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312.
Rozporządzenie

Ministra Pracy

Opieki

Społecznej

z dnia 30 kwietnia 1926 r.

o zmianie rozporządzenia Rady Ministrów z. dnla
4 czerwca 1924 r. w sprawie zmiany względnie
uzupełnienia niektórych postanowień ni~!'lie<:'
kich rozporządzeń, dotyczących demoblh~acH
gospodarczej w górnośląskiej części wojewódz·
twa śląskiego.
Na podstawie § 4 rozporządzenia R.ady ~ini
strów z dnia 4 czerwca 1924 r. w sprawI@ zmiany
wzglE:dnie uzupełnienia niektóryc;h postanowie~. ni~:
mieckich rozporządzeń, dotyczących demobilizaCJI
gospodarczej w górnośl2\skiej cz~ści województ~a
śląskiego (Dz. U. R. P. N!! 58, poz. 587) zarządza SIt:;
co następuje:

§ 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 czerwca 1924 r. w sprawie zmiany względnie uzupełnienia niektórych postanowień niemieckich rozporządzeń. dotyczących demobilizacji gospodarczej w górnośląskiej części województwa śląskiego (Dz. <;1. R. p,
N!! 58, poz. 587), otrzymuje brzmienie następuJące:
,§ 12·emu rozporządzenia Ministra Pracy o przyjmow~niu i wydalaniu robotników i pracowników
podczas okresu demobilizacji gospodarczej z dnia
12 lutego 1920 r. (Dz. U. Rz. str. 218), podanego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Opieki Społecznej z dnia 15 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P.
N!! 65, poz. 643) nadaje si~ brzmienie następuj{\Ce:
"Wydalenia celem zmniejszenia liczby pracowników
są dopuszczalne, o ile komisarz demobilizacyjny
zawczasu zawiadomiony został na piśmie o tych wydaleniach i w ciągu dni 10 od otrzymąnia zawiadomienia nie zgłosił sprzeciwu. Wydalenia te przeprowadzone być mogą tylko z zachowaniem przepisów,
przewidzianych ustawą o radach załogowych z dnia
4 lutego 1920 r. (Dz. U. Rz. str. 147) i to w wypadkach, gdy pracodawca z powodu warunków produk·
cji nie · może zatrudnić dotychczasowej liczby robot·
ników przy jednoczesnem skróceniu ich czasu pracy
(rozłożeniu pracy) nie poniżej 24 godzin tygodniowo.
W razie rozłożenia pracy pracodawca jest
uprawniony do odpowiedniego zmniejszenia płacy
lub poborów pracowników, zatrudnionych przez czas
skrócony. Zmniejszenie to jednak nastąpić może
dopiero od chwili, w której, w myśl obowiązujących
ogólnych przepisów ustawowych lub umownych, poza
przepisami ustępu 1, dopuszczalne by/oby wydalenie
danych pracowników.
Przepisy ustępu 1 nie mają zastosowania przy
wydalaniu pracowników, przyjętych tylko do chwilowego zast~pstwa lub dla jakiegoś celu przejścio·
wego.
Przepisy te nie dotyczą również osób, które
mają zapewnioną, wystarczającą na utrzymanie. rentę
inwalidzką lub stałą zapomogę, rentę zastępującą.
Kategorje pracowników, które podlegają temu prze'
pisowi, określi Minister Pracy i Opieki Społecznei
lub osoba do tego upoważniona.

Przepisy ustępu 4 nie ograniczają praw in\~ali·
dów, zastrzeżonych w obowiązujących w gór~osląs
kiej części województwa śląsk.ieg.o ustaw~ch. l przepisach prawnych o ząopatrzemu I zatrudnieniU inwalidów wojennych".

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia.
Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki

życie

Społecznej:

J. Jankowski

313.
Rozporządzenie

Ministra Pracy i

Społecznej

Opieki

z dnia 17 maja 1926 r,

§ t.

w sprawie terminu zgłaszania przez pracowni·
ków umysłowych prawa dQ świadcSI(;lń I fłU'·
duszu bezrobocia.
Na podstawie art. 38 i 39 ustawy z dn . 1.8 lipca
1924 r. o zabepieczeniu na wypadek bezrobOCIa (Dz.
U, R. P. N!! 67 pOl. {}50)t :zmienionej przez ustawę
z dnia 28 października 1925 r. (Dz. U. R. P. N!! 120
poz. 863), zarzildu się co nast~P4Ie:

§ t.

Dla tych bezrobotnych pracowników urny'
których stosunek naJmu pracy ;o:ęstał .rozwiązany pomiędzy dniem 24 luteęD 1.9~6 r., JakQ
dniem wejścia w życie rQ2)PQrzą~zeOl" MinIstra Pracy
i Opieki Społecznej z dnia 5 luteąo. 192~ r. o posh;powaniu zakładów praey przy :$elągilFlIU wkładek
na rzecz funduszu bezroboeia (Oi, U. R. P. N2 18
poz. 113) a dniem ~ 2 m.aj~ 1926 r. t ji~o dni.e~ ogło
szenia rozporządzenia Mlnlstra Pracy I Opl7kl Społecznej o postepoWflfliu prlY przYUH'W.,n!y I wypła
caniu zasiłk6w dla beuobo~nych (Dl. U. R. P. N2 45
poz. 278),-przedłuża się do dnia 12 czerw~a 19~6 J;'~
termin zgłoszenia w Pi:lrlstwowym YfZęt!7-JI~ posrednictwa pracy prawa. do świ~dcz~ń (: fun?uszu' ~ez.
robocia, wymagany wart. 2 ustawy z dOla 18 IIp~a
1924 r. o zabezpieq:ęniu. nił wyp~d.ek ęezrobocla
(Dz. U. R. P. NI!! 67 pOl;. 6~) w łm:mieniu ustawy
z dnia 28 pafdziernika 1925 r, (01, U. R. P. N!! l~O
poz. 863), przyczem inne warunki, wymagane w tymze.
artykule, pozostają w mocy.
słowych,

§ 2. Rozporz~dzente
z dniem ogłoszenia

nlntelUI

Minister Pr~ey i Opieki Społeuflęjl
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Dr, Jurkiewicr:

