektor S'zkolny Okręgowy zmieniona na Insipektor Szkolny Powia
towy — art. 8 ustawy z dn, 4,VI. 1920 r: o tymczasowym listroju władz szkolnych (Dz.
U. R. P, Nr, 50, poz. 304).
**)
nowicie ;

Spis powyższy zestawiono na podstawie akt Ministerstwa W R. i O. P., a mia
a)

a)
c)

pisma Departamentu VIII Tymczasowej R a d y Stanu Nr. 1664 z dnia
26 września 1917 r. do C. N, Komisarza Rządowego przy Tymczasowej
Radzie Stanu,
pisma c. i. k. Zarządu Wojskowego—(Krajoiwy Komisariat Cywilny) w Lu
blinie BZCh Nr. 2972/17 z dnia 19 października 1917 r.,
Wykazu Inspektorów Szkolnych, złożonego
,,Najdostojniejszej Radzie
Regencyjnej przez Departament Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego dnia 30 listopada 1917 r.".
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B — Teren
Częstochowa
Grójec
Kalisz
Konin
Kutno
Lipno
Łomża

1)
2J
3J
4J
5)
6)
7)

Łowicz
Łódź—miasto
Łódź—powiat
Łuków
Mława
Mińsk
Mazowiecki
Ostrów
Mazowiecka
Płock
Pułtusk
Siedlce

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18) Sieradz
19) Skierniewice
20) Sosnowiec
21) Warszawa —
miasto
22) Warszawa —:
powiat
23) Wieluń
24) Włocławek
Zobacz;

okupacji

niemieckiej:

Walerian Kuropatwiński
J a n Wyczałkowski (powiaty: grójecki i rawski)
Murycy Staniewski
Stanisław Berent
Włodzimierz Zakrzewski
Kazimierz Sacharko
J a n Cynarski (powiaty: łomżyński i szczuczyński)
Teodor Markiewicz
Ignacy Grabiński
Antoni Remiszewski
Karol Drewnowski
Władysław Kierist
Grzegorz Winogrodzki (powiaty: mińsko-mazowiecki i gćirwoliński)
Lucjusz Zapolski (powiaty: ostrowski i ostro
łęcki)
Adam Grabowski
Eugeniusz Meller
Hieronim Miączyński (powiaty; siedlecki i soko
łowski)
Kacper Tosio
Sylwester Klebanowski (powiaty: skierniewicki
i błoński)
Mieczysław Cimoszko
Józef Stypiński
Zygmunt Piotrowski
Kazimierz Szelągowski
Władysław Gacki (powiaty; włocławski i kolski
Teren działania włade szkolnych w 1917 r. — Część IV niniej
szego wydawnictwa — mapa pierwsza; Grudzień 1917 r.

2.
PRZEPISY

TYMCZASOWE

o szkołach elementarnych w Królestwie Polskim.
(Dz, U. Dep. W . R. i O. P . Tymcz. R a d y Stamu Król. Polsik. Nr 1, poz. 1, z dnin
1 października 1917 r.).
(Wyciąg)

DZIAŁ
Przepisy

L
ogólne,

Art, 8. Kierownictwo i zwierzchni nadzór nad szikołami elemen
tarnymi publicznymi sprawuje Dyrektor Departamentu Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego (W, R. i O, P.).
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Art. 9. Zwierzchni nadzór nad szkołami elem.entarnymi prywatnymi
sprawuje Dyrektor Departamentu W. R. i O, P,
Art- 12, Dla celów administracyjnych i gospodarczych w zakresie
szkolnictwa tworzą się okręgi szkolne.
Miasta; Warszawa, Łódź, Lublin, Częstochowa i Sosnowiec stano
wią samodzielne okręgi szkolne.
Każda gmina wiejska i miejska stanowi osobną jednostkę terytorjalną szkolną.
Większe osady mogą tworzyć, na mocy decyzji Dyrektora Departa
mentu W, R, i O, P,, samodzielne jednostki szkolne.
Art. 13. Gminy oraz powiaty mogą dla specjalnych celów szkol
nych i oświatowo-kulturalnych tworzyć związki gmin i powiatów. Związ
ki tworzą się na podstawie dobrowolnych umów z inicjatywy szkolnych
władz państwowych łub organów samorządu miejscowego.
Związki zatwierdza Dyrektor Departamentu W. R, i O, P.
Okrąg w znaczeniu t e r e n u podległego Inspektorowi Szkolnemu otrzymał n a z w ę :
Obwód Szkolny {R. P. Rz. z dnia 4 lipca 1933 r. o origanizacji Obwodowych w ł a d z
szkolnych — Dz, U, R, P. Nr 50, poz. 389 z dnia 8 lipca 1933 r.).

DZIAŁ

V.

O inspekcji Szkolnej.
Art, 94, Organem Departamentu W, R. i O. P. w każdym okręgu
szkolnym jest Inspektor Okręgowy.
Art, 95. Inspektor Okręgowy, jako powołany do kierowania przy
współudziale zarządów miejscowych szkolnictwem elementarnym:
1) bierze udział osobis'cie lub przez swego zastępcę w posiedzeniach
Rady Szkolnej Okręgowej;
2) bada z nią, względnie Dozorami Szkolnymi w gminach, potrzeby
szkolne i oświatowe swego okręgu i przedstawia wnioski z dziedziny
spraw szkolnych, oświatowo-kulturalnych i administracyjnych Radzie
Szkolnej Okręgowej, Dozorom Szkolnym lub bezpośrednio Departamen
towi W. R. i O. P.;
3) pełni zwierzchni nadzór nad szkolnictwem elementarnym publicz
nym, publicznymi seminarjami nauczycielskimi i innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi, jakie mu powierzone zostaną;
4) administruje szkolnictwem swego okręgu łącznie z Radą Szkolną
Okręgową, Dozorami i Opiekami Szkolnymi;
5) roztacza nadzór nad szkołami elementarnymi prywatnymi i pry
watnymi seminarjami nauczycielskimi w zakresie ustawą przewidzianym;
6) zatwierdza decyzje Rady Szkolnej Okręgowej w sprawie sporzą
dzanych przez Dozory Szkolne projektów sieci szkolnych w gminach;
7) zatwierdza decyzje Rady Szkolnej Okręgowej w sprawie wnio
sków co do otwierania szkół poszczególnych;
8) komunikuje opinje Radzie Szkolnej Okręgowej w sprawie wyda
wania koncesji na otwarcie szkół elementarnych prywatnych; decyzję
Rady może wstrzymać i odwołać się do Dyrektora Departamentu W. R.
i O. P., nie później jednak jak w przeciągu dni siedmiu od dnia następnego
po jej powzięciu;
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9) podaje do wiadomości rozporządzenia wyższych władz szkolnych,
wykonywa zlecenia D e p a r t a m e n t u W. R, i O, P., czuwa nad wykonaniem
jego rozporządzeń, oraz składa sprawozdania w terminach przez Departa
ment określonych;
10) mianuje nauczycieli z pośród przedstawionych przez Radę Szkol
ną Okręgową kandydatów, względnie mianuje bezpośrednio, zgodnie
z art, 27 i 28 niniejszej ustawy;
11) kwalifikuje nauczycieli pod względem ich uzdolnienia i sumien
ności w spełnianiu obowiązków przy przedstawianiu do awansów służbo
wych; do przedstawienia dołącza opinję Rady Szkolnej Okręgowej;
12) w wypadkach nagłych powołuje nauczycieli na stanowiska tym
czasowe;
13) czuwa nad dalszym kształceniem nauczycieli;
14) zwołuje okręgowe konferencje nauczycieli i na nich przewodni
czy lub wyznacza zastępcę;
15) przenosi ze względów służbowych na inne posady w swoim okrę
gu nauczycieli niestabilizowanych, o czym niezwłocznie zawiadamia Radę
Szkolną Okręgową i Departament W, R. i O. P. z podaniem motywów
przeniesienia;
16) przeprowadza dochodzenia dyscyplinarne przeciwko nauczycie
lom szkół publicznych, decyduje w granicach kompetencji, lub skierowuje
do organów dyscyplinarnych;
17) zawiesza w wypadkach nadzwyczajnych nauczycieli szkół publicz
nych, o czym niezwłocznie, nie później jak w dniu następnym po zawie
szeniu, komunikuje Departamentowi oraz, w celu wniesienia sprawy do
organów dyscyplinarnych. Radzie Szkolnej Okręgowej, względnie Wy
działowi Wykonawczemu;
18) żąda od właściciela szkoły elementarnej prywatnej usunięcia kie
rownika, względnie nauczycieli (art. 93);
19) wydaje nauczycielom urlopy do czterech tygodni;
20) zarządza ankiety po porozumieniu się z Departamentem W. R.
i O. P., prowadzi statystykę szkolną i rejestr sił nauczycielskich swego
okręgu;
21) współdziała z odnośnymi urzędami w sprawach sanitarnych
i hygjeny szkolnej;
22) powołuje i zwalnia personel kancelaryjny Inspekcji i kieruje
biurem Inspekcji.
Art, 96. Nadzór nad nauką religji, prowadzoną w szkołach publicz
nych przez duszpasterzy lub upoważnionych do tego nauczycieli, należy
do Inspektora Okręgowego i do reprezentantów odpowiedniego wyznania,
mianowanych przez Dyrektora Departamentu W. R. i O, P, po porozumie
niu się ze zwierzchnią władzą duchowną.
Regulamin dla inspektorów szkolnych okręgowych (powiatowych) Król'2stwa Pol
skiego o prowadzeniu biura. W y d a n i e urzędowe Ministerstwa W. R. i O. P, z dnia
12 listopada 1917 r.
Według § 1 tego regulaminu Inspektor szkolny jest kierownikiem biura; on mianuje
i zwalnia cały personel biurowy (z wyjątkiem pom.ocnika inspektora), ustanawia godziny
urzędowe, wyznacza każdemu pracę i kontroluje ją, rozporządza funduszami, przezna
czonymi na prowadzenie biura i wogóle jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biura.
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3,
OKÓLNIK
Królewsko-Połskiego

Ministerstwa

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego.
1 dm'a 23 października 1918 r. Nr, 12233,

do K, P, Inspektorów Szkolnych Okręgowych i Rad Szkolnych Okręgo
wych w sprawie rejonów inspekcyjnych krajowych Inspektorów szkol
nych.
Niniejszym ustanawiani następujące inspekcyjne rejony szkolne K, P.
krajowych Inspektorów szkolnych:
I.

Re j o n i n s p e k c y j n y
K. P, N a c z e l n e g o
Inspek
tora szkolnego Władysława
Żłobickiego:

1) Okręg Błoński
2)
„
Grójecki
II,

3) okręg Mińsko-Mazowiecki
4)
„
Warszawski (miasto)
5] okręg Warszawski (powiat)

Rejon
i n s p e k c y j n y
K.
j O' w e g o S t a n i s ł a w a

1) Okręg Częstochowski
2)
„
Dąbrowski
3)
„
Kaliski
4)
„
Kolski
5)
„
Koniński
6)
,,
Kutnowski
7)
„
Łódzki (miasto)

P,
I n s p e k t o r a
Czaplickiego;

8) okrąg Łódzki (powiat)
9)
, , ' Olkuski "
10)
,,
Piotrkowski
11)
,,
Radomskowski
12)
,,
Sosnowiecki
13)
,,
Wieluński
Włocławski
14)
,,

III, R e j o n i n s p e k c y j n y K, P, In s p e k t o r a
j o w e g o Ks, J a n a
Gralewskiego,
1) Okręg Biłgorajski
Chełmski
2)
Hrubieszowski
3)
Janowski
4)
Krasnostawski
5)
Lubartowski
6)
Lubelski
7)

r a

8) Okręg Łęczycki
,
Łowicki
9)
10)
,,
Puławski
11)
,
Rawski
12)
,,
Skierniewicki
Tomaszowski
13)
,,
14)
,
Zamoyski

IV. R e j o n i n s p e k c y j n y K, P, I n s p e k t o r a
jowego Czesława
Statkiewicza:
1) Okręg Iłżecki
2)
,,
Jędrzejowski

r a -

ra

7) okręg Opatowski
8)
„
Opoczyński
119

3)
4)
5)
6)

V.

„
„
„
,,

Kielecki
Konecki
Lipnowski
Miechowski

Rejon

9)
,,
Pińczowski
10)
„
Płocki
11)
„
Sandomierski
12)
„
Stopnicki
13) okręg Włoszczowski

i n s p e! k c y j n y K. P.
j o w e g o K <i c p r a

1) Okręg Garwoliński
2)
,,
Kozieniecki
3)
,,
Łomżyński
4)
„
Mławski
5)
„
Mławski
6]
„
Ostrołęcki
7)
,,
Ostrowski

I n s p e k t o r a
T o s i o:

k r a

8) okręg Pułtuski
9)
,,
Radomski
10)
„
Siedlecki
11)
,,
Sieradzki
12)
„
Sokołowski
13)
,,
Szczuozyński
14)
,,
Wysoko Mazowiecki

W e wszystkich sprawach urzędowych i półurzędowych wymagających
osobistej obecności K, P. Inspektora szkolnego okręgowego w Ministerstwie,
zechcą Panowie Inspektorowie referować daną sprawę przedewszystkiem
właściwemu K, P, Inspektorowi szkolnemiu krajowemu. Pod nieobecność
danego Inspektora krajowego należy zwracać się do Naczelnego Inspektora
względnie do Szefa Sekcji, Minister; (—] A.
Ponikowski.
4.
OKÓLNIK
Do wszystkich

urzędów,

Nr 1500/19 S.

podległych

Ministerstwu

W. R. i O. P.

W sprawie Rozporządzenia Rady Ministrów o tymczasowej organizacji po
wiatowych władz administracyjnych I instancji na obszarze b. zaboru
rosyjskiego,
i(Dz, Urz, Min, W. R, i O, P , R o k II. iNr lOi—Ul (17/18), poz. 19, z dnia 1/11. 1919 r.).

Podaje się do wiadomości Wyciąg z Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 28 sierpnia 1919 r, o tymczasowej organizacji powiatowych władz
administracyjnych I instancji na obszarze b, zaboru rosyjskiego, (Dziennik
Ustaw Rz, P, Nr 72 z dn, 5 września 1919 r, poz, 426 i „Monitor Polski"
Nr 196 z dn, 1 września 1919 r.),
Art, 4, Do zakresu działania starosty należą wszelkie sprawy
administracji państwowej, z wyjątkiem spraw, przekazanych administracji
wojskowej, sądowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej i pocztowo-telegraficznej oraz urzędom ziemskim, Starosta wydaje, zatwierdza i podpisuje
wszystkie rozporządzenia, zarządzenia i orzeczenia starostwa, może jed
nak poruczyć referentom starostwa w swem zastępstwie wydawanie i pod
pisywanie zarządzeń i orzeczeń. Rozporządzenia, odnoszące się do całej
lundości powiatu, poszczególnych miejscowości lub też pewnych grup
ludności, tudzież zarządzenia i orzeczenia, wystosowywane do urzędów
publicznych podpisywać może tylko starostwa względnie jego zastępca,
Art, 5, Urzędy działów administracji skarbowej i szkolnej, działa180

jące w powiecie, mają projekty rozporządzeń i zarządzeń treści ogólnej,
skierowanych do urzędów podwładnych staroście, np, magistratów, urzę
dów ;gminnych itp,, przesyłać przed ich wydaniem staroście celem uzy
skania jego zgody.
Gdyby starosta sprzeciwił się ich wydaniu, należy sprawę przedłożyć
do decyzji właściwego ministra względnie wojewody, który poweźmie de
cyzję w porozumieniu z władzą skarbową względnie szkolną II instancji.
Warszawa, dn. 10 września 1919 r.
5.
SPIS
Okręgów

szkolnych

na terytorjum

b. Królestwa

Kongresowego

i).

(Dz, U, M, W. R, i O, P. Nr 10—11 (17/18), poz. 23, z dnia 1 listopada 1919 r.).

1. Augustowski (dr, Stetkiewicz Stanisław, w Augustowie),
2. Bialski (Szokalski Kazimierz, Biała (Podlaska) ul. Krzywa 5
dom Kijowskiego),
3. Białostocki (Tarło-Maziński, Zygmunt Włodzimierz, Białystok),
4. Bielski (Szulc Franciszek pom. Hieronim Tomasiuk, Bielsk, Zie
mia Grodzieńska),
5. Biłgorajski (Matuszkiewicz Władysław, Biłgoraj, ul. Moro
w a Nr 94),
6. Błoński (Zapolski Lucjusz, Grodzisk, ul. Spacerowa dom Koby
lińskiego),
7. Brzeziński (Zawadzki Wacław, Brzeziny),
8. Chełmski (Podgórski Zygmunt, Chełm, plac Tadeusza Kościusz
ki dawny gmach szkoły filol, Ip,),
9. Ciechanowski (Doberski Zdzisław, Ciechanów),
10, Częstochowski (Kuropatwiński Walerjan, Częstochowa Ale
ja III Nr 56),
11, Dąbrowski (Grabowski Józef, Dąbrowa Górnicza, ul, Ulmana 1),
12, Garwoliński (Niemyski Stefan, Garwolin),
13, Gostyński (Benedykciński Jan, Gostynin),
14, Grójecki (Janiszewski Rudolf, Grójec, ul. Warecka 23),
15, Hrubieszowski (Juszczakowski Kazimierz, Hrubieszów, ul, 3 Ma
ja dom Kiesewettera),
16, Iłżecki (Kruczkowski Franciszek, Wierzbnik),
17, Janowski (Lubelski) Jasiński Leon, Janów, via Lublin gmach
ordynacki, ul. Zamojskich 359),
18, Janowski (Podlasie) (Greger Wilhelm, J a n ó w (Podlasie),
19, Jędrzejowski (Dr Majcher Wincenty, Jędrzejów, ul, Pińczowska 4),
20, Kaliski (Dr, Staniewski Maurycy, Kalisz, ul. Ogrodowa 6, dom
Młodzianowskiego dav/n, Cybulskiego),
21, Kielecki (Kostuch Tomasz, Kielce, ul. Czysta 16),
22, Kólneński (Marciniak Władysław, Kolno),
^) W nawiasach lospektorzy i ich adresy.
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23. Kolski (Makowski Aleksy, Koło),
24. Konecki (Dr. Mendrys Tadeusz, Końskie, ul. 3 Maja dom
Putowskiego),
25. Koniński (Fiedorowicz Władysław, Konin — Tamki dom rej.
Sikorskiego),
26. Kozienicki (Klimczuk Paweł, Kozienice, Aleje),
27. Krasnostawski (Stangenberg Karol, Krasnystaw),
28. Kutnowski (Pietrzycki Władysław, Kutno, Przedm. Warszaw
skie 186 dom Żółtowskiego),
29. Liipnowski (Krogulski Stanisław, Lipmo, ul. Kozia dom Czesławskiego),
30. Lubartowski (Dulbaj Michał, Lubartów, ul. Lubelska 405 dom
Belcarza),
3L Lubelski (Sowiński Stanisław, pomocnik Kowalski Adam, Lu
blin, ul. Namiestnikowska gmach b, gimnazjum rządów,),
32, Łaski (Radwański Józef, Pabjanice, Garncarska 22).
33, Łęczycki (Borszewski Adam, Łęczyca, Kaliska 24),
34, Łomżyński (Rzędowski Henryk, Łomża, ul. Dworna 47 dom Cukierbrauna),
35, Łowicki (Markiewicz Teodor, Łowicz, ul, Podrzeczna 36),
36, Łódzki (Kamiński Jan, Łódź, ul. Południowa 4),
37, Łódź (miasto) (Grabiński Ignacy, pomocnicy Ras Jan, Rab Fran
ciszek, Łódź,, ul. Olgińska 5,
38, Łukowski (Musiał Władysław, Łuków, ul. Ogrodowa 15).
39, Makowski (Orłowski Leon, Maków),
40, Miechowski (Drzewiecki Włodzimierz, Miechów),
41, Mińsko-Mazowiecki (Winogrodzki Grzegorz, Mińsk-Mazowiecki, ul. Nowa 20.
42, Mławski (Kierst Władysław, Mława),
43, Nieszawski (Gromadzki Bolesław, Nieszawa),
44, Olkuski (Bromirski Wacław, Olkusz, ul, 3 Maja gmach Komi
tetu Obyw, Pow, Olkuskiego),
45, Opatowski (Dorot Adam, Opatów, ul. Radomska).
46, Opoczyński (Ożóg Kazimierz, Opoczno, ul. Kościelna 5 dom
Łysika),
47, Ostrołęcki (Trepka Bronisław, Ostrołęka),
48, Ostrowski (Krzywobłocki Bolesław, Ostrów, ul. Gołębia 4).
49, Pińczowski (Krzemieniecki Franciszek, Pińczów, ul. Kielecka
gmach szkolny).
50, Piotrkowski (Skowroński Jan, Piotrków, ul. Kaliska 26).
51, Płocki (Szelągowski Kazimierz, Płock, ul. Warszawska 14).
52, Płoński (Eiżanowski Stanisław, Płońsk),
53, Przasnyski (Nowicki Jan, Przasnysz),
54, Puławski (Rutkowski Feliks, Puławy, ul. Instytutowa 1),
55, Pułtuski (Meller Eugeniusz, Pułtusk, ul, Tadeusza Kościuszki 19),
56, Radomski (Pęczalski Marjan, Radom, ul. Lubelska 51),
57, Radomskowski (Stein Franciszek, Radomsko, Kaliska 32).
58, Radzymiński (Miączyński Hieronim, Radzymin).
59, Radzyński (Peszkowski Jan, Radzyń ziemia Siedlecka).
60, Rawski (Wolski Zygmunt, Rawa, ul. Warszawska dom Bo
gackiej).
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61, Rypiński (Gancarczyk Bronisałw, Rypin),
62, Sandomierski (Biernacki Ignacy, Sandomierz),
63, Sejneński (vacat),
64, Siedlecki (Drewnowski Karol, Siedlce, ul. Ogrodowa dom Sukc.
Wolfke),
65, Sieradzki (Bagieuski Czesław, Sieradz, ul. Kościuszki dom Mie
szczańskiego).
66, Sierpski (Strumpf Karol, Sierpc),
67, Skierniewicki (Klebanowski Sylwester, Skierniewice, Przyry
nek dom Szterla),
68, Słupecki (Szczuciński Franciszek, Słupca).
69, Sochaczewski (Miłkowski Jan, Sochaczew),
70, Sokołowski (Niepsuy Leon, Sokołów).
71, Sokolski (Bielawski Władysław, Ziemia Grodzieńska),
72, Sosnowiecki (Cimoszko Mieczysław, Sosnowiec-Staro-sosnowiecka 12),
73, Stopnicki (Koziara Teofil Adam, Busk, Al. 3 Maja 10),
74, Suwalski (Hofman Edward, Suwałki),
75, Szczuczyński (Marszałek Władysław, Szczuczyn, ul. Nowa dom
Kaszubskiej),
76, Tomaszowski (Kaczorowski Bolesław, Tomaszów Lubelski),
77, Turecki (vacat).
78, Warszawa (miasto) (Stypiński Józef, pomocnicy: 1) Głowiak
Michał, 2) Dr, Zieleńczyk Adam, 3) Czerwińska Anna ze Stankiewiczów,
4) vacat, 5) vacat. Warszawa, ul. Koszykowa l l b ) ,
79, Warszawski (Piotrowski Zygmunt, pomocnik Beranek Roman,
Warszawa, ul. Polna 78).
80, Węgrowski (Zawadzki Henryk, Węgrów),
81, Wieluński (Szulc Gustaw, Wieluń, ul, Krak, Przedmieście 8),
82, Włocławski (Gacki Władysław, Włocławek, Plac Gen, Dąbrow
skiego 19),
83, Włodawski (Giirtler Władysław, Parczew),
84, Włoszczowski (Zawadzki Edward, Włoszczowa, ul. Długa 37),
85, Wysoko-Mazowiecki (Lubelski Marjan, Wysokie-Mazowieckie,
ul. Dworska 6),
86, Zamojski (Pytlakowski Ignacy, Zamość, ul. Ślusarska 1),

SPIS
Rad Szkolnych
1.
2,
3,
4,
5.
6,
7.
8.

Biała.
Bobrka
Bochnia
Bohorodczany,
Borszczów,
Brody,
Brzesko,
Brzeżany,

Okręgowych
9,
10.
11.
12,
13,
14,
15,
16.

na terytorjum

b. Galicji.

Brzozów,
17, Drohobycz.
Buczacz.
18. Gorlice,
Chrzanów.
•
19, Gródek Jagieł,
Cieszanów Lubaczów, 20, Grybów,
Czortków,
21, Horodenka,
Dąbrowa,
22. HusiatynDobromil,
Kopyńczyce
Dolina.
23, Jarosław,
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24,
25,
26,
27,
28,
29,
30,
31,
32,
33,
34,
35,
36,
37,
38,
39,
40,
41,
42,
43,

Jasło,
Jaworów,
Kałusz,
Kamionka Strum,
Kolbuszowa.
Kołomyja,
Kosów,
Kraków—miasto,
Kraków—okolica,
Kraków Podgórze,
(obszar wiejski).
Krosno,
Limanowa.
Lłsko-Lubaczów,
Lwów—miasto,
Lwów—okolica.
Łańcut,
Mielec,
Mościska,
Myślenice,
Nadworna,

44,
45,
46,
47,
48,
49,
50,
51,
52,
53,
54,
55,
56,
57,
58,
59,
60,
61,
62,
63,

Nisko,
Nowy Sącz,
Nowy Targ,
Oświęcim,
Peczenłżyn,
Pilzno,
Podhajce,
Przemyśl.
Przemyślany,
Przeworsk.
Radziechów —
Witków Nowy.
R a w a Ruska,
Rohatyn.
Ropczyce,
Rudk,i
Rzeszów,
Sambor,
Sanok,
Skole,
Śniatyn.

64,
65,
66,
67,
68,
69,
70,
71,
72,
73,
74,
75,
76,
77,
78,
79,
80,
81,
82,

Sokal,
Stanisławów,
Stary Sambor,
Stryj,
Strzyżów,
Tarnobrzeg.
Tarnopol.
Tarnów,
Tłumacz,
Trembowla,
Turka,
Wadowice,
Wieliczka,
Zaleszczyki.
Zborów/Pomorzany..
Złoczów,
Żółkiew,
Żydaczów,
Żywiec,

Rozporządzeniem Ministra: W. R. i O, P. z dnia 8/II. 1921 r, (Dz. U. R. P. Nr 16,
poz. 97) otrzymały istniejące na terenie b, zaboru austriackiego R a d y Szkolne Okręgowe
z dniem 19 lutego 1921 r. nazwę R a d Szkolnych Powiatowych z zakresem działania, usta
lonym ustawą z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz.
U. R. P, Nr 50, poz, 304). Rozporządzeniem tym (Dz, Urz. Min, W. R, i O, P. Nr 4,
poz, 36 z dnia 17 maja 1921 r.) ustalono również na obszarze b, Galicji s k ł a d i zakres
działania R a d Szkolnych miejskich i miejscowych.

ROZPORZĄDZENIE
(159311259) Komisarza

TYMCZASOWE

Generalnego

Ziem

Wschodnich,

dotyczące szkolnictwa i oświaty,
(Wyciąg)
(Dz. U r i . Min, W, R. i O. P, Nr 12-13, poz. 1, z dnia 31 .grudnia 1919 r.).

Na podstawie rozkazu Naczelnego Wodza Wojsk Polskich z dnia
12 maja r. 1919 o organizacji Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich (Dzien
nik Urzędowy Żarz, Cyw. Ziem Wscbodnich Nr. 3 z dnia 14 czerwca
r. 1919, poz, 15), postanawiam, co następuje:
Reglamentacja
szkolna,
Art, 25, Właidzą pierwszej instancji, pośredniczącą między strona
mi a władzami wyższemi w sprawach oświatowych, jest Inspektor Po
wiatowy,
1.84

Art, 26. Wszystkie szkoły elementarne zarówno ogólne, jak zawo
dowe, wszystkie instytucje wychowania przedszkolnego i oświaty poza
szkolnej, jak również związane z kształceniem dorosłych analfabetów
(kursy i t. zw, uniwersytety ludowe i czytelnie, wszelkie kursy pedago
giczne dla nauczycieli szkół elementarnych, szkoły dla dzieci anormal
nych, ochrony, kolonje letnie i t, p.), podlegają bezpośrednio Inspektorom
Powiatowym niezależnie od języka wykładowego. Szkoły średnie, za
równo ogólne jak zawodowe, kursy maturalne, seminarja nauczycielskie
pdlegają Inspektorom Okręgowym. Szef Sekcji Oświecenia Publicznego,
na przedstawienie Inspektora Okręgowego, może udzielić Inspektorowi
Powiatowemu prawa kontroli wszystkich instytucji oświatowych danego
powiatu,
Art, 27. Wszystkie szkoły elementarne, średnie i zawodowe oraz
wszelkie instytucje oświatowo-wychowawcze winny przed rozpoczęciem
nauki każdego roku składać na ręce Inspektorów Powiatowych dokład
ne dane o programie, gronie nauczycielskiem, liczbie klas i oddziałach
równoległych, piódręcznikach i projektowanym budżecie. Nauka rozpo
czyna się po zatwierdzeniu przez inspekcję osób wykładających, progra
mu i podręczników. Szkoły i instytucje oświatowe, korzystające z zapo
móg państwowych lub o zapomogę taką się ubiegające, winny wymienić
wysokość żądanej zapomogi,
Art. 28- Wszystkie szkoły elementarne, średnie i zawodowe, oraz
wszelkie instytucje oświatowo-wychowawcze winny przy końcu każdego
półrocza nadesłać Inspektorowi Powiatowemu dokładne dane o:
1) frekwencji uczniów,
2) stanie finansowym,
3) przebiegu nauki w półroczu,
4] w drugiem półroczu spis abiturjentów szkoły z podaniem imion,
nazwisk, liczby lat, długości pobytu w szkole, narodowości, wy
znania,
Art, 29, Wszelkie szkoły elementarne, średnie i zawodowe oraz
wszelkie instytucje oświatowo-wychowawcze winny udzielić inspekcji
wszelkich informacji, przez nią żądanych, oraz spełniać wszelkie rozporzą
dzenia. Od zarządzeń Inspektora Powiatowego przysługuje stronom inte
resowanym p r a w o odwołania się do Inspektora Okręgowego w pierwszej
instancji, a d o Sekcji Oświecenia Publicznego w drugiej i ostatniej in
stancji,
Art, 30, Działalność w zakładach wychowawczo-oświatowych, jak
również w e wszelkich instytucjach oświatowych winna być bezpośrednio
lub ściśle rzeczową i nie może w żadnym wypadku wpływać bezpośrednio
lub pośrednio na urabianie opinji powierzonych ich pieczy wychowanków
i uczniów w jakimkolwiek bądź kierunku politycznym, a to pod rygorem
zawieszenia winnych przekroczenia w ich czynności wychowawczo-nauczycielskiej, względnie zawieszenia pracy w samym zakładzie, lub też cał
kowitego zamknięcia zakładu. Takie same postępowanie przewiduje się na
wypadek istnienia dowodów, że kierownicy zakładów lub nauczyciele i wy
chowawcy uchybiają istniejącym prawom lub moralności publicznej,
A r t . 31. Władzą kompetentną do zawieszania czynności w zakła
dach wychowawczo-oświatowych oraz w zakładach oświatowych jest Szef
Sekcji Oświecenia Publicznego, k t ó r y odnośne zarządzenie wydaje na
skutek wniosku Inspektora Okręgowego, Zamknięcie zaś zakładu nastę185

puje na wnioske Szefa Sekcji Oświecenia Publicznego przez Komisarza
Generalnego Ziem Wschodnich p o uprzednietn zbadaniu stanu rzeczy
w danym zakładzie przez specjalną komisję, ustanowioną przez Szefa
Sekcji Oświecenia Publicznego, A k t u zamknięcia dokonywa starosta
powiatu,
Art, 32, Przy Sekcji Oświecenia Publicznego ustanawia się urząd
wizytatorów, którzy mają p r a w o kontrolowania zarówno organów urzę
dowych oświecenia, jak wszystkich bez wyjątku szkół, W każdej szkole
istnieć winien dziennik do zapisywania wizytacyj Inspektorów Powiato
wych i Inspektorów Okręgowych, Odpisy opinji wizytatorów Sekcji prze
syłane są odpowiedniemu Inspektoirowi Okręgowemu, inspektorowi Po
wiatowemu i kierownictwu danej szkoły. Odpis ten zredagowany jest wy
łącznie w języku polskim,
Art, 33, Przy wizytacji w danej szkole wizytatora oprowadza kie
rownik szkoły lub wyznaczony przezeń zastępca, k t ó r y powinien rozumieć
język polski.
Art, 34, Bezpośrednia styczność urzędowa Sekcji Oświecenia Pu
blicznego istnieje wogóle tylko z Inspektorami Okręgowymi,
Wszelkie zatem sprawy natury lokalnej winny być nadsyłane Sekcji
Oświecenia Publicznego tylko za pośrednictwem odnośnych inspektora
tów okręgowych. Podstawą do urzędowania inspektoratów okręgowych
i powiatowych są, oprócz niniejszych przepisów, okólniki Sekcji Oświece
nia Publicznego oraz wskazania wizytatorów,
7.
ZARZĄDZENIE
(153841247) Komisarza

Generalnego

Ziem

Wschodnich,

zawierające tymczasowy regulamin służbowy dla Inspektorów Szkolnych
Powiatowych,
i(-Dz, Urz, Min. W . R, i O, P , Nr 1 2 ^ 1 3 , poz, 3, z idnia 31/XII. 1919 r,),

Art, 1, Inspektor Szkolny Powiatowy (referent oświaty) jest przy
dzielonym do urzędu powiatowego fachowym kierownikiem powierzone
go mu działu. Stostmek jego d o starosty powiatowego jest określony
w rozporządzeniu Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 5 li
stopada r, 1919 (Dziennik Urzędowy Żarz, Cyw, Z, W, Nr, 28 z dnia 11 li
stopada T. 1919, poz. 303). Inspektor Szkolny w swej działalności facho
wej jest odpowiedzialnym przed władzami szkolnemi i od nich wyłącznie
zależnym. Inspektor Szkolny obowiązany jest wypełnić wszelkie zarzą
dzenia Inspektora Okręgowego, z którym komunikuje się bezpośrednio
we wszystkich sprawach fachowych.
Art, 2, Inspektor Powiatowy składa władzy szkolnej miesięczne
sprawozdania ze swej działalności. Odpis przesyła staroście powiatowe
mu do wiadomości,
Art, 3, O potrzebach gospodarczo-administracyjnych szkolnych In
spektor przedstawia wnioski staroście powiatowemu,
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Art, 4, Inspektor Szkolny do swej pracy powinien mieć. oddzielne
biuro. Inspektorom Szkolnym powiatowym przysługuje w zależności od
wykształcenia i miejsca pracy uposażenie według kategorji płac VI — V n i
a w razach wyjątkowych VIL Inspektorowie w większych miastach są
urzędnikami klasy VI — Vb etatu płac.
Art, 5. Przydzielony Inspektorowi personel fachowy składa się:
1) z sekretarza — klas IX — VIII etatu płac;
2) kancelisty — klasa X etatu płac.
Inspektor Szkolny otrzymuje od starosty odpowiedni na kancelarję
lokal z obsługą. Do wyjazdów starosta przydziela Inspektorowi parę k o 
ni i furmana; utrzymanie lokalu, furmana i obsługi koni winno być objęte
preliminarzem urzędu powiatowego.
Art. 6. Inspektor Szkolny prowadzi oddzielną biurowość i posiada
pieczęć z napisem; „Inspektor Szoklny Powiatu
".
Art, 7, Inspektor Szkolny Powiatowy mianuje na r o k jeden nau
czycieli szkół powszechnych, zasięgając co do osoby kandydata opinji
starosty, któremu przysługuje prawo odrzucenia kandydatury z powodów
natury politycznej i moralnej.
Nominację zatwierdza Inspektor Okręgu.
Art, 8. Inspektorowi Powiatowemu przysługuje p r a w o zawieszenia
nauczyciela w jego działalności służbowej.
Powodem zawieszenia może być;
1) Udowodniony czyn niemoralny,
2) Niedbalstwo w wykonaniu swych obowiązków, systematyczne
niespełniania przepisów szkolnych i zarządzeń władzy szkolnej.
Nauczyciel nieangażowany na rok szkolny następny winien być
o tem zawiadomiony nie później jak 1 maja roku szkolnego bieżącego,
O wszelkich wskazanych w art, 8 zarządzeniach Inspektor powiato
wy niezwłocznie komunikuje Inspektorowi Okręgowemu,
Art, 9. Urlopy i delegacje w sprawach służbowych (poza powia
tem, w którym Inspektor urzęduje), Inspektor Szkolny Powiatowy otrzy
muje za zgodą Inspektora Okręgowego i na jego przedstawienie od naczel
nika okręgu, komunikując o swym wyjeździe staroście powiatowemu,
Art. 10, W zakresie zatwierdzonego budżetu Inspektor Powiatowy
czerpie w drodze ustalonej przez Sekcję Skarbową z kasy powiatu w mia
rę potrzeby odpowiednie sumy za asygnatami, podpisanemi przez siebie
i sekretarza inspektoratu. Inspektor prowadzi rachunkowość z sum, pre
liminowanych na jego budżet. Sumy, potrzebne d o wypłaty pensji urzęd
nikom i nauczycielstwu, podnosi sekretarz inspektoratu, przyczem asygnatę podpisuje za sekretarza kancelista,
Art, 11, Inspektor Szkolny Powiatowy w razie wyjazdów służbo
wych otrzymuje djety na zasadzie zarządzenia Komisarza Generalnego
Ziem Wschodnich z dnia 23 czerwca roku 1919 (Dziennik Urzędowy Żarz.
Cyw, Z, W, Nr. 7 dnia 5 lipca r. 1919 poz. 47),
Art, 12, Inspektor Powiatowy prowadzi;
1) Dziennik wizytacyj, w którym powinna być wskazana data wizy
tacji szkoły, nazwy szkół wizytowanych i miejscowość, w której
dana szkoła się znajduje.
Odpisy dziennika Inspektor Powiatowy przesyła co miesiąc In
spektorowi okręgowemu.
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2)
3)
4)
5)

Statystykę szkół i instytucyj oświatowych w powiecie,
Wykaz osób, pracujących w szkołach powiatu (Księga personalna).
Księgi inwentarza; biurowego i kancelaryjnego'.
Układa co miesiąc preliminarz budżetowy swego powiatu, który
przesyła w dniu 1-ym miesiąca, poprzedzającego miesiąc budże
towy. Inspektorowi Okręgowemu.
6) Wysyła co miesiąc Inspektorowi Okręgowemu ogólne sprawozda
nie buchalteryjne o obrocie sum, wydatkowanych za ubiegły
miesiąc.
Sprawozdanie buchalteryjne szczegółowe Inspektor składa urzędom
skarbowym, zgodnie z przepisami skarbowemi.
Art, 13. Inspektor Szkolny osobiście, albo za pośrednictwem swe
go pomocnika wypłaca regularnie pensje nauczycielstwu.
Obowiązany jest troszczyć się o interesy materjalne nauczycielstwa,
wyjednywać dla nauczycielstwa za pośrednictweim starosty powiatowego
odpowiednie świadczenia gmin wiejskich i miejskich. Inspektor Szkolny
winien być nietylko zwierzchnikiem, ale opiekunem i obrońcą nauczyciel
stwa w powierzonym sobie powiecie.
Art, 14, Inspektor Powiatowy winien popierać inicjatywę oświato
wą miejscowego społeczeństwa, głównem bowiem jego zadaniem jest nietyle rządzić, ile pobudzić miejscowe siły społeczne do pracy kulturalnooświatowej.
Art, 15, Inspektor Szkolny nie mioże brać udziału w żadnej akcji
politycznej i winien wytrwale chronić od tego nauczycielstwo powierzo
nego mu powiatu.
Wilno, dnia 6 listopada r. 1919.
8,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

w sprawie zakresu kompetencyj zastępców inspektora szkolnego,
(Dz. Urz. Min, W, R. i O. P. Nr 10 {53), poz. 102, z dnia 20 lipca 1921 r.),

Art, 1, W powiatach (miastach) większych lub mających większą
liczbę szkół i nauczycieli Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego może mianować jednego lub więcej zastępców inspektora
szkolnego.
Art, 2, Inspektor szkolny, p o porozumieniu z zastępcą inspektora,
dzieli powiat (względnie miasto) na rejony (względnie dzielnice) i, zatrzy
mując jeden rejon przy sobie, pozostałe powierza zastępcom, podział ten
staje się prawomocnym po zatwierdzeniu przez Kuratora Okręgu, a tam,
gdzie niema Kuratora, przez Ministerstwo.
Po zatwierdzeniu podziału inspektor szkolny zawiadamia o nim Ra
dę Szkolną Powiatową, odpowiednie Dozory Szkolne (względnie Rady
Szkolne miejscowe) i kierownictwa szkół.
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Art, 3, Zadaniem zastępcy inspektora szkolnego jest stała współ
praca z inspektorem w kierownictwie pedagogicznem i administracyjnem
szkolnictwa powszechnego,
Art, 4. W obrębie powierzonego sobie rejonu (dzielnicy) zastępca
inspektora szkolnego;
A. 1) pełni nadzór pedagogiczny nad publicznemi i prywatnemi szkoła
mi powszechnemi przez ich wizytację;
2) nadaje kierunek pedagogiczny publicznym szkołom powszechnym
przez konferencje nauczycielskie, lekcje metodyczne, wykłady
i odczyty;
3) kwalifikuje nauczycieli;
4) prowadzi pierwiastkowe dochodzenia dyscyplinarne przeciwko
nauczycielom publicznych szkół powszechnych i stawia wnioski
w sprawie wymierzania nauczycielowi kar;
5) jest rzecznikiem dyscyplinarnym w Urzędzie Dyscyplinarnym
przy Radzie Szkolnej Powiatowej;
6) wydaje nauczycielom urlopy w zakresie, przyznanym inspekto
rowi szkolnemu;
7) prowadzi statystykę szkolną i rejestr sił nauczycielskich, współ
działając w t e n sposób w opracowaniu danych dla całego po
wiatu (miasta);
8) bierze udział w posiedzeniach Rady Szkolnej Powiatowej bez
p r a w a głosowania, z prawem jednak zabierania głosu w sprawach
swojego rejonu poza koleją mówców, a w innych sprawach w po
rządku, wyznaczonym przez przewodniczącego;
9) czuwa nad wykonaniem rozporządzeń inspektora szkolnego
i władz wyższych;
10) współdziała z odnośnemi urzędami w sprawach sanitarnych i higjeny szkolnej;
11) składa inspektorowi szkolnemu sprawozdania w określonych ter
minach i podług ustalonego wzoru;
B, 12) bada z Dozorami Szkolnemi w gminach (Radami Szkolnemi miejsoowemi) potrzeby szkolne i oświatowe, czyni im zadość w gra
nicach kompetencyj, określonych niniejszem rozporządzeniem
lub przedstawia inspektorowi szkolnemu wnioski z dziedziny
spraw szkolnych, oświatowo-kulturalnych i administracyjnych;
13) przedkłada inspektorowi szkolnemu opinje i wnioski w sprawach:
a) projektów sieci szkolnych,
b) otwierania szkół poszczególnych,
c) budżetów szkolnych,
d) koncesyj na otwarcie prywatnych szkół powszechnych,
e) mianowania nauczycieli publicznych szkół owszechnych,
f) organizowania zastępstw za nauczycieli urlopowanych,
g) przeniesienia nauczycieli publicznych szkół powszechnych,
h) zawieszania w służbie nauczycieli publicznych szkół po
wszechnych,
i) mianowania kierowników publicznych szkół powszechnych,
j) usunięcia kierownika, względnie nauczyciela prywatnej szko
ły powszechnej,
Art, 5, Poza kompetencjami, o których mowa w artykule 4, inspek
tor szkolny może zastępcy inspektora powierzyć na stałe także inne czyn189

ności p o uprzedniem porozumieniu się z nim i za zgodą władz wyższej
instancji.
Art, 6, Zastępca inspektora szkolnego podpisuje ,,za inspektora
szkolnego" korespondencję urzędową w sprawach, -wchodzących w zakres
jego kompetencji z mocy art, 4 lub powierzonych mu na podstawie art. 5.
Art, 7, Zastępca inspektora szkolnego jest wspólnie z inspektorem
odpowiedzialny przed władzami wyższemi za wszystkie te czynności,
w których wykonaniu brał udział,.w szczególności zaś za czynności, wy
nikające z przyznanych mu w art, 4 kompetencyj,
Art, 8. W razie nieobecności inspektora szkolnego jeden z za
stępców, wskazany przez niego, przejmuje wszystkie p r a w a i obowiązki
inspektora,
Art, 9, Conajmniej raz na dwa tygodnie zastępcy inspektora szkol
nego wraz z inspektorem i pod jego przewodnictwem odbywają konfe
rencje, mające na celu;
a) zdawanie sprawy ze stanu prac na terenie każdego rejonu,
b] omawianie zarządzeń władz wyższych i sposobu ich zastosowania,
c] omawianie spraw pedagogicznych,
d) ustalanie jednolitych zasad postępowania w sprawach admini
stracji szkolnej powiatowej.
Treść i przebieg konferencyj winny być w osobnej księdze proto
kołowane.
Warszawa, dnia 19 maja 1921 r,
9,
OKÓLNIK
Ministerstwa

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

Do Inspektorów Szkolnych i Rad Szkolnych Powiatowych na terenie b.
Kongresówki, Kuratorjum Okręgu Szkolnego Lwowskiego, Poznańskiego
i Pomorskiego, oraz Delegatów Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego,
Wyjaśnienie do „Rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego w sprawie zakresu kompetencji zastępców inspektora
szkolnego",
(Dz, Vrz. Min. W. R. i O, P, Nr ,10, poz. 104, z idti. 20/7. 1921 r.).

W wielu Inspektoratach szkolnych powstała konieczność utworze
nia stanowisk zastępców inspektora szkolnego.
Przepisy tymczasowe o szkołach elementarnych w Królestwie Polskiem. jakkolwiek przewidują stanowisko zastępców inspektora, nie okre
ślają jednak jego kompetencyj.
Wobec tego, w celu unormowania stosunku inspektora szkolnego
i jego zastępcy, Ministerstwo, nie przesądzając sposobu rozwiązania tej
sprawy przez przyszłą ustawę, która winna zastąpić „Przepisy tymcza
sowe", poleca niniejszem bezzwłocznie tam, gdzie już pracują lub zacz
ną pracować zastępcy inspektora szkolnego, wprowadzenie w życie Roz
porządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (Dz.
Urz. Min. W. R. i O. P. Nr. 10, poz. 102).
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Przewodnią myślą rozporządzenia jest t a k unormować stosunki
w Inspektoratach szkolnych, aby;
1) zapewnić jednolitą politykę szkolną w całym powiecie, a więc
zabeZipieczyć jedno kierownictwo i
2) przyznać w granicach, zakreślonych w punkcie 1, zastępcom in
spektora takie kompetencje, k t ó r e pozwoliłyby im w bardzo znacznym
zakresie pracować samodzielnie.
Inspektor szkolny, pozostając nadal z mocy obowiązujących ustaw
i przepisów organem Ministerstwa na powiaty, oraz bezpośrednim
zwierzchnikiem zastęców inspektora, odpowiedzialnym za stan szkolnic
twa powszechnego w całym powiecie, na mocy niniejszego rozporządzenia
zyskuje współpracowników, których praca będzie tem wydatniejszą, im
większą pozostawi się im swobodę działania. Obowiązkiem więc in
spektora jest, czuwając nad całością szkolnictwa, dać jaknajszerszą moż
ność zastępcom inspektora rozwinąć ich własną inicjatywę w zakresie
przyznanych im w art. 4 kompetencyj.
Ponieważ inspektor szkolny obok pracy ściślejszej w obrębie po
stawionego sobie rejonu musi załatwiać szereg spraw, dotyczących szkol
nictwa powszechnego całego powiatu, niezbędną jest i tu pomoc zastęp
ców inspektora. Ze względu jednak na różnice w warunkach miejsco
wych (np, powiat lub wielkie miasto, jeden lub więcej zastępców inspek
tora itd.), określenie z góry tych czynności, które winny być powierzone
zastępcy, jest niewskazane i dlatego art. 5 rozporządzenia zostawia in
spektorowi wybór tych czynności lub spraw, których załatwianie na stałe
lub od przypadku do przypadku przejmie zastępca inspektora. Przed zło
żeniem władzom wyższej instancji wniosku w tej sprawie inspektor szkol
ny powinien postarać się poznać uzdolnienia i upodobania zastępcy, gdyż
oparty na tej znajomości wybór daje większą gwarancję skuteczności pra
cy zastępcy inspektora.
Ujednostajnienie p r a c ' n a terenie powiatu wymaga ciągłego i stałego
kontaktu wszystkich współpracowników w dziale kierownictwa pedago
gicznego i administracyjno-szkolnego szkolnictwa powszechnego. Do
osiągnięcia tego celu prowadzą przewidziane w artykule 9 konferencje,
które, o ile tylko warunki pozwolą, powinny odbywać się jaknajczęściej.
Częste wspólne konferencje usuną niebezpieczeństwo zasklepienia się za
stępców inspektora w załatwianiu czynności, związanych z ich tylko re
jonem i pozwolą im rozwijać swoją pracę rejonową z uwzględnieniem po
trzeb szkolnictwa powszechnego w całym powiecie.
Warszawa, dnia 19 maja 1921 r. (L. 14240/1).
10ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 29 września 1'9!24 r,

. W Sprawie zniesienia Rady Szkolnej Powiatowej w Podgórzu,
(Dz. U K . Min. W. R, i O. P. Nr 16, poz. 164, z dnia 15 października 1924 r.).

Na podstawie art, 1 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczaso
wym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. Rz, P, Nr, 50, poz, 304), §§ 1 i 13
191

ustawy z dnia 26 czerwca 1899 r, (Dz. Ust, i rozp, Kr, Nr, 84) oraz §§ 1 i 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r, (Dz, Ust, Rz, P,
Nr, 122, poz, 992), znoszę osobną Radę Szkolną Powiatową i osobnego in
spektora szkolnego w Podgórzu, a komipetencje ich w odniesieniu do ob
szaru dawnego powiatu podgórskiego przenoszę na Radę Szkolną Powia
tową i inspektora szkolnego powiatu krakowskiego, ~
Warszawa, dnia 29 wrzes'nia 1924 r, (L, 12679/1),
11.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 29 września 1924 r,

W sprawie ustanowienia Rady Szkolnej Powiatowej i stanowiska inspek
tora szkolnego w Makowie,
(Dz. Urz. Min. W, R, i O. P. Nr 16, poz, 165, z dnia 15 października 1924 r.).

Na podstawie art, 1 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczaso
wym ustroju władz szkolnych (Dz, Ust, Rz, P. Nr, 50, poz, 304), §§ 1 i 13
ustawy z dnia 26 czerwca 1899 r, (Dz. Ust, i rozp, Kr, Nr, 84) oraz §§ 1 i 2
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r, (Dz, Ust, Rz, P.
Nr, 122, oz, 991), ustanawiani w mieście Makowie w województwie kra
kowskiem osobną Radę Szkolną Powiatową i osobnego inspektora
szkolnego.
Kompetencja Rady Szkolnej Powiatowej w Makowie rozciągać się
będzie na obszar powiatu makowskiego, określony powołanem wyżej roz
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 listopada 1923 r.
Warszawa, dnia 29 września 1924 r. (L, 12680/1),
12,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 4 listopada 1924 r,

W sprawie ustanowienia urzędu Inspektora Szkolnego w Kostopolu.
(Dz, Urz. Min, W, R. i O. P. Nr 30 i(142), poz. 204, z dnia 15 grudnia 1924 r.).

Na podstawie art. 1 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz, Ust, Rz, P, Nr, 50, poz. 304) i. roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r. (Dz, Ust, Rz, P.
Nr, 34, poz, 279) zarządzam oo następuje;
§ 1. Ustanawia się urząd Inspektora Szkolnego w Kostopolu w Wo
jewództwie Wołyńskiem,
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§ 2, Kompetencje Inspektora Szkolnego w Kostopolu rozciąga się
na obszar powiatu, kostopolskiego, utworzonego rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 16 lipca 1924 r. (Dz. Ust. Rz. P, Nr. 68, poz. 655),
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1925 roku.
13.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 4 listojpada 19214 r,

W sprawie zniesienia urzędu Inspektora Szkolnego w Ostrogu i ustano
wienia urzędu Inspektora Szkolnego w Zdołbunowie.
i(Dz, Urz. Min, W. R. i O. P, Nr 20 i(142), poe. 205, z dnia 15 grudnia 1924 r.)-

Na podstawie art. 1 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust, Rz, P, Nr, 50, poz, 304) i roz
porządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1922 r. (Dz, Ust. Rz. P,
Nr. 34, poz. 279) zarządzam co następuje:
§ 1, Znosi się urząd Inspektora Szkolnego w Ostrogu w wojewódz
twie wołyńskiem i ustanawia się urząd Inspektora Szkolnego w Zdołbu
nowie w temże województwie.
§ 2. Kompetencje Inspektora Szkolnego w Zdołbunowie rozciąga
się na obszar powiatu zdołbunowskiego, określony rozporządzeniem Rady
Ministrów z dn. 16 lipca 1924 r. (Dz, Ust, Rz, P, Nr, 68, poz, 655).
§ 3, Rozporządzenie mniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1925 roku,
14,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 27 marca 1925 roiku

W sprawie zniesienia odrębnych urzędów Inspektorów Szkolnych — ),Poznań-Wschód" i „Poznań-Zachód'' i ustanowienia urzędu Inspektora
Szkolnego na powiat Poznański.
i(Da, Urz, Min. W. R. i O, P, iNr 9, poz. 89, z .dnia 15 maja 1925 r.).

Na .podstajwic art, 1 i 10 ustawy z dłiia 4 czerwca 1920 r, o tym
czasowym ustroju właidz szikolnych (Dz, Ust, Rz, P, Nr, 50, poz, 304) za
rządzam, co następuje:
§ 1. Znosi się odrębne dwa urzędy Inspektorów Szkolnych na po
wiaty; ,,Poznari-Wschód" i „Poznań-Zachód" i ustanawia się urząd In
spektora Szkolnego powiatu Poznańskiego z siedzibą w Poznaniu,
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§ 2. Kompetencja Inspektora Szkolnego powiatu Poznańskiego roz
ciąga się na obszar tego powiatu, określony w artykule 1 Rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 grudnia 1924 r. (Dz. Ust, Rz.
P. Nr. 117, poz. 1044).
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja
1925 r.
Warszawa, dnia 27 marca 1925 roku (L. 2740/1),
Rozporządzenie Mini&terstw.a Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia
27 marca 1925 r o k u w sprawie zniesienia odręhnych R a d Szkolnych Powiatowych na
powiajty: „Poznań-Wschód" i „Poiznań-Zachód" i ustanowienia R a d y Szkolnej P o w i a t o 
wej Poznańskiej. |Diz, Urz. Min. W. R, i O. P . Nr 9, poz. 90, z dnia 15 maja 1925 r.).

15.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 24 grudnia 1926 r.

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie
administracji szkolnej w części powiatu nowotarskiego, stanowiącej po
przednio powiat spisko-orawski.
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. z dnia 10 marca 1927 r. Nr. 4, (182), poz. 50).

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 czerwca
1926 r, (Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 348) oraz art, 7 i 10 ustawy z dnia
4 czerwca 1920 r. o tymczasowem ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P.
Nr 50, poz, 304) zarządza się co następuje;
§ 1. Na część obszaru powiatu nowotarskiego, stanowiącą poprzed
nio powiat spisko-orawski, rozciąga się moc obowiązującą §§ 6, 8, 9, 10,
11, 12 i 13 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego z dnia 8 lutego 1921 r, wydanego w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wewnętrznych w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkol
nych na obszarze b . Galicji (Dz, U, R, P, Nr 16, poz, 97).
§ 2. Na okres przejściowy do czasu ukończenia kadencji działają
cej obecnie rady szkolnej powiatowej w Nowym Targu skłkd jej uzupełnia
się przez dodanie, jako przedstawicieli ludności części powiatu nowotar
skiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski, dwóch członków
i jednego zastępcy, wyznaczonych przez kuratora okręgu szkolnego z po
śród 5 osób, zaleconych przez radę szkolną powiatową,
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życic z dniem ogłoszenia.
Warszawa, dnia 24 grudnia 1926 r, (Dz, U, R, P. Nr 10 z dn, 11 lu
tego 1927 r., poz. 79),
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16.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych^i

Oświecenia

Publicznego

z dnia 12 maja 1927 r.

w sprawie zniesienia uizędu inspektora szkolnego i Rady Szkolnej Powia
towej w Witkowie w województwie Poznańskiem.
(Dz. Urz, Min. W. R. i O. P, z dnia 30 lipca 1927 r. Nr 9 (187), poz, 130).

Na podstawie art, 1 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczaso
wym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R, P. Nr 50, poz. 304) zarządzam, co
następuje;
§ 1, Znosi się urząd inspektora szkolnego oraz Radę Szkolną P o 
wiatową w Witkowie w województwie Poznańskiem, a kompetenacje ich
przenosi się:
1) na inspektora szkolnego i Radę Szkolną Powiatową w Gnieźnie
w odniesieniu do tej części b. powiatu Witkowskiego, która Roz
porządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 16 lutego 1927 r.
(Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 130) została włączona do powiatu gnieź
nieńskiego, oraz
2) na inspektora szkolnego i Radę Szkolną Powiatową w e Wrześni
w odniesieniu do tej części b . powiatu Witkowskiego, k t ó r a powołćinem pod p . 2 Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolite)
została włączona do powiatu wrzesińskiego.
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwiet
nia 1927 r.
Warszawa, dnia 12 maja 1927 r, (Nr. I. 6156/27).
17,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 15 maja 1927 r.

W sprawie ustanowienia urzędu Inspektora Szkolnego i Rady Szkolnej
w Zawierciu w Województwie Kieleckiem.
{Dz. Urz, Min, W. R. i O. P, Nir 9, poz. 131, z dnia 30 lipca 1927 r,).

Na podstawie art. 1 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz. U. R. P, Nr 50, poz. 304) zarządzam,
co następuje:
§ 1, Ustanawia się urząd inspektora szkolnego oraz Radę Szkolną
Powiatową w Zawierciu w Województwie Kieleckiem,
§ 2, Kompetencje inspektora szkolnego i Rady Szkolnej Powiato
wej w Zawierciu rozciąga się na tę część powiatu będzińskiego, z której,
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mocą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1926 r. (Dz. U, R.
P. Nr 125, poz. 727) utworzono nowy powiat zawierciański z siedzibą
władz powiatowych w Zawierciu,
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca
1927 r,
^
Warszawa, dnia 15 maja 1927 r. (Nr. I. 8627/27).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia' 12 grudnia 1926 r, o podziale powiatu
będzińskiego i utworzeniu nowego powiaitu zawierciańskiego z siedzibą władz powiato
wych w Zawierciu. (Dz. U, R. P, z dnia 23 grudnia 1926 r. Nr 125, poz. 727),

18,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego

z dnia 16 sierpnia 1927 r.

W sprawie zniesienia władz szkolnych powiatu Puckiego i ustanowienia
władz szkolnych powiatu morskiego.
.(Dz. Urz, Min. W. R. i O. P. z dnia 20 września 1927 r. Nr 11 (1S9), poz. 176).

Na podstawie art. 1 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych (Dz, U. R, P. Nr 50, poz. 304) oraz
art, 6 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 października
1926 r, w sprawie utworzenia powiatu morskiego (Dz. U. R, P, Nr 117,
poz. 678) zarządzam, co następuje;
§ 1. Znosi się urząd inspektora szkolnego i Radę Szkolną Powiato
wą powiatu puckiego i ustanawia się urząd inspektora szkolnego i Radę
Szkolną Powiatową powiatu morskiego na razie z siedzibą w Pucku.
Termin przeniesienia siedziby Inspektoratu do Gdyni zostanie ozna
czony w przyszłości osobnem zarządzeniem,
§ 2. Kompetencje inspektora szkolnego i Rady Szkolnej Powiato
wej powiatu morskiego rozciąga się na obszar tego powiatu, oznaczony
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1926 r. (Dz. U. R, P.
Nr 128, poz, 760),
§ 3, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca
1927 r.
Warszawa,'dnia 16 sierpnia 1927 r, (Nr I, 6167/27).
19,
ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 17 lutego 1938 r.

W sprawie obowiązków zastępców inspektora szkolnego.
{Dz. Urz. Min, W. R, i O. P. Nr 3, poz.

50, z dnia 31 m a r c a 1928 r,).

Na podstawie art. art. 1 i 10 ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz, U, R, P. Nr. 50, poz, 304) zarzą
dzam, co następuje:
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§ 1. Zastępca inspektora s;zkolneigo jest urzędnikiem bezpośrednio
podległym inspektorowi szkolnemu i pomocnikiem jego w pracy organi
zacyjnej oraz w kierownictwie i nadzorze ipedagogicznym i administra
cyjnym szkolnictwa powszechnego, wychowania przedszkolnego i oświaty
pozaszkolnej w powiecie (mieście),
§ 2, Inspektor .szkolny dzieli powiat (miasto) na rejony i, zatrzy
mując jeden rejon przy sobie, pozostałe powierza zastępcoim; podział ten
wymaiga zatwierdzenia przez władzę szkolną II instancji.
§ 3. W obrębie powierzonego sobie rejonu zastępca inspektora
szkolnego:
A, 1) pełni nadzór pedagoigiczny nad powierzonemi jego opiece publicznemi i prywatnemi szkołami powszechnemi oraz zakładami wy
chowania przedszkolnego i oświaty pozaszkolnej przez ich wi
zytację ;
2) nadaje kierunek pedagogiczny publicznym szkołom powszechnym
przez konferencje nauczycielskie, lekcje mietodyczne, wykłady
i odczyty;
3) Wpisuje spostrzeżenia wizytacyjne do arkusza kwalifikacyjnego;
4) prowadzi dochodzenia wstępne przeciwko nauczycielom publicz
nych szkół powszecbnych i wychowaiwczyniom ochronek p a ń 
stwowych;
5) czuwa nad wykonaniem zarządzeń inspektora szkolnego i władz
wyższych;
6) współdziała z odnośnem.i urzędami w sprawach sanitarnych i higjeny sj^kolnej;
7) bada z organami gminneigo samorządu szkolnego potrzeby szkol
ne i oświatowe;
B, 8) przedkłada inspektorowi szkolnemu opinje i wnioski w sprawach;
a) projektów sieci szkolnej,
b) budowy szkół,
c) otwierania szkół poszczególnych,
d) budżetów szkolnych,
e) koncesyj na o^twarcie prywatnych szkół powszechnych oraz
ochronek,
f) przyznawania p r a w a publiczności prywatnym szkołom po
wszechnym,
g) zarządzeń, wynikających ze stosunków służbowych nauczy
cieli publicznych szkół powszechnych i ochronek państwo
wych,
h) zatwierdzania i usuwania kierowników, wzgl. nauczycieli pry
watnych szkół powszechnych.
§ 4, Poza obowiązkami, o których mowa w § 3, inspektor szkolny
może zastępcy inspektora szkolnego powierzyć czasowo i inne czynności.
Powierzenie zastępcy inspektora szkolneigo na stałe innych poza
wyinienionemi w § 3 czynności wymaca zatwierdzenia władzy szkolnej
II instancji.
§ 5. Zastępca inspektora szkolnego bierze udział w posiedzeniach
Rady Szkolnej Powiatowej (Miejskiej) bez p r a w a głosowania, z prawem
jednak zabierania głosu w dyskusji poza koleją mówców każdorazowo za
Zigodą inspektora szkolnego.
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§ 6. Zastępca inspektora szkolnego składa inspektorowi szkolnemu
perjodyczne sprawozdania wizytacyjne w terminach i podług wzoru,
określonych przez właściwe władze szkolne II instancji.
§ 7, Zastępca inspektora szkolnego podpisuje ,,za inspektora
szkolnego" korespondencję urzędową w sprawach, których podpisywanie
zostanie mu powierzone przez inspektora szkolnego,
§ 8. Wszystkie czynności, na mocy postanowień rozporządzenia
niniejszego powierzone zastępcy inspektora szkolnego, podlegają kontroli
inspektora szkolnego.
Za te czynności, w szczególności zaś za czynności, wynikające z wło
żonych na niego w § 3 obowiązków, zastępca inspektora szkolnego jest
Wspólnie z inspektorem szkolnym odpowiedzialny przed władzami
wyższemi.
§ 9, W razie czasowej nieobecności inspektora szkolnego wszystkie
p r a w a i -obowiązki inspektora szkolnego przyjmuje jego zastępca, a jeżeli
jest ich więcej, jeden z zastępców, wyznaczony przez inspektora szkolnego.
Pełniący obowiązki inspektora szkolnego zastępca podpisuje ko
respondencję „w zastępstwie inspektora szlkolnego".
Inspektor szkolny, powierzając na czas swej nieobecności pełnienie
swych obowiązków zastępcy inspektora szkolnego, może zastrzec wstrzy
manie załatwienia pewnych spraw aż d o swego powrotu,
§ 10, Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie po upływie dni 7 od
dnia 'ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego.
Z chwilą wejścia w życie -zarządzenia niniejszego traci .moc obowią
zującą rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego z dnia 19 maja 1921 r. w sprawie zakresu kompetencyj zastęp
ców insipektorów szkolnych (Dz. Urz. Ministerstwa W. R. i O, P. Nr. 10
poz, 102),
Warszawa, dnia 17 lutego 1928 r. (Nr. I, 21663/27).
20,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia

Publicznego

z dnia 25 -września 1939 r,

W sprawie przekazania niektórych spraw kompetencji inspektora szkol;nego m, st. Warszawy,
l(Dz. Urz. Min. W. R. i O, P. Nr 11 |218), poz. 148, ,z dnia 16 października Ł929 r.).

1, Uznaję inspektora szkolnego m, st. Warszawy za władzę, wła
ściwą w rozumieniu art. 58 ustawy z dnia 1 lipca 1926 r. o- stosunkach
słuźibowych nauczycieli w brzmieniu rozporządzenia z dnia 3 lutego
1928 r, (Dz, U, R. P, Nr, 47, poz, 462) do przenoszenia nauczycieli stałych
na ich własną prośbę w obrębie m, st. Warszawy,
2, Przenoszę na inspektora szkolnego m, st, Warczawy prawo powoływ^ania nieetatowych nauczycieli religji w ramach przyznanych mu na
ten cel przez Kuratorjum Okręgu Szkolnego Warszawskiego kredytów,
198

3. Uzupełniam rozporządzenie z .dnia 26 września 1927 r, w sprawie
udzielania urlopów (Dz, Urz, Min, W, R, i O, P. Nr, 12/190, poz. 196) w ten
sposób, iż na końcu § 3 dodaję nowy ustęp w następiijącem brzmieniu;
„Inspektor Szkolny m, st. Warszawy lub zastępujący go w urzędo
waniu zastępca może udzielać kierownikom i nauczycielom podległych mu
publicznych szkół powszechnych urlopów dla poratowania zdrowia, na
podstawie urzędowego świaidectwa lekarskiego, aż do 6 miesięcy".
Warszawa, dnia 25 września 1929 r, (Nr, II. 15520/29).
21.
ROZPORZĄDZENIE
Prezydenta
Rzeczypospolitej
z dnia 4 lipca 1933 r.

O organizacji obwodowych władz szkolnych,
(Dz. U. R. P. z dnia 8 lipca 1933 r, Nr. 50, poz. 389).
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 11, poz. 161, z dnia 29 września 1933 r.).

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. b) ustawy z dnia
17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej d o wyda
wania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U, R, P, Nr, 22, poz, 165) po
stanawiam co następuje;
Art, 1, Dla celów administracji w zakresie wychowania przedszkol
nego i szkolnictwa powszechnego oraz w zakresie opieki nad oświatą
pozaszkolną dzieli się okręgi szkolne n a obwody szkolne,
Art, 2, Obwód szkolny obejmuje jeden lub więcej powiatów admi
nistracji ogólnej.
Podziału okręgów szkolnych na obwody szkolne oraz oznaczenia
siedziby inspektora szkolnego dokonywa Minister Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego drogą rozporządzeń,
Art, 3, Na czele obwodu szkolnego stoi inspektor szkolny, który
reprezentuje powierzony mu dział oświaty.
Inspektor szkolny podlega
bezpośrednio
kuratorowi okręgu
szkolnego.
Inspektor szkolny jest w obwodzie szkolnym władzą szkolną pierw
szej instancji w zakresie organizacji, kierownictwa i nadzoru pedago
gicznego i administracyjnego nad publłcznem szkolnictwem powszechnem
i wychowaniem przedszkolnem.
Inspektor szkolny pełni nadto nadzór nad prywatnemi szkołami
powszechnemi i nad prywatnemi zakładami wychowania przedszkolnego
w zakresie, zleconym mu przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego; sprawuje on również opiekę nad oświatą pozaszkolną.
Art, 4, Organem inspektora szkolnego dla realizowania zadań i za
łatwiania spraw, należących do jego zakresu działania, jest inspektorat
szkolny, W skład inspektoratu wchodzą w odpowiedniej liczbie pracowni
cy pedagogiczni i administracyjni,
Art, 5, Organizację wewnętrzną inspektoratów szkolnych i tryb
ich urzędowania, zakres działania i kompetencje inspektora szkolnego,
ustala rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego,
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Art, 6« Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Mini
strowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
Art, 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. *),
Równocześnie tracą moc wszelkie przepisy w przedmiotach, ure
gulowanych rozporządzeniem niniejszem.
*) t, j . z dniem 8 lipca 1933 r.

22.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 14 liipca 1933 r.

O podziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.
[Dz. U, R. P, z :dnia 9 sieorpnia 1933 r. Nr. 61, poz, 459).

Na podstawie art. 2 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 4 lipca 1933 r, o organizacji obwodowych władz szkolnych (Dz.
U, R, P, Nr. 50, poz. 389) zarządzam co następuje;
§1, Okrąg
Szkolny
B r z e s k i dzieli się na obwody
szkolne;
Brzeski, obejmujący powiat brzeski, z siedzibą inspektora • szkol
nego w Brześciu n/B,,
Drohicki, obejmujący powiat drohicki, z siedzibą inspektora szkol
nego w Drohiczynie,
Koszyrski, obejmujący powiat koszyrski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Kaanieniu Koszyrskim,
Kobryński, obejmujący powiat kobryński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Kobryniu,
Kosowski, obejmujący powiat kosowski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Kosowie Poleskim,
Łuniniecki, obejmujący powiat łuniniecki, z siedzibą inspektora
szkolneigo w Łunińcu,
Piński, obejmujący powiat piński, z siedzibą inspektora szkolnego
w Pińsku,
Prużański, obejmujący powiat prużański, z siedzibą inspektora szkol
nego w Prużanie,
Stoliński, obejmujący powiat stoliński, z siedzibą inspektora szkol
nego w Siolinie,
Białostocki, obejmujący miasto Białystok oraz powiaty białostocki
i wysokomazowiecki, z siedzibą inspektora szkolnego w Białymstoku,
Bielski, obejmujący powiat bielski, z siedzibą inspektora szkolnego
w Bielsku Podlaskim,
Łomżyński, obejmujący powiaty łomżyński i szczuczyński, z siedzi
bą inspektora szkolnego w Łomży,
Ostrołęcki, obejmujący powiaty ostrołęcki i ostrowski, z siedzibą
inspektora szkolnego w Ostrołęce i
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Sokolski obejmujący powiat sokolski z siedzibą inspektora szkol
nego w Sokółce.
2. O k r ą g S z k o l n y
Krakowski
dzieli si^ę na obwody
szkolne:
Bialski, obejmujący powiaty bialski i żywiecki, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Białej Małopolskiej,
Gorlicki, obejmujący powiaty gorlicki i jasielski, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Gorlicach,
Krakowski miejski, obejimujący miasto Kraków, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Krakowie,
Krakowski, obejmujący powiaty krakowski, chrzanowski, bocheń
ski, z siedzibą inspektora szkolneigo w Krakowie,
Mielecki, obejmujący powiaty mielecki i ropczycki, z siedzibą in
spektora szkolnego w Mielcu,
Nowosądecki, obejimujący powiaty nowosądecki i limanowski, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Nowym Sączu,
Nowotarski, obejmujący powiat nowotarski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Nowym Targu,
Tarnowski, obejmujący powiaty tarnowski, brzeski i dąbrowski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Tarnowie,
Wadowicki, obejmujący powiaty wadowicki i ,myślenicki, z siedzibą
inspektora szkolnego w Wadowicach,
Częstochowski, obejmujący miasto Częstochowę i powiat często
chowski, z siedzibą inspektora szkolnego w Częstochowie,
Buski, obejmujący powiaty stopnicki i pińczowski, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Busku,
Kielecki, obejmujący powiaty kielecki, jędrzejowski i włoszczowski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Kielcach,
Konecki, obejmujący powiaty konecki i opoczyński, z siedzibą in
spektora szkolnego w Końskich,
Miechowski, obejmujący powiaty miechowski i olkuski, z siedzibą
inspektora szkolnego w Miechowie,
Ostrowiecki, obejimujący powiaty opatowski, iłżecki i sandomierski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Ostrowcu,
Radomski, obejmujący miasto Radom oraz powiaty radomski i kozienicki, z siedzibą insipektora szkolnego w Rado.miu i
Sosnowiecki, obejmujący miasto Sosnowiec oraz powiaty będziński
i zawierciański, z siedzibą inspektora szkolnego w Sosnowcu,
3. O k r ą g
Szkolny
L u b e l s k i dzieli się na obwody
szkolne:
Bialsko - podlaski, obejmujący powiaty bialski i radzyński, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Białej Podlaskiej,
Chełmski, obejmujący powiaty chełmski i wtodawski, z siedzibą in
spektora szkolnego w Chełmie,
Lubelski miejski, obejmujący miasto Lublin, z siedzibą inspektora
szkobiego w Lublinie,
Lubelski, obejmujący powiaty lubelski, lubartowski i janowski, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Lublinie,
Puławski, obejmujący powiaty puławski i garwoliński, z siedzibą
inspektora szkolnego w Puławach,
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Siedlecki, obejmujący powiaty siedlecki i łukowski, z siedzibą in
spektora szkolnego w Siedlcach,
Sokołowski, obejmujący powiaty sokołowski i węgrowski, z siedzi
bą inspektora szkolnego w Sokołowie,
Tomaszowski, obejmujący powiaty tomaszowski i hrubieszowski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Tomaszowie,
Zamojski, obejmujący powiaty zamojski, biłgorajski i krasnostawski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Zamościu,
4, O k r ą g
Szkolny
Lwowski
dzieli się na obwody
szkolne:
Gródecki, obejmujący powiaty gródecki, jaworowski i mościski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Gródku Jagiellońskim,
Jarosławski, obejmujący powiaty jarosławski, przeworski i łańcucki,
z siedzibą inspektora szkolnego w Jarosławiu,
-Krośnieński, obejmujący powiaty krośnieński i brzozowski, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Krośnie,
Lwowski .miejski, obejmujący miasto Lwów, z siedzibą inspektora
szkolnego w e Lwowie,
Lwowski, obejmujący powiaty lwowski, bobrecki i żółkiewski, z sie
dzibą inspektora szkolnego we Lwowie,
Niżański, obejmujący powiaty niżański i tarnobrzeski, z siedzibą in
spektora szkolnego w Nisku,
iPrze,myski, obejmujący powiaty przemyski i dobromilski, z siedzibą
inspektora szkolnego w Przemyślu,
Rawski, obejimujący powiaty rawski, sokalski i lubaczowski, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Rawie Ruskiej,
Rzeszowski, obejmujący powiaty rzeszowski i kolbuszowski, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Rzeszowie,
Samborski, obejmtijący powiaty Samborski, rudecki i drohobycki,
z siedzibą inspektora szkolnego w Samborze,
Sanocki, obejmujący powiaty sanocki i leski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Sanoku,
Turczański, obejmujący pow'iat turczański, z siedzibą inspektora
szkolnego w Turce,
Doliński, obejmujący powiaty doliński i kaluski, z siedzibą inspekto
ra szkolnego w Dolinie,
Kołomyjski, obejmujący powiaty kołomyjski, horodeński, śniatyński
i kosowski, z siedzibą inspektora szkolnego w Kołomyi,
Nadwórniański, obejmujący powiat nadwórniański, z siedzibą in
spektora szkolnego w Nadwornej,
Stanisławowski, obejmujący powiaty stanisławowski, rohatyński
i tłumacki, z siedzibą inspektora szkolnego w Stanisławowie,
Stryjski, obejmujący powiaty stryjski i żydaczowski, z siedzibą in
spektora szkolnego w Stryju,
Brzeźanski, obejmujący powiaty brzeżański, przemyślański i podhajecki, z siedzibą inspektora szkolnego w Brzeżanach, *)
*) w brzmieniu obwieszczenia z dnia 18 sierpnia 1933 r. (Dz, U. R. P. Nr, 67,
poz, 509).
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Czortkowski, obejmujący powiaty czortkowski, borszczowski, zaloszczycki i buczacki, z siedzibą inspektora szkolnego w Czortkowie,
Kamionecki, obejmujący powiaty kamionecki i radziechowski, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Kamionce Strumiłowej,
Tarnopolski, obejmujący powiaty taronopolski, skałacki i zbaraski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Tarnopolu,
Trembowelski, obejmujący powiaty trembowelski i kopyczyniecki,
z siedzibą inspektora szkolnego w TremlDowli,
Złoczowski, obejmujący powiaty złoczowski, brodzki i zborowski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Złoczowie,
5. O k r ą g
Szkolny
Poznański
dzieli się na obwody
szkolne;
Bydgoski, obejmujący miasto Bydgoszcz oraz powiaty bydgoski, szu
biński i wyrzyński, z siedzibą inspektora szkolnego w Bydgoszczy,
Chodzieski, obejmujący powiaty chodzieski i wągrowiecki, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Chodzieży,
Inowrocławski, obejmujący miasto Inowrocław oraz powiaty ino
wrocławski, mogileński i żniński, z siedzibą inspektora szkolnego w Ino
wrocławiu,
Leszczyński, obejmujący powiaty leszczyński, kościański, gostyński
i rawicki, z siedzibą inspektora szkolnego w Lesznie,
Nowotomyski, obejmujący powiaty nowotomyski, wolsztyński i międzychodzki, z siedzibą inspektora szkolnego w Nowym Tomyślu,
Obornicki, obejmujący powiaty obornicki, szamotulski i czarnkowski, z siedzibą inspektora szkolnego w Obornikach,
Ostrzeszowski, obejmujący powiaty ostrowski, kępiński i kroto
szyński, z siedzibą inspektora szkolnego w Ostrzeszowie,
Poznański miejski, obejmujący miasto Poznań, z siedzibą inspektora
szkolnego w Poznaniu,
Poznański, obejmujący powiaty poznański, średzki i śremski, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Poznaniu,
Wrzesiński, obejmujący miasto Gniezno oraz powiaty gnieźnieński,
wrzesiński i jarociński, z siedzibą inspektora szkolnego we Wrześni,
Chojnicki, obejmujący powiaty chojnicki, tucholski i sępoleński,
z siedzibą inspektora szkolnego w Chojnicach,
Grudziądzki, obejmujący miasto Grudziądz oraz powiaty grudziądzki
i świecki, z siedzibą inspektora szkolnego w Grudziądzu,
Kościerski, obejmujący powiaty -kościerski i kartuski, z siedzibą
inspektora szkolnego w Kościerzynie,
Nowomiejski, obejmujący powiaty brodnicki, lubawski i działdowski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Nowem Mieście,
Tczewski, obejmujący powiaty tczewski i starogardzki, z siedzibą
inspektora szkolnego w Tczewie,
Toruński, obejmujący miasto Toruń oraz powiaty toruński, cheł
miński i wąbrzeski, z siedzibą inspektora szkolnego w Toruniu i
Wejherowski, obejmujący powiat morski i miasto Gdynię, z siedzibą
inspektora szkolnego w Wejherowie,
6, O k r ą g
szkolne:

Szkolny

Warszawski

dzieli się na obwody
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Ciechanowski, obejmujący powiaty cieclianowski, mławski, i przas
nyski, z siedzibą inspektora szkolnego w Ciecłianowie,
Łowicki, obejmujący powiaty łowicki, kutnowski i sochaczewski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Łowiczu,
Płocki, obejmujący powiaty płocki i gostyniński, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Płocku,
Pułtuski, obejmujący powiaty pułtuski i makowski, z siedzibą in
spektora szkolnego w Pułtusku. •
Sierpecki, obejmujący powiaty sierpecki, rypiński i płoński, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Sierpcu,
Skierniewicki, obejmujący powiaty skierniewicki i rawski, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Skierniewicach,
Warszawski miejski, obejmujący miasto Warszawę, z siedzibą in
spektora szkolnego w Warszawie,
Warszawski, obejmujący powiaty warszawski, radzymiński, miński,
grójecki i błoński, z siedzibą inspektora szkolnego w Warszawie,
Włocławski, obejmujący powiaty włocławski, nieszawski, i lipnowski, z siedzibą inspektora szkolnego we Włocławku, *)
Kaliski, obejmujący powiaty kaliski i turecki, z siedzibą inspektora
szkolnego w Kaliszu,
Koniński, obejmujący powiaty koniński i kolski, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Koninie,
Łódzki miejski, obejmujący miasto Łódź, z siedzibą inspektora szkol
nego w Łodzi,
Łódzki, obejmujący powiaty łódzki, łęczycki i brzeziński, z siedzibą
inspektora szkolnego w Łodzi,
Piotrkowski, obejmujący powiaty piotrkowski i radomszczański,
z siedzibą inspektora szkolnego w Piotrkowie,
Wieluński, obejmujący powiat wieluński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wieluniu,
Zduńskowolski, obejmujący powiaty łaski i sieradzki, z siedzibą in
spektora szkolnego w Zduńskiej Woli,
7, O k r ą g
Szkolny
Wileński
dzieli się na obwody
szkolne:
Brasławski, obejmujący powiat brasławski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Brasławiu,
Głębocki, obejmujący powiat dziśnieński,. z siedzibą inspektora
szkolnego w Głębokiem,
Oszmiański, obejmujący powiat oszmiąński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Oszmianie,
Postawski, obejmujący powiat postawski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Postawach,
Święciański, obejmujący powiat święciański, z siedzibą inspektora
szkolnego w Święcianach,
Wilejski, obejmujący powiaty wilejski i mołodecki, z siedzibą in
spektora szkolnego w Wilejce,
Wileński miejski, obejmujący miasto Wilno, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wilnie,
*) w brzmieniu obwieszczenia z dnia 18 sierpnia 1933 r. (Dz, U, R. P, Nr 67,
poz, 509).
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Wileński, obejmujący powiat wileńsko - trocki, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Wilnie,
Baranowicki, obejmujący powiat baranowicki, z siedzibą inspektora
szkolnego w Baranowiczach,
Lidzki, obejmujący powiat lidzki, z siedzibą inspektora szkolnego
w Lidzie,
Nieświeski, obejmujący powiaty nieświeski i stołpecki, z siedzibą
inspektora szkolnego w Nieświeżu,
Nowogródzki, obejmujący powiat nowogródzki, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Nowogródku,
Słonimski, obejmujący powiat słonimski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Słonimie,
Szczuczyński, obejmujący powiat szczuczyński, z siedzibą inspekto
ra szkolnego w Szczuczynie,
Wołożyński, obejmujący powiat wołożyński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wołożynie,
Grodzieński, obejmujący powiat grodzieński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Grodnie,
Suwalski, obejmujący powiaty suwalski i augustowski, z siedzibą
inspektora szkolnego w Suwałkach i
Wołkowyski, obejmujący powiat wołkowyski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wołkowysku,
8, O k r ą g S z k o l n y Ł u c k i dzieli się na obwody szkolne:
Dubieński, obejmujący powiat dubieński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Dubnie,
Horochowski, obejmujący powiat horochowski, z siedzibą inspekto
ra szkolnego w Horochowie,
Kostopolski, obejmujący powiat kostopolski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Kostopolu,
Kowelski, obejmujący powiat kowelski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Kowlu,
Krzemieniecki, obejmujący powiat krzemieniecki, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Krzemieńcu,
Lubomelski, obejmujący powiat lubomelski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Lubomli,
Łucki, obejmujący powiat łucki, z siedzibą inspektora szkolnego
w Łucku,
Rówieński, obejmujący powiaty rówieński i zdołbunowski, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Równem,
Sarneński, obejmujący powiat sameński, z siedzibą inspektora szkol
nego w Sarnach i
Włodzimierski, obejmujący powiat włodzimierski, z siedzibą inspek
tora szkolnego we Włodzimierzu.
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 paździer
nika 1933 r. Równocześnie tracą moc obowiązującą przepisy, wydane
w zakresie unormowanym rozporządzeniem niniejszem.
(Dz. Urz. Min. w . R. i O. P. Nr 11, poz. 162, z dn, 29.IX. 1933 r.)
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23,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 25 sierpnia 1933 r. (Nr I Org 1012/41/33)

O organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych.
(Dz. Urz, Min, W, R. i O. P, Nr 11, poz, 163, z dn. 29,IX, 1933 r.).

Na podstawie art. 5 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 4 lipca 1933 r, o organizacji obwodowych władz szkolnych (Dz, U,
R. P, Nr, 50, poz, 389) zarządzam co następuje:
§ 1, Inspektor szkolny działa pod osobistą odpowiedzialnością sa
modzielnie i jednoosobowo, z zastrzeżeniem kolegjalnego załatwiania
spraw stosownie do obowiązujących przepisów.
Inspektor szkolny załatwia sprawy, należące do jego zakresu dzia
łania, osobiście lub przy pomocy podległego mu urzędu, noszącego nazwę
inspektorat szkolny,
§ 2, Stosunek inspektora szkolnego do samorządu szkolnego regu
lują osobne przepisy,
§ 3. W skład inspektoratu szkolnego wchodzi jeden lub więcej
zastępców inspektora szkolnego i instruktor oświaty pozaszkolnej, jako
pracownicy pedagogiczni, oraz odpowiednia liczba pracowników admini
stracyjnych.
Zastępcy inspektora szkolnego i instruktor oświaty pozaszkolnej
są pomocnikami inspektora w zakresie, objętym przepisem art, 3 ust,
3 i 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r.
o organizacji obwodowych władz szkolnych, i stanowią zarazem organ
doradczy inspektora szkolnego, obradujący pod jego przewodnictwem.
Pracownicy pedagogiczni mogą być używani do załatwiania spraw
administracyjnych tylko w zakresie powierzonych im spraw organizacyjnoszkolnych i oświatowych, o ile te sprawy administracyjne nie mogą być
wykonane przez pracowników administracyjnych.
Szczegółowy zakres czynności pracowników pedagogicznych i admi
nistracyjnych określa osobna instrukcja.
Pracownicy inspektoratu szkolnego działają we wzajemnem poro
zumieniu się w sprawach tego wymagających.
§ 4. Poszczególni pracownicy wchodzący w skład inspektoratu
szkolnego występują nazewnątrz tylko w imieniu inspektora szkolnego.
§ 5« Inspektor szkolny sprawuje powierzony mu urząd zgodnie
z przepisami, wskazaniami władz szkolnych oraz interesem publicznym.
Inspektor szkolny jest odpowiedzialny za organizację i realizację
powszechnego nauczania oraz stan nauczania i wychowania w podległych
mu szkołach, za stan wychowania w podległych mu zakładach wychowa
nia przedszkolnego, za opiekę i wyzyskanie wszelkich właściwych środ
ków, zmierzających do podniesienia stanu i poziomu oświaty pozaszkolnej,
oraz za stan organizacyjny i wykonanie prac i zadań inspektoratu szkol
nego,
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Dla celów realizacji zadań, wskazanych w art. 3 ust, 3 i 4 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r, wyznacza
inspektor szkolny rejony inspekcyjne i — zatrzymując dla siebie jeden
rejon — powierza pozostałe poszczególnym zastępcom inspektora szkol
nego. Niezależnie od tego inspektor szkolny, powierza opracowywanie
specjalnych zagadnień organizacyjno - oświatowych poszczególnym za
stępcom inspektora szkolnego,
§ 6. Inspektor szkolny jest zwierzchnikiem służbowym pracowni
ków inspektoratu szkolnego jakoteż nauczycieli państwowych i publicz
nych szkół powszechnych i zakładów wychowania przedszkolnego, spra
wuje nad ich działalnością nadzór, decyduje we wszystkich sprawach na
leżących do jego kompetencji, jakoteż udziela wiążących dyrektyw ze
stanowiska interesu służbowego,
§ 7, W zakresie spraw, związanych z powszechnem nauczaniem
i wychowaniem szkolnem i przedszkolnem na terenie obwodu szkolnego,
jest inspektor szkolny odpowiedzialny w szczególności:
1) za,inicjatywę i zgodne z potrzebami lokalnemi i przepisami oraz
wskazówkami władz szkolnych realizowanie powszechnego nauczania
oraz za organizację publicznego szkolnictwa powszechnego (zakładanie,
przekształcanie, budowa szkół, zaspakajanie ich potrzeb rzeczowych i t, p,),
a w związku z tem za utrzymywanie kontaktu z instytucjami społecznemi,
ułatwiającemi realizację powyższych zadań,
2) za należyte i skuteczne sprawowanie:
a) kierowniczego nadzoru nad publicznemi szkołami powszechnemi,
za ich organizację, stan wychowania i nauczania,
b) nadzoru nad prywatnemi szkołami powszechnemi w zakresie zle
conym mu przez władze szkolne,
c) nadzoru nad zakładami wychowania przedszkolnego,
3) za organizację, stan i skuteczność akcji dokształcania kierowni
ków i nauczycieli publicznych szkół powszechnych i wychowawczyń za
kładów wychowania przedszkolnego,
§ 8, W zakresie oświaty pozaszkolnej w swoim obwodzie jest in
spektor szkolny odpowiedzialny;
a) za badanie i znajomość potrzeb oświaty pozaszkolnej, czuwanie
nad ich zaspakajaniem i organizowaniem pomocy fachowej,
b) za inicjowanie i koordynowanie akcji społecznej w zakresie oświa
ty pozaszkolnej i kierowanie jej na właściwe tory,
c) za utrzymywanie stałego kontaktu z organami samorządu terytorjalnego i gospodarczego, jakoteż z odpowiedniemi instytucjami
społecznemi,
§ 9« W zakresie organizacji pracy w inspektoracie szkolnym in
spektor jest odpowiedzialny;
a) za należyte zorganizowanie i skoordynowanie pracy w inspekto
racie oraz za nadzór nad należytem spełnianiem obowiązków
przez jego pracowników,
b) za zgodność aprobowanych przez siebie załatwień z obowiązującemi przepisami, ze wskazaniami władz szkolnycK oraz z ogól
nym interesem publicznym,
c) za ścisłe informowanie władz przełożonych o stanie spraw, które
winny być podane do ich wiadomości,
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d) za podjęcie inicjatywy wobec właściwych władz co do wydania
niezbędnych zarządzeń, wynikających czy to z przepisów praw
nych, czy stosunków faktycznych, związanych z zakresem dzia
łania inspektora,
e) za przestrzeganie zasad oszczędności w administracji publicznej.
§ 10. Inspektora szkolnego zastępuje zastępca inspektora szkolne
go, jeśli w inspektoracie jest kilku zastępców inspektora szkolnego,
inspektor wyznacza z pośród nich swego stałego zastępcę i powierza mu
stały zakres zastępstv/a; zakres ten może być szerszy w czasie nieobec
ności inspektora w siedzibie urzędu,
Stały zastępca inspektora szkolnego ponosi odpowiedzialność w za
kresie poruczonego mu zastępstwa.
W przypadku, gdy inspektor nie może pełnić swych obowiązków
służbowych z powodu choroby, albo gdy przebywa na urlopie, na stałego
zastępcę przechodzą wszystkie uprawnienia i obowiązki inspektora.
§ 11- Każdy zastępca inspektora szkolnego ponosi całkowitą od
powiedzialność za organizację powszechnego nauczania w swoim rejonie,
organizację i stan nauczania i wychowania w szkołach swego rejonu, za
opracowywanie poruczonych mu zagadnień oraz za załatwienie poruczonych mu spraw zgodnie z wymaganiami organizacyjnemi, dydaktycznemi i wychowawczemi.
Instruktor oświaty pozaszkolnej ponosi odpowiedzialność za dokład
ną znajomość stanu i potrzeb oświaty pozaszkolnej na terenie obwodu
szkolnego oraz za umiejętne wykonanie powierzonych mu prac przy uży
ciu właściwych metod i środków,
§ 12, Wszyscy pracownicy inspektoratu, przygotowujący załatwie
nia spraw, ponoszą odpowiedzialność;
1) za dokładną znajomość przepisów ustaw, rozporządzeń i okólni
ków, obowiązujących w zakresie danego działu, i ich ścisłe stosowanie,
2) za należyte gromadzenie materjału potrzebnego do załatwiaiiia
spraw, dokładne ustalenie stanu faktycznego oraz przedstawienie sprawy
zgodnie z aktami,
3) za dokładne przytoczenie w załatwieniu wszelkich dat, nazwisk,
nazw, obliczeń cyfrowych i t, p,,
4) za dopilnowanie terminów, zarówno wynikających z ustaw i roz
porządzeń jak i zakreślonych przez władze szkolne, oraz terminów, wyni
kających z okoliczności sprawy,
5) za zaprojektowanie załatwienia w ten sposób, aby ono odrazu za
łatwiało sprawę w sposób ostateczny, bądź też obejmowało odrazu wszyst
kie niezbędne szczegóły i nie wywoływało potrzeby dalszej przygotowaw
czej korespondencji (w przypadku zbierania materjałów, żądania wy
jaśnień i t. p,),
6) za ścisłe stosowanie przepisów kancelaryjnych oraz za należyte
przechowywanie akt, ewidencyj i pomocy urzędowych.
§ 13. Organizację kancelarji inspektoratu szkolnego regulują osob
ne przepisy.
Pracownik prowadzący kancelarję inspektoratu jest odpowiedzialny:
1) za ścisłe przestrzeganie przepisów kancelaryjnych oraz informo
wanie inspektora o brakach dostrzeżonych w tym względzie,
2) za przestrzeganie zasady oszczędności w gospodarce kancela
ryjnej,
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3) za techniczną ochronę tajności i poufności spraw.
§ 14, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 paź
dziernika 1933 r. Równocześnie tracą moc obowiązującą wszelkie przepipisy, wydane w sprawach, unormowanych niniejszem rozporządzeniem.
Instrukcja biurowa dla władz szkolnych I instancji (Dz, Urz. Min. W. R. i O. P,
z dnia 30 maja 1930 r. Nr 5, poz. 66).

24,
lARZĄDZEmE
Wojewody

Śląskiego

z dnia 24 lipca 1933 r.

W sprawie zespolenia okręgów szkolnych,
(Gazeta Urzędowa W o j e w ó d z t w a Śląskiego, Dział Administracji
z dnia 30 lipca 1933 r., poz. 71).

Szkolnej

Nr 25 (7)

Z uwagi na konieczność stosowania jaknajdalej idących oszczędno
ści budżetowych zarządzam co następuje;
Istniejące na obszarze Województwa Śląskiego okręgi szkolne łączy
się w następujące obwody szkolne:
1. obwód szkolny katowicki z siedzibą w Katowicach (obejmuje
teren powiatu katowickiego i miasto Katowice),
2. obwód szkolny świętochłowicki z siedzibą w Nowych Hajdukach
(obejmuje powiat świętochłowicki, tudzież miasto Król.-Hutę),
3. obwód szkolny pszczyński z siedzibą w Pszczynie (obejmuje po
wiat pszczyński),
4. obwód szkolny rybnicki z siedzibą w Rybniku (obejmuje powiat
rybnicki),
5. obwód szkolny tarnogórski z siedzibą w Tarnowskich Górach
(obejmuje powiat tarnogórski),
6. obwód szkolny lubliniecki z siedzibą w Lublińcu (obejmuje powiat
lubliniecki),
7. obwód szkolny bielski z siedzibą w Bielsku (obejmuje powiat
Bielsko oraz miasto Bielsko),
8. obwód szkolny cieszyński z siedzibą w Cieszynie (obejmuje po
wiat cieszyński),
W związku z tem odnośni inspektorowie szkolni przeniosą z dniem
1 sierpnia 1933 r. swoje biura do wspólnego lokalu w siedzibie nowo
utworzonych obwodów szkolnych.
Sprawę wzajemnego stosunku służbowego PP. Inspektorów i za
stępców, tudzież sprawę reorganizacji biur i biurowości ureguluje osobne
zarządzenie.
Do czasu wydania wspomnianego zarządzenia zakres działalności
i kompetencji PP, Inspektorów Szkolnych i zastępców pozostaje nie
zmieniony,
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25.
ZARZĄDZENIE
Wojewody

Śląskiego

z dnia 24 maja 1934 r,

O organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych w Wojewódz
twie Śląskiem.
(Gazeta U r z ę d o w a

W o j e w ó d z t w a Śląskiego, Dział Adiminstracji
z dnia 3 lipea 1934 r,, poz. 72).

Szkolnej Nr 2.2 (7)

Uzupełniając zarządzenie z dnia 24 lipca 1933 r. Nr O. P. 1-4/5
w sprawie zezwolenia obwodów szkolnych w Województwie Śląskiem
(Gazeta Urzędowa Wojew, Śl. — Dział Administracji Szkolnej Nr 25/7,
poz. 71) zmieniam dotychczasową nazwę „Powiatowe Urzędy Szkolne"
na „Inspektoraty Szkolne",
Równocześnie zarządzam stosowanie w zakresie wewnętrznej orga
nizacji pracy Inspektorów postanowień zawartych w rozporządzeniu Mi
nistra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 sierpnia
1933 r, (Nr. I Org. 1012/41/33 o organizacji wewnętrznej obwodowych
władz szkolnych (Dz. Urz. Min, W. R, i O. P. Nr 11, poz. 163),
Dotychczasowe przepisy, regulujące organizację kancelarji Inspek
toratów, pozostają niezmienione.
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 1934 r.
26.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 23 kwietnia 1936 r.

O zmianie

rozporządzenia o podziale okręgów
szkolne.

szkolnych na obwody

(Dz. U. R. P. z dnia 1 maja il936 r. Nr 34, poz, 270).

Na podstawie art. 2 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 4 lipca 1933 r. o organizacji obwodowych władz szkolnych (Dz. U.
R. P, Nr 50, poz, 389) zarządzam co następuje;
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 14 lipca 1933 r, o podziale okręgów szkolnych na
obwody szkolne (Dz, U, R, P, Nr 61, poz, 459) paragraf 1, punkt 5, ustęp
siódmy otrzymuje brzmienie następujące:
,,Ostrowski, obejmujący powiaty ostrowski, kępiński i krotoszyński
z siedzibą inspektora szkolnego w Ostrowie",
§ 2, Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 maja
1936 r,
(Dz, Urz. Min, W, R, i O, P, z dnia 30 maja 1936 r. Nr 3, poz. 56).
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27.
OKÓLNIK

Nr 99

z dnia 14 listopada 1937 r. (BP-25723/37)

W sprawie udziału przedstawicieli władz szkolnych w powiatowych zebra
niach periodycznych.
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. z dnia 31 grudnia 1937 r. Nr 14, poz. 424).

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego podaje
do wiadomości pismo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 20.X.
1937 r. Nr GL, 5c-3 w sprawie udziału w powiatowych zebraniach perio
dycznych, z prośbą o pouczenie Inspektorów Szkolnych, że w interesie
szkolnictwa leży uczestniczenie we wspomnianych zebraniach.
Otnzymują:
Kuratoria Okręgów Szkolnych,
Śląski Urząd Wojew. Wydz. Ośw. Publ.,
Liceum Krzemienieckie.

Odpis.
MINISTERSTWO
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Warszawa, dn. 20 październ. 1937 r.
Udział w powiatowych zebraniach
periodycznych.

Do
Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego
Zdarzają się coraz częściej przypadki, że w przewidzianych w art. 13
i 65 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 19,1, 1928 r, o organi
zacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz, U, R, P, Nr 80,
poz, 555 ex 1936 r,) zebraniach periodycznych powiatowych, których skład
i zadania bliżej zostały określone w §§ 22 i 23 r.ozporządzenia Rady Mi
nistrów z dn, 2,VII, 1931 r, o stanowisku wojewodów i starostów jako
przedstawicieli Rządu (Dz, U, R, P, Nr 66, poz, 546), nie bierze udziału
znaczna część naczelników władz i urzędów administracji niezespolonej.
Zjawisko to występuje również w powiatach granicznych, gdzie po
trzeba kontaktu władz jest szczególnie silna.
J a k o powód nieobecności bywa podawana choroba lub nawał pracy,
W pierwszym wypadku winien być naczelnik zastąpiony przez zastępcę,
w drugim zaś wypadku, ponieważ termin zebrania bywa podawany dłuż
szy czas naprzód i zebrania odbywają się najwyżej 2 razy w roku, istnieje
możność zapobieżenia temu przez odpowiednie rozplanowanie zajęć.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych prosi o wydanie odpowiednich
w tym względzie zarządzeń i powiadomienie o ich treści,
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28,
ROZPORZĄDZENIE
Ministra

Wyznań

Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 8 lutego 1938 r.

w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 14 lipca 1933 r, o podziale okrę
gów szkolnych na obwody szkolne.
(Dz. U. R. P. z dn. 25 lutego 1938 r. Nr 12, poz. 85).

Na podstawie art. 2 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 4 lipca 1933 r, o organizacji obwodowych władz szkolnych (Dz- U,
R, P, Nr 50, poz. 389) zarządzam co następuje;
§ 1. W § 1 rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na
obwody szkolne (Dz. U. R, P. Nr 61, poz. 459) wprowadza się następujące
zmiany:
1) Punkt 1 otrzymuje brzmienie;
,,Okrąg Szkolny Brzeski dzieli się na obwody szkolne:
Brzeski, obejmujący powiat brzeski, z siedzibą inspektora szkolnego
w Brześciu n, B,,
Drohicki, obejmujący powiat drohicki, z siedzibą inspektora szkol
nego w Drohiczynie,
Koszyrski, obejmujący powiat koszyrski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Kamieniu Koszyrskim,
Kobryński, obejmujący powiat kobryński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Kobryniu,
Kosowski, obejmujący powiat kosowski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Kosowie Poleskim,
Łuniniecki, obejmujący p o w i a t łuniniecki, z siedzibą inspektora
szkolnego w Łunińcu,
Piński, obejmujący powiat piński, z siedzibą inspektora szkolnego
w Pińsku,
Prużański, obejmujący powiat prużański, z siedzibą inspektora szkol
nego w Pruźanie,
Stoliński, obejmujący powiat stoliński, z siedzibą inspektora szkol
nego w Stolinie,
Białostocki, obejmujący miasto Białystok oraz powiat białostocki,
z siedzibą inspektora szkolnego w Białymstoku,
Bielski, obejmujący powiat bielski, z siedzibą inspektora szkolnego
w Bielsku Podlaskim,
Łomżyński, obejmujący powiat łomżyński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Łomży,
Ostrołęcki, obejmujący powiat ostrołęcki, z siedzibą inspektora
szkolnego w Ostrołęce,
Ostrowski, obejmujący powiat ostrowski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Ostrowi Mazowieckiej,
Sokolski, obejmujący powiat sokolski, z siedzibą inspektora szkolne
go w Sokółce,
Szczuczyński, obejmujący powiat szczuczyński, z siedzibą inspekto
ra szkolnego w Grajewie,
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Wysokomazowiecki, obejmujący powiat wysokomazowiecki, z sie
dzibą inspektora szkolnego w Wysokiem Mazowieckiem".
2) Punkt 5 otrzymuje brzmienie;
,,Okrąg Szkolny Poznański dzieli się na obwody szkolne;
Chodzieski, obejmujący powiat chodzieski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Chodzieży,
Czarnkowski, obejmujący powiat czarnkowski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Czarnkowie,
Gnieźnieński, obejmujący miasto Gniezno i powiat gnieźnieński,
z siedzibą inspektora szkolnego w Gnieźnie,
Gostyński, obejmujący powiat gostyński, z siedzibą inspektora szkol
nego w Gostyniu,
Jarociński, obejmujący powiat jarociński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Jarocinie,
Kaliski, obejmujący powiat kaliski, z siedzibą inspektora szkolnego
w Kaliszu,
Kępiński, obejmujący powiat kępiński, z siedzibą inspektora szkol
nego w Kępnie,
Kolski, obejmujący powiat kolski, z siedzibą inspektora szkolnego
w Kole,
Koniński, obejmujący powiat koniński, z siedzibą inspektora szkol
nego w Koninie,
Kościański, obejmujący powiat kościański, z siedzibą inspektora
szkolnego w Kościanie,
Krotoszyński, obejmujący powiat krotoszyński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Krotoszynie,
Leszczyński, obejmujący powiat leszczyński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Lesznie,
Międzychodzki, obejmujący powiat międzychodzki, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Międzychodzie,
Mogileński, obejmujący powiat mogileński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Mogilnie,
Nowotomyski, obejmujący powiat nowotomyski, z siedzibą inspekto
ra szkolnego w Nowyrii Tomyślu,
Obornicki, obejmujący powiat obornicki, z siedzibą inspektora szkol
nego w Obornikach,
Ostrowski, obejmujący powiat ostrowski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Ostrowie Wielkopolskim,
Poznański miejski, obejmujący miasto Poznań, z siedzibą inspektora
szkolnego w Poznaniu,
Poznański, 0'bejmujący powiat poznański, z siedzibą inspektora
szkolnego w Poznaniu,
Rawicki, obejmujący powiat rawicki, z siedzibą inspektora szkolnego
w Rawiczu,
Śremski, obejmujący powiat śremski, z siedzibą inspektora szkolne
go w Śremie,
Średzki, obejmujący powiat średzki, z siedzibą inspektora szkolnego
w Środzie,
Szamotulski, obejmujący powiat szamotulski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Szamotułach,
Turecki, obejmujący powiat turecki, z siedzibą inspektora szkolnego
w Turku,
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Wągrowiećki, obejmujący powiat wągrowiecki, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wągrowcu,
Wolsztyński, obejmujący powiat wolsztyński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wolsztynie,
Wrzesiński, obejmujący powiat wrzesiński, z siedzibą inspektora
szkolnego w e Wrześni,
Żniński, obejmujący powiat żniński, z siedzibą inspektora szkolne
go w Żninie",
3) Punkt 6 otrzymuje brzmienie:
,,Okrąg Szkolny Warszawski dzieli się na obv/ody szkolne:
Ciechanowski, obejmujący powiaty: ciechanowski, mławski i przas
nyski, z siedzibą inspektora szkolnego w Ciechanowie,
Działdowski, obejmujący powiat działdowski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Działdowie,
Łowicki, obejmujący powiaty: łowicki, kutnowski i sochaczewski,
z siedzibą inspektora szkolnego w Łowiczu,
Płocki, obejmujący powiaty płocki i gostyniński, z siedzibą inspekto
ra szkolnego w Płocku,
Pułtuski, obejmujący powiaty pułtuski i makowski, z siedzibą in
spektora szkolnego w Pułtusku,
Sierpecki, obejmujący powiaty sierpecki i płoński, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Sierpcu,
Skierniewicki, obejmujący powiaty skierniewicki i rawski, z siedzibą
inspektora szkolnego w Skierniewicach,
Warszawski miejski, obejmujący miasto Warszawę, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Warszawie,
Warszawski, obejmujący powiaty: warszawski, radzymiński, miński,
grójecki i błoński, z siedzibą inspektora szkolnego w Warszawie,
Łódzki miejski, obejmujący miasto Łódź, z siedzibą inspektora szkol
nego w Łodzi,
Łódzki, obejmujący powiaty: łódzki, łęczycki i brzeziński, z siedzibą
inspektora szkolnego w Łodzi,
Piotrkowski, obejmujący powiaty piotrkowski i radomszczański,
z siedzibą inspektora szkolnego w Piotrkowie,
Wieluński, obejmujący powiat wieluński, z siedzibą inspektora szkol
nego w Wieluniu,
Zduńskowolski, obejmujący powiaty łaski i sieradzki, z siedzibą in
spektora szkolnego w Zduńskiej Woli".
4) Punkt 7 otrzymuje brzmienie:
,,Okrąg Szkolny Wileński dzieli się na obwody szkolne:
Brasławski, obejmujący powiat brasławski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Brasławiu,
Głębocki, obejmujący powiat dziśnieński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Głębokiem,
Mołodecki, obejmujący powiat mołodecki, z siedzibą inspektora
szkolnego w Mołodecznie,
Oszmiański, obejmujący powiat oszmiański, z siedzibą inspektora
szkolnego w Oszmianie,
Postawski, obejmujący powiat postawski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Postawach,
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Święciański, obejmujący powiat święciański, z siedzibą inspektora
szkolnego w Święcianach,
Wilejski, obejmujący powiat wilejski, z siedzibą inspektora szkolne
go w Wilejce,
Wileński miejski, obejmujący miasto Wilno, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wilnie,
Wileński, obejmujący powiat wileńsko-trocki, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wilnie,
Baranowicki, obejmujący powiat baranowicki, z siedzibą inspektora
szkolnego w Baranowiczach,
Lidzki, obejmujący powiat lidzki, z siedzibą inspektora szkolnego
w Lidzie,
Nieświeski, obejmujący powiat nieświeski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Nieświeżu,
Nowogródzki, obejmujący powiat nowogródzki, z siedzibą inspekto
ra szkolnego w Nowogródku,
Słonimski, obejmujący powiat słonimski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Słonimie,
Stołpecki, obejmujący powiat stołpecki, z siedzibą inspektora szkol
nego w Stołpcach,
Szczuczyński, obejmujący powiat szczuczyński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Szczuczynie,
Wołożyński, obejmujący powiat wołożyński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wołożynie,
Augustowski, obejmujący powiat augustowski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Augustowie,
Grodzieński, obejmujący powiat grodzieński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Grodnie,
Suwalski, obejmujący powiat suwalski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Suwałkach,
Wołkowyski, obejmujący powiat wołkowyski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wołkowysku".
5) Punkt 8 otrzymuje brzmienie:
,,Okrąg Szkolny Wołyński dzieli się na obwody szkolne:
Dubieński, obejmujący powiat dubieński, z siedzibą inspektori szkol
nego w Dubnie,
Horochowski, obejmujący powiat horochowski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Horochowie,
Kostopolski, obejmujący powiat kostopolski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Kostopolu,
Kowelski, obejmujący powiat kowelski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Kowlu,
Krzemieniecki, obejmujący powiat krzemieniecki, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Krzemieńcu,
Lubomelski, obejmujący powiat lubomelski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Lubomlu,
Łucki, obejmujący powiat łucki, z siedzibą inspektora szkolnego
w Łucku,
Rówieński, obejmujący powiat rówieński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Równem,
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Sarneński, obejmujący powiat sameński, z siedzibą inspektora szkol
nego w Sarnach,
Włodzimierski, obejmujący powiat włodzimierski, z siedzibą inspek
tora szkolnego we Włodzimierzu,
Zdołbunowski, obejmujący powiat żdołbunowski, z siedzibą inspek
tora szkolnego w Zdołbunowie",
6) Po punkcie 8 dodaje się punkt 9 w brzmieniu:
,,Okrąg Szkolny Pomorski dzieli się na obwody szkolne:
Bydgoski, obejmujący miasto Bydgoszcz i powiat bydgoski, z siedzi
bą inspektora szkolnego w Bydgoszczy,
Brodnicki, obejmujący powiat brodnicki, z siedzibą inspektora szkol
nego w Brodnicy,
Chełmiński, obejmujący powiat chełmiński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Chełmnie,
Chojnicki, obejmujący powiat chojnicki, z siedzibą inspektora szkol
nego w Chojnicach,
Gdyński, obejmujący miasto Gdynię, z siedzibą inspektora szkolne
go w Gdyni,
Grudziądzki, obejmujący miasto Grudziądz i powiat grudziądzki,
z siedzibą inspektora szkolnego w Grudziądzu,
Inowrocławski, obejmujący miasto Inowrocław i powiat inowrocław
ski, z siedzibą inspektora szkolnego w Inowrocławiu,
Kartuski, obejmujący powiat kartuski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Kartuzach,
Kościerski, obejmujący powiat kościerski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Kościerzynie,
Lipnowski, obejmujący powiat lipnowski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Lipnie,
Lubawski, obejmujący powiat lubawski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Nowym Mieście,
Nieszawski, obejmujący powiat nieszawski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Aleksandrowie Kujawskim,
. Rypiński, obejmujący powiat rypiński, z siedzibą inspektora szkol
nego w Rypinie,
Sępoleński, obejmujący powiat sępoleński, z siedzibą inspektora
szkolnego w Sępolnie,
Starogardzki, obejmujący powiat starogardzki, z siedzibą inspektora
szkolnego w Starogardzie,
Świecki, obejmujący powiat świecki, z siedzibą inspektora szkolne
go w Świeciu,
Szubiński, obejmujący powiat szubiński, z siedzibą inspektora szkol
nego w Szubinie,
Tczewski, obejmujący powiat tczewski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Tczewie,
Toruński, obejmujący miasto Toruń i powiat toruński, z siedzibą
inspektora szkolnego w Toruniu,
Tucholski, obejmujący p o w i a t tucholski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Tucholi,
Wąbrzeski, obejmujący powiat wąbrzeski, z siedzibą inspektora
szkolnego w Wąbrzeźnie,
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Wejherowski, obejmujący powiat morski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Wejherowie,
Włocławski, obejmujący powiat włocławski, z siedzibą inspektora
szkolnego we Włocławku,
Wyrzyski, obejmujący powiat wyrzyski, z siedzibą inspektora szkol
nego w Wyrzysku",
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwiet
nia 1938 r,
(Dz, Urz, Min. W, R, i O, P, z dn. 10 marca 1938 r. Nr 2, poz. 26).

29.
ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych

i Oświecenia

Publicznego

z dnia 8 marca 1938 r, (Nr BP-4673/38)

O organizacji wewnętrznej obwodowych w^ładz szkolnych.
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 3, poz. 58 z dnia 25 marca 1938 r.).

Na podstawie art, 5 i 6 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 4 lipca 1933 r, o organizacji obwodowych władz szkolnych (Dz. U. R.
P, Nr 50, poz, 389) zarządzam:
§ 1. Inspektor szkolny działa pod osobistą odpowiedzialnością sa
modzielnie i jednoosobowo, z zastrzeżeniem kolegialnego załatwiania
spraw stosownie do obowiązujących przepisów,
Inspektor szkolny załatwia sprawy, należące do jego zakresu dzia
łania, osobiście lub przy pomocy podległego mu urzędu, noszącego nazwę
inspektorat szkolny,
§ 2, Stosunek inspektora szkolnego do samorządu szkolnego regu
lują osobne przepisy.
§ 3, W skład inspektoratu szkolnego wchodzą w miarę potrzeby:
jeden lub więcej podinspektorów o^az odpowiednia liczba pracowników
biurowych,
Podinspektorzy szkolni i instruktor oświaty pozaszkolnej są pomoc
nikami inspektora w zakresie objętym przepisem art, 3 ust, 3 i 4 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r, o organizacji
obwodowych władz szkolnych i stanowią razem orgćin doradczy inspekto
ra szkolnego, obradujący pod jego przewodnictwem.
O ile instruktorowi oświaty pozaszkolnej zostały powierzone czyn
ności na terenie, wchodzącym w skład dwu lub więcej obwodów szkol
nych, instruktor podlega służbowo inspektorowi szkolnemu w swej siedzi
bie, a w zakresie powierzonych mu czynności — inspektorom właściwym
terytorialnie, z którymi uzgadnia plan i metodę pracy.
§ 4« Poszczególni pracownicy, wchodzący w skład inspektoratu
szkolnego, występują na zewnątrz tylko w imieniu inspektora szkolnego.
§ 5, Inspektor szkolny sprawuje powierzony mu urząd zgodnie
z przepisami, wskazaniami władz szkolnych oraz interesem publicznym,
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Inspektor szkolny jest odpowiedzialny za organizację i realizację
powszechnego nauczania i wychowania w podległych mu szkołach, za
stan wychowania w podległych mu zakładach wychowania przedszkolne
go, za opiekę i wyzyskanie wszelkich właściwych środków, zmierzających
do podniesienia stanu i poziomu oświaty pozaszkolnej, oraz za stan orga
nizacyjny i wykonanie prac i zadań inspektoratu szkolnego.
Dla celów realizacji zadań, wskazanych w art. 3 ust, 3 i 4 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 4 lipca 1933 r,, wyznacza in
spektor szkolny rejony inspekcyjne i — zatrzymując dla siebie jeden
rejon — powierza pozostałe poszczególnym podinspektorom szkolnym,
W jednopowiatowych obwodach szkolnych, w których w skład in
spektoratu szkolnego wchodzi jeden lub więcej podinspektorów szkolnych,
inspektor szkolny, poza wizytacją szkół własnego rejonu, jest obowiązany
do przeprowadzania inspekcji wszystkich szkół w obwodzie i zapoznania
się z pracą każdego nauczyciela przynajmniej raz w ciągu lat trzech,
§ 6, Inspektor szkolny jest zwierzchnikiem służbowym pracowni
ków inspektoratu szkolnego, jako też nauczycieli państwowych i publicz
nych szkół powszechnych i zakładów wychowania przedszkolnego, spra
wuje nad ich działalnością nadzór, decyduje we wszystkich sprawach, na
leżących do jego kompetencji i udziela wiążących dyrektyw ze stanowiska
interesu służbowego,
§ 7. W zakresie spraw, związanych z powszechnym nauczaniem
i wychowaniem szkolnym i przedszkolnym na terenie obwodu szkolnego,
jest inspektor szkolny odpowiedzialny w szczególności:
1) za inicjatywę i zgodne z potrzebami lokalnymi i przepisami oraz
wskazówkami władz szkolnych realizowanie powszechnego nauczania
oraz za organizację publicznego szkolnictwa powszechnego (zakładanie,
przekształcanie, budowa szkół, zaspakajanie ich potrzeb rzeczowych itp,),
a w związku z tym za utrzymywanie kontaktu z instytucjami społecznymi,
ułatwiającymi realizację powyższych zadań;
2) za należyte i skuteczne sprawowanie;
a) kierowniczego nadzoru nad publicznymi szkołami powszechnymi,
za ich organizację, stan wychowania i nauczania,
b) nadzoru nad prywatnymi szkołami powszechnymi w zakresie
zleconym mu przez władze szkolne;
3) za organizację stan i skuteczność akcji dokształcania kierowników
i nauczycieli publicznych szkół powszechnych i wychowawczyń zakładów
wychowania przedszkolnego,
§ 8, W zakresie oświaty pozaszkolnej w swoim obwodzie jest
inspektor szkolny odpowiedzialny;
a) za badanie i znajomość potrzeb oświaty pozaszkolnej, czuwanie
nad ich zaspakajaniem i organizowaniem pomocy fachowej,
b) za inicjowanie i koordynowanie akcji społecznej w zakresie oświa
ty pozaszkolnej i kierowanie jej na właściwe tory,
c) za utrzymywanie stałego kontaktu z organami samorządu teryto
rialnego, jako też z odpowiednimi instytucjami społecznymi,
§ 9, W zakresie organizacji pracy w inspektoracie szkolnym in
spektor jest odpowiedzialny;
a) za należyte zorganizowanie i skoordynowanie pracy w inspekto
racie oraz za nadzór nad należytym spełnianiem obowiązków
przez jego pracowników,
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b) za zgodność aprobowanych przez siebie załatwień z obowiązują
cymi przepisami, ze wskazaniami władz szkolnych oraz z ogól
nym interesem publicznym,
c) za ścisłe informowanie władz przełożonych o stanie spraw, któ
re winny być podane do ich wiadomości,
d) za podjęcie inicjatywy wobec właściwych władz co do wydania
niezbędnych zarządzeń, wynikających czy to z przepisów praw
nych, czy stosunków faktycznych, związanych z zakresem dzia
łania inspektora,
e) za przestrzeganie zasad oszczędności w administracji publicznej.
§ 10, Inspektora szkolnego zastępuje z reguły podinspektor szkol
ny; jeżeli w inspektoracie jest więcej podinspektorów szkolnych, inspektor
wyznacza spośród nich swego stałego zastępcę i powierza mu stały zakres
zastępstwa; zakres ten może być szerszy w czasie nieobecności inspekto
ra w siedzibie urzędu. Stały zastępca inspektora szkolnego ponosi odpo
wiedzialność w zakresie poruczonego mu zastępstwa.
W przypadku, gdy inspektor nie może pełnić swych obowiązków
służbowych z powodu choroby lub gdy przebywa na^ urlopie, na stałego
zastępcę przechodzą wszystkie uprawnienia i obowiązki inspektora.
Inspektor szkolny może wyznaczyć na swego zastępcę w zakresie
spraw administracyjnych instruktora oświaty pozaszkolnej.
W inspektoracie szkolnym, w którym zastępstwo nie może być zorga
nizowane w sposób wyżej przewidziany, zastępuje chorego lub urlopowa
nego inspektora urzędnik, wyznaczony przez właściwe Kuratorium.
§ 11< Każdy podinspektor szkolny ponosi całkowitą odpowiedzial
ność za organizację powszechnego nauczania w swoim rejonie, organizację
i stan nauczania i wychowania w szkołach swego rejonu, za opracowywa
nie poruczonych mu zagadnień oraz za załatwianie poruczonych mu spraw
zgodnie z wymaganiami organizacyjnymi, dydaktycznymi i wychowaw
czymi.
Instruktor oświaty pozaszkolnej ponosi odpowiedzialność za dokład
ną znajomość stanu i potrzeb oświaty pozaszkolnej na powierzonym mu
terenie oraz za umiejętne wykonanie powierzonych mu prac przy użyciu
właściwych metod i środków,
§ 12, Wszyscy pracownicy inspektoratu, przygotowujący załatwie
nie spraw, ponoszą odpowiedzialność:
1) za dokładną znajomość przepisów ustaw, rozporządzeń i okólni
ków, obowiązujących w zakresie danego działu, i ich ścisłe stosowanie;
2) za należyte gromadzenie materiału, potrzebnego do załatwiania
spraw, dokładne ustalenie stanu faktycznego oraz przedstawienie sprawy
zgodnie z aktami;
3) za dokładne przytoczenie w załatwieniu wszelkich dat, nazwisk,
nazw, obliczeń cyfrowych itp.;
4) za dopilnowanie terminów, zarówno wynikających z ustaw i roz
porządzeń, jak i zakreślonych przez władze szkolne, oraz terminów, wyni
kających z okoliczności sprawy;
5) za projektowanie załatwienia w ten sposób, aby ono od razu
załatwiało sprawę w sposób ostateczny, bądź też obejmowało od razu
wszystkie niezbędne szczegóły i nie wywoływało potrzeby dalszej przy
gotowawczej korespondencji (w przypadku zbierania materiałów, żądania
wyjaśnień itp.);
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6) za ścisłe stosowanie przepisów kancelaryjnych oraz za należyte
przechowywanie akt, ewidencyj i pomocy urzędowych.
§ 13- Organizację kancelarii inspektoratu regulują osobne przepisy.
Pracownik prowadzący kancelarię jest odpowiedzialny;
1) za ścisłe przestrzeganie przepisów kancelaryjnych oraz informo
wanie inspektora o brakach dostrzeżonych w tym względzie;
2) za przestrzeganie zasady oszczędności w gospodarce kance
laryjnej;
3) za techniczną ochronę tajności i poufności spraw.
§ 14. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwiet
nia 1938 r. Równocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Mini
stra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25 sierpnia
1933 r. Nr I. Org. 1012/41/33 o organizacji wewnętrznej obwodowych władz
szkolnych (Dz. Urz. Min. W, R. i O. P. Nr 11, poz, 163).
30,
OBWODY

SZKOLNE

w dniu 1 kwietnia 1938 r,

(według siedzib Inspektorów Szkolnych).
I.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Brześć n. Bugiem,
Drohiczyn,
Kamień Koszyrski,
Kobryń,
Kosów Poleski,
Łuniniec,
Pińsk,
Prużana,
Stolin,
II.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Biała Małopolska,
Gorlice,
Kraków — miasto.
Kraków — obwód.
Mielec,
Nowy Sącz,
Nowy Targ,
Tarnów,
Wadowice,

Okrąg Szkolny Brzeski:
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

Białystok,
Bielsk Podlaski,
Łomża,
Ostrołęka,
Ostrów Mazowiecki
Sokółka,
Grajewo,
Wysokie Mazowieckie,

Okrąg Szkolny Krakowski:
10)
11)
12)
13)
14)
15)
^ 16)
17)

Częstochowa,
Busk,
Kielce,
Końskie,
Miechów,
Ostrowiec,
Radom,
Sosnowiec.

III , Okrąg Szkolny Lubelski:
1)
2)
3)
4)
5)
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Biała Podlaska,
Chełm,
Lublin — miasto,
Lublin — obwód.
Puławy,

6)
7)
8)
9)

Siedlce,
Sokołów Podlaski,
Tomaszów Lubelski,
Zamość,

IV. Okrąg Szkolny Lwowski;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Gródek Jagielloński 1
Jarosław,
Krosno,
Lwów — miasto.
Lwów — obwód.
Nisko
Przemyśl,
Rawa Ruska,
Rzeszów,
Sambor,
Sanok,
Turka,
V.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

VL

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)

Rypin,
Sępolno,
Starogard,
Świecie,
Szubin,
Tczew,
Toruń,
Tuchola,
Wąbrzeźno,
Wejherowo,
Włocławek,
Wyrzysk.

Okrąg Szkolny Poznański;

• ,..

Chodzież,
Czarnków,
Gniezno,
Gostyń,
Jarocin,
Kalisz,
Kępno,
Koło,
Konin,
Kościan,
Krotoszyn,
Leszno,
Międzychód,
Mogilno,

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
VII.

1)
2)
3)
4)

Dolina,
Kołomyja,
Nadworna,
Stanisławów,
Stryj,
Brzeżany,
Czortków,
Kamionka Strumiłowa,
Tarnopol,
Trembowla,
Złoczów.

Okrąg Szkolny Pomorski:

Bydgoszcz,
Brodnica,
Chełmno,
Chojnice,
Gdynia,
Grudziądz,
Inowrocław,
Kartuzy,
Kościerzyna,
Lipno,
Nowe miasto,
Aleksandrów Kujawski,

C56(S?r

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)

Ciechanów,
Działdowo,
Łowicz,
Płock,

Nowy Tomyśl,
Oborniki,
Ostrów Wielkopolski,
Poznań — miasto,
Poznań — obwód,
Rawicz,
Śrem,
Środa,
Szamotuły,
Turek,
Wągrowiec,
Wolsztyn,
Września,
Żnin.

Okrąg Szkolny Warszawski!
5)
6)
7)
8)

Pułtusk,
Sierpc,
Skierniewice,
Warszawa — miasto.
22;

9)
10)
11)

Warszawa — obwód,
Łódź — miasto,
Łódź — obwód,
VIII.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

X,
1)
2)
3)
4)
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Katowice,
Chorzów,
Pszczyna,
Rybnik,

Nieśwież,
Nowogródek,
Słonim,
Stołpce,
Szczuczyn,
Wołożyn,
Augustów,
Grodno,
Suwałki,
Wołkowysk.

Okrąg Szkolny Wołyński:
7)
8)
9)
10)
11)

Dubno,
Horochów,
Kostopol,
Kowel,
Krzemieniec,
Luboml,

Piotrków,
Wieluń,
Zduńska Wola.

Okrąg Szkolny WUeński;
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Brasław,
Głębokie,
Mołodeczno,
Oszmiana,
Postawy,
Święciany,
Wilejka,
Wilno — miasto,
Wilno — obwód,
Baranowicze,
Lida,
IX.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

12)
13)
14)

Łuck,
Równe,
Sarny,
Włodzimierz,
Zdołbunów.

Województwo Śląskie:
5)
6)
7)
8)

Tarnowski Góry,
Lubliniec,
Bielsko,
Cieszyn,

CZĘŚĆ III.

A,
CHRONOLOGICZNY SPIS PRZEPISÓW, NORMUJĄCYCH
ORGANIZACJĘ WŁADZ SZKOLNYCH.

A,
CHRONOLOGICZNY
ustaw, rozporządzeń

SPIS
i

okólników

w sprawach, dotyczących organizacji władz szkolnych
w latach 1917 — 1938 (1,IV),
Uwaga:

Przepisy,
nictwie,

oznaczone gwiazdką

są drukowane w niniejszym

wydaw

1917,
*) 1, P i ? Z £ P / S F r F M C Z A S O W S o szkołach elementarnych w Kró
lestwie Polskim, Dział III, O organach zarządu szkolnictwa elementarnego.
(Dz, Urz, Dep. W. R. i O, P. Nr. 1 z dnia 1 października 1917 r.).

*) 2. ROZPORZĄDZENIA
OGÓLNE, dotyczące oddania zarządu
szkolnictwa Komisji Przejściowej Tymczasowej Rady Stanu,
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr. 1, Dz, II, ust. I i II).
3. REGULAMIN
dla inspektorów szkolnych okręgowych Królestwa
Polskiego. — Wydanie urzędowe Min. W. R. i O. P. — 1917 r.
1918.
*) 4. DEKRET Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji Władz
Naczelnych w Królestwie Polskim.
(Dz. P, K, P, Nr 1, poz. 1 z dnia l.II. 1918 n ) :

*) 5. RESKRYPT
Rady Regencyjnej
Królestwa Polskiego z dnia
7.IX. 1918 r. w przedmiocie wyłączenia z kompetencji Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządu szkolnictwa rolniczego niż
szego stopnia i przekazania tegoż zarządu Ministrowi Rolnictwa i Dóbr
Koronnych.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 6. poz. D. 2 z dn. 30.X, 1918 r.).
*) 6, STATUT Rady Oświecenia Publicznego przy Ministrze W, R,
i O. P.
(Dz. Urz, M. W, R, i O P. Nr 6, poz. 3 z dn. 30.X. 1918 r.).

7. ORGANIZACJA
Władz Higieniczno-Szkolnych
w K. ?. Mini
sterstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i w K. P. Minister227

stwie Zdrowia Publicznego, Opieki Społecznej i Ochrony Pracy i ich wza
jemny stosunek.
(Dz. Urz. M. W R, i O. P. Nr 6, poz. 0.27),

*) 8, RESKRYPT
Rady Regencyjnej
o organizacji archiwów pań
stwowych i o opiece nad archiwaliami — wyciąg,
{Dz, Urz, M. W, R. i O. P, Nr 6, poz, 0,1),
*) 9.
i kultury.

DEKRET

Rady

Regencyjnej

o opiece nad zabytkami sztuki

(Dz, P, P, P, Nr 16, poz, 35 z dnia 8.XI, 1918 r,),

")

10. DEKRET

o utworzeniu Ministerstwa Sztuki i Kultury,

(Dz. Urz. M, W, R, i O, P, Nr 7, poz S. 3),

11, PRZEPISY
wykonawcze z dnia 11 grudnia 1918 r, do dekretu
o utworzeniu Ministerstwa Sztuki i Kultury.
(Dz, Urz, M, W. R, i O, P, Nr 7, poz, S, 4),

*] 12. UCHWAŁA
Rady Ministrów z dnia 25 listopada 1918 r,
o tymczasowej organizacji szkolnictwa na Śląsku Cieszyńskim,
(Dz, Urz, M, W, R. i O. P Nr 7, poz. S. 5].

13, OKÓLNIK Nr 6723 Sekcji Szkolnictwa Elementarnego do Rad
Szkolnych Okręgowych i k, p. Inspektorów Szkolnych Okręg, w sprawie
delegatów Kółek Rolniczych do Rad Szkolnych Okręgowych,
(Dz, Urz. M, W, R, i O, P, Nr 7, poz. A. 20),

14. OKÓLNIK Nr 12235 Sekcji Szkolnictwa Elementarnego do k. p.
Inspektorów Szkolnych Okręgowych i Rad Szkolnych Okręgowych w spra
wie rejonów inspekcyjnych krajowych Inspektorów Szkolnych.
(Dz, Urz. M, W, R, i O, P. Nr 7, poz. A, 22),

*) 15, KOMUNIKAT
o ustanowieniu Departamentu Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego. Pierwszy komunikat o nominacji Ministra
W. R. i O. P.
(Dz. Urz, Min, W. R, i O. P, Nr 7, poz, 26, str, 264, z dnia 31,XII, '1918 r,),

1919.
16, DEKRET

o obowiązku szkolnym.

(Dz. Urz, M, W, R, i O, P, Nr 2, poz, 2),

17, DEKRET
chiwaliami.

o organizacji archiwów państwowych i opiece nad ar

(Dz. Urz, M, w , R, i O. P. Nr 2, poz, 9),

18, OKÓLNIK Nr 43 (ogól, zb, 135) do Szefów Sekcyj i Naczelników
Samodzielnych Wydziałów w sprawie przydzielenia Wydziału Statystycz
nego do Głównego Urzędu Statystycznego przy Radzie Ministrów.
(Dz. Urz, M, W. R. i O, P, Nr 8, poz, 14).

*) 19. USTAWA
z dnia I.YIII. 1919 r. o tymczasowej organizacji
Zarządu b. dzielnicy pruskiej.
(Dz. P. P, P, Nr 64, poz, 385 z dn. 12,VIII, 1919 r.).
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*) 20. OKÓLNIK Nr 1500119 S, Do wszystkich urzędów, podległych
Ministerstwu W, R. i O, P. w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów
o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych I instancji
na obszarze b, zaboru rosyjskiego.
(Dz. M. W. R, i O. P. Nr ia'11, poz, 19),
*)
sowego,

21, SPIS okręgów szkolnych na terytorium b. Królestwa Kongre

(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 10/11, poz. 23).

*)

22, SPIS

Rad Szkolnych Okręgowych na terytorium b. Galicji.

(Dz. Urz, M. W. R i O. P. Nr 10/11, poz, 24).

*) 23, ROZPORZĄDZENIE
Tymczasowe
(15931/259)
Komisarza
Generalnego Ziem Wschodnich, dotyczące szkolnictwa i oświaty,
(Dz. Urz, M. W, R. i O. P, Nr 12;i3, poz, 1),

*] 24, ZARZĄDZENIE
(153831246) Komisarza Generalnego Ziem
Wschodnich, zawierające tymczasowy regulamin służbowy dla Inspektorów
Szkolnych Okręgowych,
(Dz. Urz. M. w . R. i o . P. Nr 12/13, poz. 2),

*] 25, ZARZĄDZENIE
(15384/247) Komisarza Generalnego Ziem
Wschodnich, zawierające tymczasowy regulamin służbowy dla Inspektorów
Szkolnych Powiatowych,
(Dz, Urz, M. W. R. i O, P. Nr 12/13, poz, 3).
1920.
*) 26. ROZPORZĄDZENIE
i Szkolnych,

o Komisji dla Spraw Wyznaniowych

(Dz. Urz. Min. b. dziel. pr. Nr 10, poz. 90 z 13/3 1920 r.),

*) 27, ROZKAZ
Naczelnego Wodza Wojsk Polskich o otwarciu
Liceum Krzemienieckiego.
(Dz. Urz. Z, C, Z, W. i F, P. Nr 12, poz. 162).

*) 28. ROZKAZ Naczelnego Wodza Wojsk Polskich o majątkach
Liceum Krzemienieckiego.
(Dz. Urz. Z. C. Z. W. i F . P. Nr. 12, poz, 163 z dnia 31/V. 1920 r.).

'] 29, USTAWA
z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju
władz szkolnych. Dz. U. R, P, Nr 50, poz. 304 z dnia 23/VI, 1920,
(Dz, Urz. M, W, R, i O. P. Nr 18, poz. 111).

30, C/SrAWA z dnia 9 lipca 1920 roku o ludowych szkołach rol
niczych.
(Dz, Urz. M. W. R. i O. P. Nr 20, po,z. 128).

31, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego celem wykonania na obszarze b. dzielnicy pruskiej Ustawy
z dnia 4 czerwca 1920 r. Nr 50, poz, 304 Dz. Ust, Rz. P. o tymczasowym
ustroju władz szkolnych,
(Dz. Urz. M. W. R, i O. P. Nr 23, poz. 150). Anulowane (Dz. Urz. M. W. R. i O. P,
Nr, 2, str, 52 z 16/11. 1921 r.),
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32,

KOMUNIKAT

o Radzie Szkolnej dla m. Białegostoku,

(Dz. Urz, M, W, R. i O, P, Nr 23, poz, 161),

1921.
*) 33. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 10 stycznia
1921 roku w przedmiocie przekazania Ministrowi Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego spraw szkolnych i oświatowych na obszarze
b, dzielnicy pruskiej,
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P, Nr 1, poz, 5),
*) 34, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 26 stycznia 1921 r,, wydane w porozumieniu z Mi
nistrem b, dzielnicy pruskiej w przedmiocie tymczasowego ustroju władz
szkolnych na obszarze tej dzielnicy,
(Dz. Urz. M. W, R. i O. P. Nr 1, poz. 6).
*) 35, USTAWA
z dnia 4 lutego 1921 r, o unormowaniu stanu
prawno-politycznego na ziemiach przyłączonych do obszaru Rzeczypospo
litej na podstawie umowy o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej
w Rydze dnia 12,X, 1920 r,
(Dz, U, R, P, Nr 16, poz, 93 z dn, 19/11, 1921 r.),

*) 36, ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 27 listopada
1920 r, w przedmiocie zniesienia i likwidacji Tymczasowego Zarządu Tere
nów Przyfrontowych i Etapowych,
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P, Nr 3, poz, 19),
*) 37, ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1921 r,
w przedmiocie utworzenia władz szkolnych na obszarze ziem, objętych
umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia
12 października 1920 roku,
(Dz, Urz, M, w , R, i O, P, Nr 4, poz, 35),

*) 38, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 8 lutego 1921 r, wydane w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych w przedmiocie tymczasowego ustroju władz
szkolnych na obszarze b, Galicji,
(Dz, Urz, M. W, R, i O. P, Nr 4, poz, 36).

*) 39. OKÓLNIK
Nr 2980/1 Ministerstwa
Wyznań
Religijnych
i Oświecenia Publicznego do Inspektorów Szkolnych w powiatach okręgu
szkolnego Nowogródzkiego, Poleskiego i Wołyńskiego w sprawie samorzą
du szkolnego na kresach wschodnich,
(Dz, Urz, M, W, R. i O, P, Nr 4, poz. 42).
*) 40, ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów
z dnia 23 lutego
1921 roku o zmianie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego
1921 r, w przedmiocie utworzenia władz szkolnych na obszarze ziem, obję
tych umową o preliminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisaną w Rydze dnia
12 października 1920 roku,
(Dz, Us(t, Rzp. P. z 1921 r. Nr 15, poz. 91).
(Dz, Urz, Min, W, R. i O, P, Nr 5, poz. 50).
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*) 41. OKÓLNIK Nr 486121 S. Ministerstwa
Wyznań
Religijnych
i Oświecenia Publicznego do wszystkich urzędników Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zamiany sekcyj na departamen-ty.
(Dz, Urz, M. W. R. i O. P. Nr 5, poz. 62).

*) 42. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 18 marca 1921 r.
w przedmiocie statutów organizacyjnych Ministerstw.
(Monitor Pol. Nr 74, poz. 115 z dii. 1/IV. 1921 r . j .

43, ROZPORZĄDZENIE
Naczelnika Państwa w sprawie poruczenia
Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego tymczasowo kie
rownictwa Ministerstwa Sztuki i Kultury.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 10, poz. 99 — 101).

*) 44, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego w sprawie zakresu kompetencyj zastępców inspektora
szkolnego,
(Dz. Urz. M, W. R. i O. P. Nr 10, poz. 102).

*) 45. OKÓLNIK Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego do Inspektorów Szkolnych i Rad Szkolnych Powiatowych na
terenie b. Kongresówki, Kuratorium Okręgu Szkolnego Lwowskiego, Po
znańskiego i Pomorskiego, oraz Delegatów Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, — Wyjaśnienie do „Rozporządzenia Ministra
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie zakresu kompe
tencji zastępców inspektora szkolnego",
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 10, poz. 104),

46. ROZPORZĄDZENIE
Ministra
Wyznań
Religijnych i Oświe
cenia Publicznego o zmianach w rozporządzeniu i wykonaniu na obszarze
b, dzielnicy pruskiej ustawy z dnia 4 czerwca 1920 r, o tymczasowym
ustroju władz szkolnych w sprawie przedstawicielstwa seminariów w ra
dach szkolnych powiatowych.
(Dz. Urz, Min, W. R. i O. P. Nr 11, poz. 114 z 1/Vin. 1921 r,):

*) 47. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 31 sie-rpnia 1921 r, o utworzeniu okręgu szkolnego
łódzkiego,
(Dz. U. R, P. Nr 77, poz. 531 z dnia 19.IX. 1921 r ) .
(Dz. U. R. P. Nr 82, poz. 575 z dnia 14.X. 1921 r.).
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 17, poz. 173).

Rozporządzenie to ogłoszono

*) 48. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego w przedmiocie zmiany granic okręgu szkolnego lwow
skiego i utworzenia okręgu szkolnego krakowskiego,
(Dz, U. R. P. Nr 82, poz. 575 z dnia 14.X. 1921 r.).
(Dz. Urz. Min. W. R. i O. P. Nr 18, poz. 182 — Nr 1809/21 S).

49. OKÓLNIK Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego do Inspektoratów Szkolnych na terenie b. Królestwa Kongreso
wego i Obwodu Białostockiego w sprawie personelu Ispektoratów Szkol
nych.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 18, poz, 189).
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*) 50. OKÓLNIK
Ministra Wyznań
Religijnych
i
Oświecenia
Publicznego do Dyrekcyj szkół średnich ogólnokształcących państwowych
i prywatnych Okręgu Szkolnego Łódzkiego w sprawie utworzenia Kurato
rium Szkolnego Łódzkiego.
(Dz. Urz. M. w , R. i O, P. Nr 21, poz. 219].

51. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w przedmiocie zarządu szkolnictwa zawodowego na obszarze
b. Królestwa Kongresowego, oraz Województw: Lwowskiego, Tarnopol
skiego, Stanisławowskiego, Krakowskiego, Poznańskiego i Poriiorskiego.
[Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 24, poz, 250].

1922.
*) 52. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego o utworzeniu Radv Szkolnej Okręgowej Łódzkiej
(Dz. Urz. M. W. R, i O. P. Nr 4, poz.'26).
Sprostowanie.
(Dz. Urz. Min. w . R, i O. P. Nr łO, z dnia 12/III. 1922 r.].

53. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów o przekazaniu Ministrowi
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego zarządu spraw archiwalnych
w b. dzielnicy pruskiej.
(Dz. Urz. M. W. R. i O, P. Nr 5, poz. 32).
*) 54. OKÓLNIK Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego do Rad Szkolnych i Inspektorów Szkolnych: w Brzezinach, Ka
liszu, Kolnie, Koninie, Pabjanicach, Łodzi (miasto i powiat). Łęczycy, Piotr
kowie, Radomsku, Sieradzu, Słupcy, Turku i Wieluniu, do Dyrektorów Se
minariów nauczycielskich państwowych: w Łęczycy, Liskowie, Łodzi, Piotr
kowie, Tomaszowie, Zduńskiej Woli, Zgierzu, Wieluniu i prywatnych:
w Łodzi, wreszcie do Kierowników P r e p a r a n d nauczycielskich w Kamień
sku, Opatówku, Wieluniu, Zduńskiej Woli, Wolborzu, Ozorkowie i Unie
jowie w sprawie zmian z powodu stworzenia Okręgu Szkolnego Łódzkiego.
(Dz. Urz. M, W. R. i O, P. Nr 7, pcz. 61).

55. OKÓLNIK Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego do Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego oraz Inspektorów
Szkolnych na terenie Województw: Białostockiego, Kieleckiego, Lubelskiego
i Warszawskiego w sprawie kancelistów Inspektoratów Szkolnych.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 7, poz. 65).
56. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26X.
3921 r. o czasowym przekazaniu Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego niektórych uprawnień Wydziału Krajowego b. Królestwa
Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 8, poz 70).
57. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów w przedmiocie Zarządu
Szkolnictwa Zawodowego na obszarze Województw: Nowogródzkiego, Po
leskiego i Wołyńskiego,
(Dz. Urz. M. W. R i O. P. Nr 9, poz, 78).
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*)

58. USTAWA

o zniesieniu Ministerstwa Sztuki i Kultury.

(Dz. U. R. P, Nr 14, po^, 128),
(Dz, Urz, M, W. R. i O, P. Nr 14, poz. 137).

*) 59. USTAWA
z dnia 6 kwietnia 1922 r. o objęciu władzy pań
stwowej nad Ziemią Wileńską.
(Dz. U. R, P, Nr 26, poz. 213 z dnia 13/IV. 1922 r.),

*) 60. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia
1922 r. w przedmiocie tymczasowego ustroju władz szkolnych na Ziemi
Wileńskiej.
(Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 222 z dnia 15/IV. 1922 r.).
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 14, poz. 138).

*) 61. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia
1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązującej ustawy o tymcza
sowym ustroju władz szkolnych na województwa; nowogródzkie, wołyń
skie i poleskie oraz na powiaty: białowieski, grodzieński i wołkowyski woje
wództwa białostockiego.
(Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 279 z dnia 16.V. 1922 r.).

*) 62. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 3 maja 1922 r, o utworzeniu Okręgu Szkolnego
Warszawskiego.
(Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 282 z dnia 16/V. 1922 r.)
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr. 19, poz. 194).

*) 63. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 3 maja 1922 r, o utworzeniu Okręgu Szkolnego
Wileńskiego.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr. 19, poz. 195).

*) 64. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 3 maja 1922 r. o utworzeniu Okręgu Szkolnego
Wołyńskiego,
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr, 19, poz. 196),

'] 65, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 3 maja 1922 r. o utworzeniu Okręgu Szkolnego
Białostockiego.
(Dz. Urz. M. w , R. i O. P. Nr. 19, poz. 197).

*) 66, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 3 maja 1922 r. o utworzeniu Okręgu Szkolnego
Poleskiego.
(Dz. Urz. M. w . R. i O. P. Nr. 19, poz. 198).

*) 67. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 5 maja 1922 r. o utworzeniu Rady Szkolnej Okrę
gowej Pomorskiej.
(Dz. U. R. P. Nr 35, poz, 303),
(Dz, Urz, M. W. R. i O. P. Nr 20, poz. 212).

*) 68. OŚWIADCZENIE
Rządowe z dnia 20 czerwca 1922 r.
w przedmiocie notyfikacji Rządzącej i Plebiscytowej Komisji Międzyso233

iuszniczej Górnego Śląska o przekazaniu Polsce administracji na przyzna
nym jej obszarze terenu plebiscytowego'.
(Dz, U, R, P. Nr. 56, poz, 503 z dnia 26/VII. 1922 r.).

69. KOMUNIKAT
z dnia 27 czerwca 1922 r. (Nr 16430/1) w sprawie
uprawnień i obowiązków służbowych wizytatorów i inspektorów szkolnych.
(Dz. Urz, M. W. R. i O. P. Nr 25, poz. 283),

70. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w przedmiocie zarządu Szkolnictwa Specjalnego na obszarze
wszystkich Okręgów Szkolnych.
(Dz. Urz. M, W. R. i O. P, Nr 26, poz. 291).

71. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w sprawie administrowania szkolnictwem zawodowem w Re
jonie Wileńskim.
(Dz. Urz. M, W. R. i O. P, Nr 27, poz. 297),

*) 72. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów
1922 r. w przedmiocie Liceum Krzemienieckiego.

z dnia 10 sierpnia

(Dz. Urz. M, W. R. i O. P. Nr 28, poz, 313).

73. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego w sprawie rozszerzenia rejonu szkolnictwa zawodowego Kura
torium Okręgu Szkolnego Wileńskiego.
(Dz. Urz. M. W. R, i O. P. Nr 29, poz. 334).

74. OKÓLNIK Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego w sprawie archiwów b. dyrekcyj naukowych na terenie b. zab, ro
syjskiego,
(Dz, Urz. M. W, R. i O. P. Nr 29, poz, 340),

*) 75. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 26 października 1922 r, o przeniesieniu siedziby
kuratora Okręgu Szkolnego Wołyńskiego.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P, Nr 32, poz, 425).

1923.
*) 76, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych
cenia Publicznego z dnia 9 stycznia 1923 r. o utworzeniu Rady
Okręgowej Poznańskiej.

i Oświe
Szkolnej

(Dz, Urz, M. W. R, i O P. Nr 2, poz, 9).

77. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 18 maja 1923 r, w sprawie zmian w administrowaniu
szkolnictwem zawodowym.
' (Dz. Urz. M. W, R. i O, P, Nr, 14, poz. 119).

78. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań
Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 28 maja 1923 r. w sprawie zmian w administrowa
niu szkolnictwem zawodowym.
(Dz. Urz, M, W. R, i O, P, Nr 14, poz. 120),

79. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 13 lipca 1923 r, w sprawie zmian w administrowaniu
szkolnictwem zawodowym.
(Dz, Urz, M. W. R. i O, P, Nr 14, poz, 127).
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80, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 14 sierpnia 1923 r. w sprawie zmian w administrowaniu
szkolnictwem zawodowem,
[Dz. Urz. M. W. R. i O. P, Nr 15, poz. 140),

81. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 21 sierpnia 1923 r, w sprawie przepisów wyborczych do
Rady Szkolnej Okręgowej Poznańskiej,
(Dz. Urz, M, W, R, i O, P, Nr 16, poz, 150).

1924.
82, OKÓLNIK Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego do Kuratorjów Okręgów Szkolnych: Białostockiego, Łódzkiego
i Warszawskiego w sprawie korespondencji Rad Szkolnych Powiatowych
(miejskich).
(Dz, Urz, M, w , R, i O, P, Nr 6, poz, 54),

83, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 26 sierpnia 1924 r, w sprawie administrowania szkolnic
twem zawodowem,
' (Dz, Urz, M, W, R, i O, P, Nr 16, poz, 162),
*) 84, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 29 września 1924 r, w sprawie zniesienia Rady
Szkolnej Powiatowej w Podgórzu.
(Dz. Urz. M, W, R, i O, P, Nr 16, poz, 164).
*) 85. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 29 września 1924 r. w sprawie ustanowienia Rady
Szkolnej Powiatowej i stanowiska Inspektora Szkolnego w Makowie,
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P, Nr 16, poz, 165),
*) 86. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 26 czerwca
1924 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego.
(Dz. Urz, M, W, R, i O, P, Nr 19, poz, 190),

*) 87, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 22 listopada 1924 r, w sprawie statutu Kuratorjów
Okręgów Szkolnych,
(Dz. Urz. M. W, R, i O, P, Nr 19, poz, 191),
,
- .
*) 88, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 4 listopada 1924 r, w sprawie ustanowienia urzędu
Inspektora Szkolnego w Kostopolu.
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P, Nr 20, poz, 204),
*) 89. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 4 listopada 1924 r, w sprawie zniesienia urzędu
Inspektora Szkolnego w Ostrogu i ustanowienia urzędu Inspektora Szkol
nego w Zdołbunowie,
(Dz, Urz. Miti, W. R. i O. P. Nr 20, poz. 205).
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1925,
90. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych
i Oświe
cenia Publicznego z dnia 30 grudnia 1924 r, w sprawie utworzenia odrębnej
Rady Szkolnej Miejskiej dla m. Piotrkowa,
(Dz. Urz. M. W. R, i O. P. Nr 1, poz. 2).

91. OKÓLNIK Ministerstwa
Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego do Kuratorjów Okręgów Szkolnych: Białostockiego w Białym
stoku, Łódzkiego w Łodzi i Warszawskiego w Warszawie w sprawie kompe
tencji Rad Szkolnych.
(Dz. Urz, M. W, R. i O. P , Nr 1, poz. 4),

.
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92. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 7 stycznia 1925 r. wydane w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wewnętrznych i Ministrem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, w spra
wie wykonania ustawy z dnia 31 lipca 1924 r., zawierającej niektóre posta
nowienia o organizacji szkolnictwa.
(Dz, Urz. M, W. R, i O, P, Nr 3, poz. 30),

93. ROZPORZĄDZENIE
Kierownika Ministerstwa Wyznań
Religij
nych i Oświecenia Publicznego z dnia 7 stycznia 1925 r, w sprawie siedziby
i urzędowego tytułu Rady Szkolnej Powiatowej w Makowie.
(Dz. Urz, M, w , R, i O, P , Nr 5, poz, 48),

94. ROZPORZĄDZENIE
Kierownika Ministerstwa Wyznań
Religij
nych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1925 r, w sprawie przenie
sienia siedziby Rady Szkolnej Powiatowej pow. Radzymińskiego,
(Dz, Urz, M, w , R, i o .P, Nr 5, poz, 49),

*] 95. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia
1925 r. w sprawie utworzenia Rady Naczelnej Wychowania Fizycznego
i Przysposobienia Wojskowego oraz Wojewódzkich i Powiatow\rch Komi
tetów Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego
(Dz.'Urz, M, W, R, i O. P, Nr 9, poz, 86),

*) 96. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe. cenią Publicznego z dnia 27 marca 1925 r. w sprawie zniesienia odrębnych
urzędów Inspektorów Szkolnych ,,Poznań •— Wschód" i „Poznań — Za
chód" i ustanowienia urzędu Inspektora Szkolnego na powiat Poznański.
(Dz. Urz. M, W, R, i O, P, Nr 9, poz, 89),

.97,
ROZPORZĄDZENIE
Ministerstwa
Wyznań
Religijnych
i Oświecenia Publicznego z dnia 27 marca 1925 r, w sprawie zniesienia od
rębnych Rad Szkolnych Powiatowych na powiaty; ,,Poznań — Wschód"
i ,,Poznań •— Zachód" i ustanowienia Rady Szkolnej Powiatowej Po
znańskiej,
(Dz, Urz, M, w , R, i O, P, Nr 9, poz, 90),

*) 98, ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 10 czerwca
1925 r, w sprawie zmiany statutu organizacyjnego Ministerstwa W. R, i O, P,
(M, P, Nr 141, poz. 268 z dnia 20/Vl, 1925 r,),
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*) 99. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 8 sierpnia 1925 r, o zmianie granic Okręgu Szkol
nego Warszawskiego i utworzeniu Okręgu Szkolnego Lubelskiego,
(Dz. U, R. P. Nr 86, poz, 594 z dnia 26iVlII. 1925 r.).
(Dz, Urz. M. W, R, i O. P. Nr 14, poz. 138).

100. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 8 września 1925 r. w sprawie siedziby i urzędowego
tytułu Rady Szkolnej Powiatowej w Makowie.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 16, poz. 172).

101. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 19 listopada 1925 r. w sprawie przepisów, dotyczą
cych wyboru członków Rady Szkolnej Okręgowej Pomorskiej.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 19, poz, 211).
1926,
102. ORGANIZACJA
Władz Szkolnych.
wego w Kur. Okr. Szk. Krakowskiego).

(Wydział Szkoln. Zawodo

(Dz. Urz. M. W. R, i O. P. Nr 2, poz, 10).

103. OKÓLNIK Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego do Kuratorów Okręgów Szkolnych w sprawie interwencji w Kuratorjach.
(Dz. Urz. M. W, R. i O. P. Nr 3, poz. 18).
*) 104. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 19 marca 1926 r. o zmianie granic okręgóv/ szkol
nych warszawskiego i krakowskiego.
(Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 234 z dnia 24/IV. 1926 r.).

*) 105. ROZPORZĄDZENIE
Kierownika
Ministerstwa
Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 17 czerwca 1926 r. w sprawie
wstrzymania zmiany granic okręgów szkolnych warszawskiego i krakow
skiego,
(Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 361 z dnia 30;VI. 1926 r.).

106. ORGANIZACJĄ
Władz Szkolnych. (Utworzenie Wydz. szkoln.
zawodowego i objęcie zarządu szkół i kursów zawodowych w okręgach
szkolnych; Lubelskim, Łódzkim, Pomorskim, Krakowskim, Poleskim i Bia
łostockim) .
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 5, poz. 39, Nr. 8, poz. 86 i Nr 12, poz. 155).

*) 107, ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 2 czerwca
, 1926 r, w sprawie administracji szkolnej w części powiatu nowotarskiego,
stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski.
(Dz. U. R. P. Nr 60, poz. 348 z dnia 24/VI. 1926 r.).

108. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 20 lipca 1926 r. w sprawie utworzenia odrębnej
Rady Szkolnej Miejskiej dla m. Żyrardowa.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 12, poz. 142).
*) 109. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia
1926 r. w sprawie zasad organizacji i urzędowania Ministerstw,
(M. P. Nr 203 z dnia 6,IX. 1926 r.).
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110, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 27 października 1926 r. o radach szkolnych miejsco
wych na obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
(Dz. Urz. M. W, R, i O. P. Nr 16, poz. 207).

1927.
l U . ORGANIZACJA
Władz Szkolnych
wego w Kuratorium Okręgu Warszawskiego.
(Dz, Urz. M, W. R. i O. P. Nr 1, poz. 15).

— Wydział Szk. Zawodo

112. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 6 grudnia 1926 r. w sprawie kompetencyj kuratorów
okręgów szkolnych: białostockiego, poleskiego, wileńskiego i wołyńskiego
w zakresie mianowania, przenoszenia i zwalniania nauczycieli publicznych
szkół powsz.
(Dz. Urz, M. W, R, i O, P. Nr 2, poz. 24),
*) 113, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 24 grudnia 1926 r, wydane w porozumieniu z Mi
nistrem Spraw Wewnętrznych w sprawie administracji szkolnej w części
powiatu nowotarskiego, stanowiącej poprzednio powiat spisko-orawski,
(Dz, U, R. P, Nr 10, poz. 79 z dnia 11/11, 1927 r.),
(Dz. Urz. M. W, R. i O. P, Nr 4, poz. 50),

*) 114, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 24 lutego 1927 r, o zmianie granic okręgów szkol
nych: białostockiego, poleskiego i wileńskiego,
(Dz, U, R. P, Nr, 20, poz. 157).
(Dz. Urz. M. W. R. i O, P. Nr 5, poz, 64),
115, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i. Oświece
nia Publicznego z dnia 15 marca 1927 r. w sprawie zarządu szkolnictwa
specjalnego i zakładów kształcenia nauczycieli podległych bezpośrednio
Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
(Diz, Urz, M. W. R. i O. P, Nr 6, poz, 80),
116, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 24 marca 1927 r. o przekazaniu niektórych czynności
nadzoru nad szkolnictwem zawodowem.
(Dz, Urz, M, W, R. i O, P, Nr 6, poz, 83),
*) 117, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijriych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 12 maja 1927 r, w sprawie zniesienia urzędu in
spektora szkolnego i Rady Szkolnej Powiatowej w Witkowie w wojewódz
twie Poznańskim,
(Dz. Urz. M. W, R. i O, P, Nr 9, poz. 130),

*) 118, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 15 maja 1927 r, w sprawie ustanowienia urzędu
Inspektora Szkolnego i Rady Szkolnej w Zawierciu w Województwie
Kieleckim,
(Dz. Urz. M, W. R, i O. P. Nr 9, poz, 131),
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*) 119. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 30 maja 1927 r, w sprawie zmiany rozporządzenia
z dnia 13 grudnia 1921 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej łódzkiej.
(Dz, Urz. M, W. R. i O. P. Nr 9, poz, 134).
*) 120. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 30 maja 1927 r. w sprawie zmiany rozporządzenia
z dnia 5 maja 1922 r. o utworzeniu rady szkolnej okręgowej pomorskiej,
(Dz, Urz. M. W, R. i O, P, Nr 9, poz, 135),

*) 121, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 30 maja 1927 r, w sprawie zmiany rozporządzenia
z dnia 9 stycznia 1923 r, o utworzeniu rady szkolnej okręgowej poznańskiej,
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P, Nr 9, poz, 136),
*) 122, ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów
z dnia 3/6 1927
o zmianie rozporz. Rady Min, z dnia 10/8 1922 r, w przedmiocie Liceum
Krzemienieckiego,
(Dz, U. R. P, Nr 63, poz, 556 z dnia 15/VII, 1927 r),

123. ZARZĄDZENIE
Krzemienieckiego.

Ministra

W. R. i O. P. o statucie Liceum

(Dz, Urz, M, W. R. i O. P, Nr 10, poz. 161 z dnia 26/VIII. 1927 r,

*) 124, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 10 sierpnia 1927 r, w sprawie oznaczenia terminu
wejścia w życie rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 19 marca 1926 r, o zmianie granic okręgów szkolnych
warszawskiego i krakowskiego
(Dz, Urz. M, W, R. i O, P, Nr 11, poz, 175),

*) 125, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 16 sierpnia 1927 r, w sprawie zniesienia władz
szkolnych powiatu Puckiego i ustanowienia władz szkolnych powiatu
morskiego^
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 11, poz. 176).
*) 126. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 24 sierpnia 1927 r. o zniesieniu okręgu szkolnego
białostockiego.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 12, poz. 190).
*) 127, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 5 września 1927 r, w sprawie utworzenia rady
szkolnej okręgowej warszawskiej,
(Dz, Urz. M, W, R, i O, P, Nr 12, poz. 195).

128. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 14 listopada 1927 r. w sprawie utworzenia odrębnej Ra
dy Szkolnej Miejskiej dla m. Płocka.
(Dz. Urz. M, W. R. i O. P. Nr 15, poz. 254).
1928,
129. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia
Publicznego z dnia 19 stycznia 1928 r. w sprawie utworzenia odrębnej Rady
vSzkołnej Miejskiej dla m. Pabianic.
(Dz. Urz. M. W. R. i O, P, Nr 2, poz, 30),
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*) 130. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych
Publicznego z dnia 13 lutego 1928 r. w sprawie regulaminu
Rady Szkolnej Okręgowej Warszawskiej,

i Oświecenia
wyborów do

(Dz, Urz. M, W. R. i O. P. Nr 3, poz. 49).

*) 131. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 17 lutego 1928 r. w sprawie obowiązków zastępców in
spektora szkolnego..
(Dz. Urz. M, W, R. i O. P, Nr 3, poz, 50).

*) 132, ROZPORZĄDZENIE
Prezydenta
Rzeczypospolitej
z dnia
14 marca 1928 r, o wyłączeniu z kompetencji Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego szkolnictwa rolniczego średniego stopnia i prze
kazania go Ministrowi Rolnictwa.
(Dz. Urz, M. W. R. i O. P. Nr 4, poz, 69).

*] 133. ROZPORZĄDZENIE
Prezydenta
22 marca 1928 r. o Liceum Krzemienieckim.

Rzeczypospolitej

z dnia

(Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 357 z dnia 267111. 1928 r.).

134. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 25 sierpnia 1928 r, w sprawie przekazania niektó
rych spraw kompetencji Kuratorów Okręgów Szkolnych.
(Dz. Uorz. M. W. R, i O, P, Nr 10, poz, 168),

*) 135, ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia
1928 r. w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religij
nych i Oświecenia Publicznego.
(Dz. Urz. M. W. R, i O, P. Nr 11, poz. 178).

136.

PRZEPISY

Archiwalne.

Korzystanie z Archiwów Państwowych.

(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 11, poz. 188).

137. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań
Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 28 września 1928 r. w sprawie zmian w rozporzą
dzeniu z dnia 27 października 1926 r. o radach szkolnych miejscowych na
obszarze województw poznańskiego i pomorskiego.
(Dz. Urz. M, W, R. i O. P. Nr 13, poz. 208).

138. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 13 grudnia 1928 r, do Kuratoriów Okręgów Szkolnych
w sprawie instrukcji biurowej.
(Dz. Urz. M, W. R. i O. P. Nr 14, poz. 225).

*) 139. KOMUNIKAT
o oznaczaniu Departamentów i Wydziałów,
w Ministerstwie W. R. i O. P.
(Dz. Urz. M. W, R, i O. P. Nr 14, poz. 230 z dnia 22/XII. 1928 r.).

1929,
140. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia
Publicznego z dnia 24 stycznia 1929 r. w sprawie utworzenia odrębnej Rady
Szkolnej Miejskiej dla m. Chełma.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 3, poz. 29).

141. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 31 maja 1929 r. w sprawie przekazania niektórych
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spraw kompetencji kuratorów Okręgów Szkolnych i inspektorów szkolnych
powiatowych.
(Dz. Urz. M, W, R. i O. P. Nr 6, poz. 74).

*) 142. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 25 września 1929 r, w sprawie przekazania niektó
rych spraw kompetencji inspektora szkolnego m. st. Warszawy.
(Dz, Urz. M. W. R. i O. P. Nr 11, poz. 148).
1930,
143. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 23 stycznia 1930 r. w sprawie częściowej zmiany
rozporządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
z dnia 27 października 1926 r. o radach szkolnych miejscowych na obszarze
województw poznańskiego i pomorskiego,
(Dz. Urz. M. W. R, i O. P. Nr 3, poz. 29).
144. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia
Publicznego z dnia 23 lutego 1930 r. w sprawie utworzenia odrębnej Rady
Szkolnej Miejskiej dla m. Siedlec.
(Dz. Urz. M. W. R. i O, P. Nr, 3, poz. 34),

*) 145, USTAWA
z dnia 21 lutego 1930 r. w sprawie zmiany nie
których postanowień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji
ogólnej.
*) Zob. Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 86 z dnia 6/II. 1928 r.
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P, Nr 4, poz, 51),

146. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 27 marca 1930 r, w sprawie instrukcji biurowej dla władz
szkolnych I instancji.
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P, Nr 5, poz, 66),

147. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 3 czerwca 1930 r. w sprawie utworzenia w Warszawie
Archiwum Akt Nowych,
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P, Nr 6, poz, 81),

148. OKÓLNIK Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicz
nego do wszystkich władz, urzędów, dyrekcyj i kierownictw szkół, podle
głych Ministerstwu W. R, i O. P. w sprawie korzystania z archiwów pań
stwowych.
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P, Nr 6, poz, 93),

149. OKÓLNIK Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz
nego do Kuratoriów Okręgów Szkolnych i Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego
(Wydział Oświecenia Publicznego) w sprawie organizacji prac wizytatorskich w Kuratoriach Okręgów Szkolnych (Wydziały Szkół Średnich Ogólno
kształcących i Oddziały Kształcenia Nauczycieli).
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P. Nr 7, poz, 122),

150. INSTRUKCJA
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego z dnia 2 czerwca 1930 r, wydana w porozumieniu z Ministrem
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Spraw Wewnętrznych o prawach i obowiązkach Konserwatorów, jako fa
chowych organów wojewódzkich władz administracji ogólnej.
(Dz. Urz, M. W. R. i O. P. Nr 7, poz. 129).
151. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 30 sierpnia 1930 r. w sprawie likwidacji Archiwum Pań
stwowego w Łomży.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 9, poz. 145).
1931.
152. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego i Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 stycznia 1931 r.
o utworzeniu okręgowych komisyj konserwatorskich.
(Dz. Urz, M. W. R. i O. P. Nr 3, poz. 30).
153. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 16 czerwca 1931 r. wydane w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych o przekazaniu wojewodom decyzyj w sprawach
zatwierdzania projektów pomników ze stanowiska artystycznego.
(Dz. Urz. M. W, R. i O. P. Nr 8, poz. 86).
154. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 3 lipca 1931 r. Nr II 4807/31 w sprawie zarządu
szkolnictwa specjalnego i zakładów kształcenia nauczycieli, podległych
bezpośrednio Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
(Dz. Urz, M'. W. R. i O. P. Nr 8, poz, 87).
155. ZARZĄDZENIE
Ministra
Wyznań
Religijnych
i Oświece
nia Publicznego z dnia 3 czerwca 1931 r. Nr II 7125/31 w sprawie utworze
nia odrębnej Rady Szkolnej Miejskiej dla m. Tomaszów Mazowiecki.
(Dz. Urz. M. W, R, i O. P. Nr 8, poz. 88).
*) 156. UCHWAŁA
Rady Ministrów z dnia 9 września 1931 r.
w sprawie statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego.
(Dz, Urz, M. W. R, i O. P, Nr 9, poz, 100).
1932,
157, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 19 stycznia 1932 r. w sprawie uchylenia rozporządze
nia z dnia 24 marca 1927 r. o przekazaniu niektórych czynności nadzoru nad
szkolnictwem zawodowym.
(Dz. Urz. M, W. R. i O. P. Nr 5, poz. 49).

*) 158. OKÓLNIK Nr 31 Ministra W. R. i O. P. z dnia 7/3 1932
o tymczasowym statucie organizacyjnym Biura Personalnego w Kura
toriach Okręgów Szkolnych.
159.

OKÓLNIK

160. OKÓLNIK
sonalnych.
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Nr 32 o zakresie czynności Biura Personalnego.
Nr 33 o obiegu i sposobie

załatwiania spraw per

*) 161. ROZPORZĄDZENIE
Prezydenta
Rzeczypospolitej
z dnia
21 maja 1932 r, o ustanowieniu urzędu Ministra Rolnictwa i Reform Rol
nych (szkolnictwo rolnicze).
(Dz. U, R. P, Nr 51, poz. 480)
*) 162. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 7 lipca 1932 r. o okręgach szkolnych.
(Dz. U. R. P . Nr 63, poz. 589 z dnia 25/VII. 1932 r,).
(Dz. Urz, M. W. R. i O, P. Nr 6, poz. 68).

*) 163. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 25 października 1932 r. Nr I Org, — 114/4/32
o Państwowej Radzie Oświecenia Publicznego,
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 6, poz. 71).
*) 164. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 25 października 1932 r. Nr I Org. — 114/2/32
o Państwowej Komisji Oświaty Zawodowej.
(Dz. Urz, M. W. R. i O. P. Nr 6, poz, 72).
*) 165, ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 25 października 1932 r. Nr I Org. — 114/4/32 o re
gulaminie wewnętrznym Państwowej Rady Oświecenia Publicznego.
(Dz, Urz, M, W. R, i O. P, Nr 6, poz. 73).

*) 166. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 25 października 1932 r. Nr I Org. — 114/3/32 o regula
minie wewnętrznym Państwowej Komisji Oświaty Zawodowej.
(Dz. Urz, M. W. R. i O, P, Nr 6, poz. 74).
167. KOMUNIKAT
o siedzibie Kuratorium Okręgu Szkolnego
Łuckiego,
(Dz. Urz, M. W. R. i O. P. Nr 9, poz. 126).

1933,
168. OKÓLNIK Nr 21 z dnia 18 lutego 1933 r. (I Org. 1122/1/33)
o administracji szkół rolniczych,
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 2, poz. 35).
169. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań
Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 24 maja 1933 r. (Nr Arch. 590/33) w sprawie likwidacji
Archiwum Ziemskiego we Lwowie.
(Dz. Urz. M. w . R. i O, P. Nr 6, poz. 111).

*) 170. ROZPORZĄDZENIE
Prezydenta
Rzeczypospolitej
4 lipca 1933 r, o organizacji obwodowych władz szkolnych.

z dnia

(Dz. U. R. P. z dnia 8/VII. 1933 r. Nr 50, poz. 389).
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 11, poz. 161).

*) 171. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 14 lipca 1933 r, o podziale okręgów szkolnych na
obwody szkolne,
(Dz. U. R. P. Nr 61, poz. 459).
(Dz, Urz, M. W. R. i O, P. Nr 11, po-z. 162),
Sprostowanie;

(Dz, U. R, P. Nr 67, poz. 509 z dnia 7/IX. 1933 r.).
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*) 172, ZARZĄDZENIE
Wojewody Śląskiego z dnia 24 lipca 1933 r.
w sprawie zespolenia okręgów szkolnych (obwody szkolne), —
(Gazeta Urz. Woj. Śł. Dz. Adm. Szkol Nr 25 (7), poz. 71 z dnia 30/7 1933 r j .

*) 173. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 25 sierpnia 1933 r, (Nr I Org. 1012/41/33) o orga
nizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych,
(Dz. Urz, M. W. R. i O, P. Nr 11, poz. 163).
1934,
*) 174, ZARZĄDZENIE
Wojewody Śląskiego z dnia 24 maja 1934 r,
o organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych w Województwie
Śląskiem (Inspektoraty Szkolne), —
(Gaz, Urz. Woj. Śl. Dz. Adm. Szkol. Nr 22 (7), poz. 72 z dn, 3/7 1934 r.).

175. OKÓLNIK Nr 108 z dnia 12 lipca 1934 r. (I R-5953/34) w spra
wie przepisów o rachunkowości funduszu „Taksa administracyjna" dla Ku
ratoriów Okręgów Szkolnych,
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 6/7, poz. 102).

*) 176, ROZPORZĄDZENIE
Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia
28.X'II 1934 r, o unormowaniu właściwości władz i trybu postępowania w nie
których działach administracji państwowej,
(Dz, U. R. P. Nr 110, poz. 976 z 31/XII. 1934 r.

1935.
*) 177. ROZPORZĄDZENIE
Ministra W. R. i O. P. z dnia 13 lu
tego 1935 r, (Nr IV Szt. — 1880/35] o Państwowej Radzie Muzealnej.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 2, poz. 11).

178. ZARZĄDZENIE
Ministra
Spraw
Wojskowych
i
Ministra
W. R. i O. P. w porozumieniu z Ministrem
Spraw
Wewnętrznych
z dnia
22 maja 193:5 r, w sprawie przemianowania Centralnego Instytutu Wy
chowania Fizycznego w Warszawie na Bielanach na Centralny Instytut
Wychowania Fizycznego Imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Pił
sudskiego,
(Dz, Urz. M. W. R, i O. P. Nr 9, poz, 172 z dnia 5/X, 1935 r).

179. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświece
nia Publicznego z dnia 12 października 1935 r. (Nr II P-5756/35) w sprawie
instrukcji wizytacyjnej dla inspektorów i podinspektorów szkolnych,
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 10, poz. 179).
1936,
180. ZARZĄDZENIE
Ministrów: Spraw Wojskowych
oraz Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 22 lutego 1936 r. w porozumie
niu z Ministrem Spraw Wewnętrznych w sprawie zmiany statutu Central
nego Instytutu Wychowania Fizycznego Imienia Pierwszego' Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 2, poz. 35).
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*) 181, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 23 kwietnia 1936 r, o zmianie rozporządzenia o po
dziale okręgów szkolnych na obwody szkolne.
(Dz. U. R, P. Nr 34, poz, 270 z dnia 1/V 1936 r.).
(Dz. Urz. M, W. R. i O, P. Nr 3, poz. 56).

*] 182. UCHWAŁA
Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1936 r. w spra
wie statutu organizacyjnego Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego.
(Dz. Urz. M. W, R. i O. P, Nr 5, poz. 111).

*) 183. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego z dnia 15 lipca 1936 r. (Nr BP/14332/36) o organizacji Mini
sterstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 5, poz. 112).
184. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia
Publicznego z dnia 25 sierpnia 1936 r. (Nr II S-5380/36) odnośnie zmiany
zarządzenia Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia
30 września 1935 r, (Nr BP-21716/35) w sprawie ograniczenia czynności
biurowo-administracyjnych w szkolnictwie ogólnokształcącym i zawodowym.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 9, poz. 166).
185. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia
Publicznego z dnia 28 sierpnia 1936 r. (Nr III Kwal.-1770/36) o przekazaniu
władzom szkolnym II instancji prawa czasowego zezwalania na nauczanie
w szkolnictwie zawodowym.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 9, poz, 167).

186. ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia
Publicznego z dnia 15 września 1936 r. (Nr Arch. 625/36) w sprawie zmia
ny nazwy Archiwum Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Pu
blicznego w Warszawie oraz Archiwum Ziemskiego w Krakowie,
(Dz. Urz. M, W. R, i O. P. Nr 9, poz. 170).
187. OKÓLNIK Nr 82 z dnia 27 sierpnia 1936 r. (Nr I R-6747/36)
w sprawie Tymczasowych Przepisów rachunkowo-kasowych dla Inspektorató-v Szkolnych.
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 9, poz. 173).

*) 188. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 26 października 1936 r, (Nr Prez,-148/36) o Pań
stwowej Radzie Oświecenia Publicznego,
(Dz. Urz, M. W. R. i O. P. Nr 10, poz. 191).
*) 189. ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 14 listopada 1936 r. wydane w porozumieniu z Mi
nistrem Rolnictwa i Reform Rolnych o Państwowej Radzie Ochrony
Przyrody,
(Dz, Urz. M. W. R, i O. P. Nr. 12, poz. 236).

1937.
190, ZARZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych
i
Oświecenia'
Publicznego z dnia 22 stycznia 1937 r, (Nr IV N-13591/36) o powołaniu od245

działów Państwowych Rady Ochrony Przyrody. (M. P, z dnia 4 lutego
1937r. Nr 27, poz. 41).
(Dz. Urz, M. W. R. i O. P. Nr 2, poz. 26).
*) 191. ROZPORZĄDZENIE
Rady Ministrów z dnia 15 maja 1937 r.
0 okręgach szkolnych.
(Dz. U, R. P. Nr 39, poz. 302).
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 6, poz. 168).
*) 192, ROZPORZĄDZENIE
Ministra Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego z dnia 31 maja 1937 r, (Nr Szt,-2083/37) o Państwowej
Radzie Muzealnej,
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 6, poz. 171).
193, REGULAMIN
Komisji dla spraw radiowych, (Zatwierdzony
dnia 25 maja 1937 r. Nr Szt.-377/37 m, dz.).
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 6, poz. 174).
*) 194. OKÓLNIK Nr 99 z dnia 14 listopada 1937 r. (Nr BP/25723/37)
w sprawie udziału przedstawicieli władz szkolnych w powiatowych zebra
niach periodycznych,
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 14, poz. 424).
1938.
*) 195. ROZPORZĄDZENIE
Ministra W. R. i O. P. z dnia 8 lutego
1938 r, w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 14 lipca 1933 r, o podziale
okręgów szkolnych na obwody szkolne,
(Dz. U. R ,P. Nr 12, poz, 85 z dn. 25/11. 1938 r.).
(Dz, Urz. M. W. R. i O. P, Nr 2, poz. 26).

*) 196. ROZPORZĄDZENIE
Ministra W. R. i O. P. z dnia 8 marca
1938 r. o organizacji wewnętrznej obwodowych władz szkolnych,
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 3, poz. 58).

197, ROZPORZĄDZENIE
Ministra W. R. i O. P. z dnia 10 marca
1938 r, w sprawie przekazania niektórych spraw kompetencji Kuratorów
Okręgów Szkolnych,
(Dz. Urz. M, W. R. i O. P. Nr 3, poz. 59).

198, ROZPORZĄDZENIE
Ministra W. R. i O. P. z dnia 10 marca
1938 r, o zmianie rozporządzenia Ministra W, R, i O, P, z dnia 28 lutego
1933 r, w sprawie wykonania postanowień art, art, 3, 25 i 51 ustawy z dnia
1 lipca 1926 r, o stosunkach służbowych nauczycieli. (Kompetencje Kura
torów O. S. i Inspektorów Szkolnych),
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 3, poz. 60).

199, ROZPORZĄDZENIE
Ministra W. R. i O. P. z dnia 10 marca
1938 r, o uprawnieniach do załatwiania spraw osobowych urzędników
i funkcjonariuszów niższych, zatrudnionych w administracji szkolnej,
(Kompetencje Kuratorów O, S,),
(Dz. Urz, M. W. R. i O. P. Nr 3, poz. 61).

200, ROZPORZĄDZENIE
Ministra W. R. i O. P. z dnia 10 marca
1938 r, w sprawie udzielania urlopów nauczycielom, (Kompetencje Kura' torów Okręgów Szkolnych),
(Dz, Urz. M. W. R. i O. P, Nr 3, poz. 62).
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B,
SPIS MAP, ILUSTRUJĄCYCH TEREN DZIAŁANIA WŁADZ
SZKOLNYCH i PODZIAŁ RZ. P, NA OKRĘGI i OBWODY
SZKOLNE.

B,
S P I S

M A P

I.
Teren Działania Polskiej Administracji Oświatowej,
Ij

Grudzień 1917 r.

Tereny centralne bez 4 powiaitów woj. lubelskiego (Konstantynów, Biała, Ra
dzyń, Włodawa) i bez 9 powiatów woj. białostockiego (Augustów, Białowieża, Białystok,
Bielsk, Grodno, Sejny, Sokółka, Suwałki, Wołkowysk),

2)

Listopad 1918 r.

Tereny centralne bez 9 powiatów woj, białostockiego (Augustów, Białowieża,
Białystok, Bielsk, Grodno, Sejny, Sokółka, Suwałki, Wołkowysk) i tereny południowe
bez 1 powiatu woj, krakowskiego (Spisz — Orawa) i 14 powiatów woj, lwowskiego
(Bobrka, Drohobycz, Gródek Jagielloński, Jaworów, Lisko, Lwów miasto, Lwów powiat,
Mościska, Rawa Ruska, Rudki, Sambor, Sokal, Stary Sambor, Żółkiew),

3J Grudzień 1919 r.
Tereny centralne bez 2 powiatów woj. białostockiego (Wołkowysk, Grodno) te
reny Południowe bez 1 powiatu woj, krakowskiego (Spisz — Orawa) i tereny zachodnie
bez 5 powiatów woj, poznańskiego (Rawicz, Kępno, Bydgoszcz, Wyrzysk, Chodzież) i bez
woj, pomorskiego,

4)

Grudzień 1920 r.

Rzeczpospolita Polska bez Górnego Śląska i 4 powiatów woj, wileńskiego (Wil
no miasto, Wilno — Troki, Oszmiana, Święciany),

5)

Grudzień 1921 r.

Rzeczpospolita Polska bez 4 powiatów woj, wileńskiego (Wilno miasto, Wilno —
Troki, Oszmiana, Święciany),

6J Grudzień 1922 r.
Rzeczpospolita Polska cała (z woj, śląskim w częściowej
towej Ministerstwa W, R, i O, P,).

administracji

oświa
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IL
Podział na Okręgi i Obwody Szkolne.
1) Okręgi Szkolne:
Pomorski i Poznański.
26,1 1921 r.
(Dz. Urz. M, W. R. i O. P. z 1921 r. Nr 1, poz. 6).

Rozporządzenie z dnia

2) Okręgi Szkolne:
Lwowski — Rozporządzenie z dnia 8.II 1921 r.
(Dz, Urz, M, W, R, i O, P, z 1921 r. Nr 4, poz, 36),
Łódzki — Rozporządzenie z dn. 27, (31) VIII, 1921 r.
(Dz, Urz, M, W, R, i O. P. z 1921 r. Nr 17, poz. 173),
Okręgi jako Delegatury:
R. R. M, z dnia 8,11 1921 r,

Wołyński,

Poleski

i

Nowogródzki

—

(Dz. U. R. P, z 1921 r. Nr 15, poz, 91 i Nr 23, poz. 126),

3) Okręgi Szkolne: Krakowski

i Lwowski—Rozporz.

z dn, 18,IX 1921 r.

(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. z 1921 r. Nr 18, poz. 182).

4) Okręgi Szkolne:
Warszawski,
i Poleski — z dniem 16,V 1922 r.

Wileński,

Wołyński,

Białostocki
—

(Rozp, z dn, 3,V, 1922 r, — Dz. Urz. M, W, R, i O, P. Nr 19, poz, 194, 195, 196,
197 i 198),

5) Okrąg Szkolny

Lubelski

— z dniem 1,IX 1925 r.

(Rozp, M, W, R, i O, P. z dn. 8.VIII. 1925 r.; Dz, Urz, Nr 14, poz. 138),

6) Okręgi Szkolne: Białostocki,
z dniem 1,IV 1927 r.

Poleski i Wileński — zmiana granic—

(Rozp, M, W. R. i O. P. z dn. 24.11. 1927; Dz. U, R, P, Nr 20, poz. 157 — Dz.
Urz. M. W. R. i O. P. Nr 4, poz, 64).

7) Okręgi Szkolne: Krakowski i Warszawski — zmiana granic; Okrąg
Szkolny Białostocki — włączenie do Okręgu
Szkolnego
Warszawskiego
z dniem l.X 1927 r,
(Dz, Urz. M, W, R, i O, P, Nr 11, poz, 175 i Nr 12, poz. 190).

8) Okręgi i Obwody Szkolne — zniesienie Okręgu Szkolnego
Łódz
kiego i zmiana granic Okręgu Szkolnego Warszawskiego, Wileńskiego i Po
leskiego — Obwody Szkolne jednopowiatowe
— z dniem 1,IX 1932 r,
(Rozp. M. W. R. i O. P. z dn. 7.Vn, 1932 r. Dz. Urz. Nr 6, poz. 68).

9) Okręgi i Obwody Szkolne — podział Okręgów
Szkolnych na Ob
wody Szkolne, jedno, dwu i więcej powiatowe — z dniem l.X 1935 r,
(Rozp. M. W. R. i O. P. z dn. 14/VII. 1933 r. Dz. Urz. Nr 11, poz. 162).

10) Okręgi i Obwody Szkolne
l.IX 1937 r,

— Okrąg Szkolny

Pomorski

— z dniem

(Rozp, M. W, R. i O. P. z dn. 15/V. 1937 r. Dz. Urz. Nr 6, poz. 168).

ii) Okręgi i Obwody Szkolne •—• zmiana granic Okręgu Szkolnego Po
morskiego, Poznańskiego i Warszawskiego
oraz częściowa zmiana granic
Obwodów Szkolnych — z dniem 1,IV 1938 r.
(Rozp. Ministra W. R. i O, P. z dn. 8/II. 1938 r, — Dz. U. R. P.'Nr 12, poz. 85),
(Dz. Urz. M. W. R. i O. P. Nr 2, poz. 26).
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SKOROWIDZ RZECZOWY,

c,
SKOROWIDZ

RZECZOWY.

Skrócenia:
(U)
(D)
(Roz)
(R. R, R,)
(R. P.)
(P)
(R. R. M)
(U. R. M]
( 0 . R)
(R. K.)
(Z. W,]
(R)
(Z)
(Pos)
(S)
(Reg)
(1)
(0)
(K)

=
:=
=
=
^
=
=
=
=:
=
^
^
=
=
^
=
^
=
=

ustawa
dekret
rozkaz
reskrypt Rady Regencyjnej
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej
przepisy
rozporządzenie Rady Ministrów
uchwała Rady Ministrów
oświadczenia rządowe
rozporządzenie Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich
zarządzenie Wojewody
rozporządzenie
zarządzenie
postanowienie
statut
regulamin
instrukcja
okólnik
komunikat
(Cyfry oznaczają stronice)
A.

Administracja — ogólne — (U) 17, 38 (RP) 36 (O) 180.
Archiwa państwowe — (RRR) 90, 91.
B.
Biurowość władz szkolnych — 35, 155, 209.
C.
Centralny Instytut Wychowania Fizycznego — (Z) 52,
D,
Delegaci Ministra W. R. i O. P. — 123—131.
Delegacja Polska w Berlinie — 126.
253

Departament W. R. i O. P , — (K) 88.
Dozory Szkolne — (P) 67,
E.
Elementarne szkoły — zarząd (R) 11, (P) 63.
F,
Fizyczne Wychowanie — (R. R. M) 50.
G.
Górny Śląsk — (O, R.) 28 (Z. W.) 209, 210.
H,
Higieniczno-Szkolne Władze Min, — 229,
I.
Inspektor Szkolny m, st. Warszawa — (R, M,) 198.
Inspektoraty Szkolne — (R, M,) 192, 193, 195, 196.
Inspektoraty Szkolne na Śląsku — (Z. W.) 209, 210.
Inspektoraty Szkolne (spi'^ obwodów) — 181, 220,
Inspekcja Szkolna — (P) 176, (O) 179,
Inspektorzy szkolni okręgowi (Reg) — 132, 186, (R, M,) 217,
Inspektorzy szkolni powiatowi — obwodowi — 175, (R, K,) 184,
K.
Komisja dla spraw Wyznaniowych i Szkolnych — Toruń (R, M.) 135,
Komisja Oświaty Zawodowej (R, M.) 46 (Z, M,) 49,
Komisja Przejściowa Tymczasowej Rady Stanu — (R) 11,
Konstytucja — 21,
Komisja Rządząca dla Galicji, Śląska Cieszyńskiego, Spiszą i Orawy — 16,
Kuratoria Okręgów Szkolnych — statut — (R, M,) 153,
Kuratoria Okręgów Szkolnych — kompetencje — 155,
Kuratoria Okręgów Szkolnych — Biura Personalne — (O) 159,
Kuratorowie Okręgów Szkolnych — wykaz imienny — 123 — 131,
L,
Liceum Krzemienieckie (R) 162 (R, R, M,) 163, 166 (RP) 168,
M,

.

Minister W, R, i O. P, — kompetencje — (D) 14, (U) 19 (R, P,) 100.
Ministrowie W, R, i O, P, — spis imienny — 87,
Ministerstwo b, dzielnicy pruskiej (U) 17,
Ministerstwo Sztuki i Kultury — (D) 91 (U) 92,
Ministerstwo W, R, i O. P. (K) 88 (O) 92 (S) 93 (RRM) 95, 99. 101, 105,
109 (Z) 112,
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Ministerstwa — zasady organizacji i urzędowania (R, R. M.) 29, (R. P,
Rz.) 36, 38.
N,
Naczelnik Państwa — Orędzie (R, R.) 15,

O,
Obowiązek szkolny 27.
Obwody Szkolne — (R. P. Rz.) 199 (Z, W.) 209, 210 (R. M.) 200, 206, — 220.
Okręgi Szkolne — ogólne — 131 (R, M.) 159, 200, 210, 212, 217, (spis) —
220 (R. R. M.) 160.
Białostocki — (R. M.) 152, 157, 158.
Brzeski (Poleski) (R. M.) 152, 157 (R. R. M.) 140.
Krakowski — (R. M.) 149, 156, 157, 158.
Lubelski — (R. M.) — 156.
Lwowski — (R. M.) 143.
Łódzki — (R. M.) 148 (O) 149, 150.
Nowogródzki — 129, (R. R. M.) 140.
Pomorski — (R. M.) 136.
Poznański — (R. M.) 136.
Warszawski (R. M.) 151, 156, 157, 158,
Wileński — (R. R. M,) 151, 157,
Wołyński (Łucki) — (R. M.) 151, 153, (R. R. M.) 140.
Śląski — 130.
Opieki Szkolne — (P) 71.
Organa kolegialne
41.
Organizacja władz naczelnych (D) 12.
P,
Państwo Polskie — (D) 16.
Podsekretarze Stanu — spis imienny — 88.
Powiatowe Zebrania Periodyczne — (O) 211.
R.
Rada Muzealna Państwowa (R. M.) 52, (R. M.) 53.
Rada Naczelna W. F. i P. W. — R. R. M.) 50.
Rada Ochrony Przyrody Państwowa — (R, M.) 55.
Rada Oświecenia Publicznego — (S) 43, (R. M.) 45, 54, (Z. M.) 47.
Rada Regencyjna — (D) 12, 15.
Rady Szkolne Powiatowe — (spis) 183, (R. M.) 191, 192.
Rady Szkolne Miejskie — 64, 71.
Rady Szkolne Okręgowe:
Łódzka (R. M.) 57, 60.
Pomorska — (R. M.) 59, 60.
Poznańska — (R. M.) 60, 61.
Warszawska — (R. M.) 61, (Z) 62.
Rady Szkolne Okręgowe — w powiatach (obwodach) — (P) 63.
Rolnicze Szkoły (R. R. R.) 89, (R. P. Rz.) 100, 109,
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s.
Samorząd szkolny — (O.) 75
82.
— okręgi zachodnie — (R, M.) 76, 136.
— okręgi południowe — 74, 82, 143.
— okręgi centralne — (P) 63.
Spisz i Orawa — (R. R. M.) 29, (R. M.) 194.
Szkoły specjalne — zarząd — 117.
Szkoły rolnicze — (R. R. R.) 89, (R. P.) 100, 109.
Szkoły zawodowe — 117, — 120.

Śląsk Cieszyński — (U. R. M.) 16, (S) 16.
Śląsk Górny — (O. R.) 28, 130.

Tymczasowy ustrój władz szkolnych — (U) 19.
Tymczasowy Wydział Samorządowy — 16.
Tymczasowy Zarząd Terenów Przyfrontowych
(R. R. M.) 24.

i

Etapowych

U,
Ustrój władz szkolnych — (U) 19, (R. P.) 38.
b. dzielnica pruska — (U.) 17, (R. R. M. 22, (R. M.) 136..
b. Galicja — (R. M.) 143.
b. zabór rosyjski — 19.
Wilno — (U) 26, (R. R, M.) 27, — 21.
Kresy Wschodnie — 22, (R. R. M.) 140, 148,

WWojewodowie — kompetencje — 17, 36, 38, 180.
Województwa wschodnie (U) 22, (R. R. M.) 28, 140, 148.
Władze administracji ogólnej — (U) 17, 38, (R. P.) 36, (O) 180.
Władze szkolne I instancji — 173.
Władze szkolne na terenie woj. wschodn. (R. R. M.) 24, 28, — (Z. K.) 132,
(R. R. M.) 140, 148.
Wydział Szkolny na Górnym Śląsku — 130.

Z.
Zabytki sztuki i kultury — (D) 89.
Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich — (R. R. M.) 24,
Zarząd szkolnictwa elementarnego — (R) 11.
Zastępcy inspektorów szkolnych — fR. M.) 188, (O.) 190, (Z. M.) 196.
Ziemia Wileńska — (U.) 26, '(R. R. M.) 27.
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CZĘŚĆ IV,

MAPY:
A — Teren działania władz szkolnych w latach 1917 — 1922.
I — VL
B — Okręgi i Obwody Szkolne w latach 1921 — 1938,
VII — XVIL

TEREN DZIAŁANIA POLSklEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
ZA CENERAk-GUBERNATORSTWA WARSZAWSKIEGO I LUBELSKIEGO
CRUDZiei)

1917

TEREN DZIAŁANIA POLSKIEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
w OKRESIE USTALANIA SIE GRANIC
LISTOPAD

1918

TEREN DZIAŁANIA POLSKIEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
W OkRESiC USTALANIA SIC GRANIC
CRUD7ICŃ

1919

TCRCN DZIAbANIA POLSklEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
w OKRESIE USTALANIA SIĘ GRANIC
cauDzicŃ

1920

TEREN DZIAŁANIA POLSklEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
w OkBCSIC USTALANIA SIC GRANIC
GRUDZIEŃ

1921

TEREN DZIAŁANIA POLSKIEJ ADMINISTRACJI OŚWIATOWEJ
PO USTALENIU SIĘ GRANIC
OO GRUDNIA

1922

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PODZIAk. NA OURCCI SZkOLNC
ROZPORZĄDZENIE Z DN-26I-1921R.
/ D Z - U R 2 M W R - i O-P-2 1921 R.Nrl- P.6/

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

PODZIAŁ NA OWDCCI SZkOLNE
OS-LWOWAWI-ROZPORZADZCNie Z ON-8II-1921 R/DruR7-M-W-R iOP-2 W21 R N ft./,, po7-36/

O'S-bÓ0ZKI "ROZPORZADZCNIC Z PN27VIB-192IR/DZUBZ-nW-R-i OP-2 1921 H-Nft.t?, POI-17i/

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

PODZIAŁ NA OU.DĘGI SZKOLNE
ROZPORZĄDZENIE Z DN-I8-U-1921 R/DZ-UR2- M-W'R-10-P. z 1921 R-NR.18.POZ-I82/

RZECZPOSPOLITA

POLSkdA

PODZIAŁ NA OKRĘCI SZkOLNE
ZONIEM 16V1922 0 .
/R02P0RZ*DZENIC Z DN-3V-1922 R-OZURZM-W-R-iOP N!19/

RZECZPOSPOLITA

POLSKA

PODZIAŁ NA OkRE;CI SZKOLNE
ZONICM M X ' 1 9 2 5 R/R02PORZ-M-W-ft-IO-P-ZDN-&'Vlll-t92SR-.[>Z-URZ-NB-U.P.138/

RZECZPOSPOLITA

POLSt^A

PODZIAŁ NA OKRYCI SZKOLNE
ZONICM 1-IV-1927 R/R02PORZ-li-W-R'iO-P- ZDN-2A'll-t927R-,0Z'UMAW R'P.NR2o.P.157/

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PODZlAb NA OkRCCI SZkOLMC
Z ONICn 1-X-1927R/DZ-UPZ-H-WRiOP. NR-11,POZ-175 I MB-1i,P0ZI90/

P2CCZPOSPOLITA

POLSWA

PODZIAŁ NA OKRĘCI I OBWODY SZKOLNE
Z ONICn 1IX-1933R/ROZPORZM-W-R i O P Z D N - 7 V r M 9 i 2 R - OZ-URZ- NR-6, P. 6 8 /

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PODZIAŁ NA OKRĘCI I OBWODY SZKOLNE
Z DNICM 1-X-1933R/ROZPORr-M-W R i O P-rON-1A-Vlt-19330-, DZUR2-NR-11. P, 1 6 2 /

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PODZIAt NA OkRCGI 1 OBWODY SZkOLNE
Z O N I E M 1-1X-1937R/HOZPOOZADZENieMJNW-RiO-P-rDN 15,V-I937RD7-URZNr.6 P-166/

RZECZPOSPOLITA POLSKA

PODZIAŁ NA OKRĘGI I OBWODY SZKOLNE
ZON.

MV-1938R.-

/BOZPORZADZENIC MfNISTRA W.R.iOP.ZDN 8.11 l938R.DZ.U.B.P.Nr.12.POZ.a5/

