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Att. 2. Wykonartie niniejszego ' rozporządze
nia pbl'licźll się Ministrowi Robót Pul;>licznycb.

Art. 3.

'!Ii, i!yde z

, :kozpbrządzenie

dfIi~tfi ' ógło sze tiia,

niniejsze

.wchbdzi

\

,

Art • .3,
Rozporz ądz ~nie
niniejsze wchodzi
w życie z dniem ogfoszeniQ z mocą obowiązującą
od dnia 26 styczn~a 1928 r.
PtE!źydl!trt

Rz;eazypóspoliief: l. 'Moici'cki

Preżydent Rzeczypospolit€j: l. Mościcki

Prezes Rady Ministrów i M-inister Sprąw WojskowycIu

Prezes Rady Ministrów i Mlnister Spraw Wojskowych:

Minister: K Bd.1'iel
Minister Spraw We,~nętrznycH: Sławoj Składkowski
Młnistef gpra«r Zag~iiłtztiych: AU~1ist Zaletltf Miniśter Skarbu: G. Czecliowicż
MlnisletSprawiedliwo-śd: A. Meysztowicz
Minister 'iJ/yznań Religijnych i Oświecenia PubiicinegtJ:

J.

J. Piłsudski
,1tiinl,s ter:

!t. Bartel :'

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj SklĆltlkó'UJ~lti
~inister Spraw Zagranicznych: August Zaleski

Mitiistef
Ministet$karbtt: G. Czechowict
,Miriister
Minister Sprawiedliwości: A. Meysziowicz
Minister
Minist~r ~yznań Religijnych 1Oświecenia :Publicznego: . Mirtister
Minister
~
Dr. iJóbf'tickl

Piłsudski

Dr. DobruCki "
Róittićtwa: K. Nźet.C!byfowsRi
:Przemysłu i Handlu: li. rKwiiitkoim::ki
Komunikacji: RomGcki '
Robót Publicznych: lrloiaczew3ki
Pracy i Opieki SpO'łeCiilej: [)t, JT:irkieuii~i

Mini~ter Reform Rolnych: Witold Staniewicz
MinIster Pócźt i Teiegraf6w: l3ó~uslaw Miedziński

Minister Rolnictwa: 1(. Niezabyfowski
Minister Przemysłu i Handlu: , E. Kwiatkowski
Mimster K&miirlikacji~ Romocki

159.

'Minister RobÓt Publicznych: , M otdczewsfd
Miłlis'tet Pracy i Opieki Społćciii(~j:

Dt.

Rozpót~ąd~e1He

JufliieWii:ż ,

Pr(;t}fdertta RżeczyposptJ!Hej

MiI!i~ter Refonn Ro1nych: Witold Slaniewicz - j ,~
I

' ~i~~_r,_ P.:.~czt .i.Telegrafów: Bogusław lrfiedzźński
,
,

ż

o uprawniem,ae.h słatby
"

--

driia 16 liltego 1928 fi

W

Z1fią2iHU

te

'!olwarcznej, . tracącaJ PI~Cę

zn~sH!Rkm służebnoś~i.

, Na: p(jdstawi~ aR 44 usi. 6 I(cins Łyłucji i tisfa~
i dęła. Z słetpni.i 1~6 t. b upovtrażnieńht Prezyctt:!iiM Rietzyj1d§f'jo,1łfej do ~)tdrtwariia tożp'b'i2i~cłzeń

wy
158~

,

,ROŁporz~dzenie
Prezydenta ~zeczYPuflpolitcj .
, z dnia '16 lutego 1928 r.
sprawie przedłużefli~ dues1! zasiłkowego, wska'Zanego w ustępie 4 art. S usta'Wy z dnia 18 lipca
1934 r. o żabezpiec2ienfu na wypade.k bezrobocia
VI se~on~e luai'tytym 1927 -,,-,1928 rółlu.

W

':v'i'Y

. Na j)odsiaVorie art. 44 list. 6 KonstytUcji i ustasierpnia 1926 r. o upowatrtiei1iu Pf(!zy-

i dnia 2

'd tmta Rzeczypospolitej do wydaWania tożpikźąQzefi
.i ftiotJą ustawy (Dż , U. R. P. Nr. 7S, poz. 443) p()sta..
nawiam co następuje:

z mocą ustawy ,(Dz. U. R. P. Nr. 78, poz .. 4431 postil-l
ilaWiam cti tUlstępuje :
.

Artl 1" 1) Shl:4bie ~olwarćzncjj która traci

pracę ,w liwiądui

z vryd:deleniem gnlIifów' jak& wy~
nagrodzenia ża służebności, zniesione w trybie lf!Z'"
porządzeń Prezydenta Rze,c zypospolitejz dnia 1 lu.. I
fe~d 1927 t. (Di. U. Ki P. Nr. 10, pót. 74 i 7Si), służą
uprawnienia; ustalone w' tiltiicjszetn tozpoiźądtenłu.
2J OzńaciÓ'tie w rozportądzeniti niriiejsUm
itpra:WfiieHła słu:lą tym ptacbWtiikom tbJnym; kt6 .. '
rych uznaje się za stałą służbę folwarczną ,fil t6lti~
fflitńiu Mta:Wy ż dni~ 28 gtudnia , 1925 roku b wyko ..
hiHihi l'efótfiiy faJne} (Dt. tJ. R. P. i 1926 r. Nr. lt
POl.

tli '

. Art.~. J eżeii jako wynagrodzenie za zfiiesioo!
ne służebności wydziela się część lub cały -' obszar
gfllfit€lW brdytll tj(jszeżeg61ń~j ' jednostki ~óspodar
, . . Ar~.
Wskazany vi uśtępie 4. att. S ustawy etei (folwiitku)1 Et jeaftde1Jeśhie illegEtją pai'eelatli
z dtlla 18 ltpca 1914 r. o zabezpieczenttt fia wypad~k tizytkł f6lfie diiMtrny słUiebnE!j; ż ktOtejwydzł~la
'beżt?boda (~ż. U. ~. , P. Nt. 61, po~. 6~O) szddóty- śi~ tó wynagtodtł!i1ie,. to słtttba folwarózna trticąea
godntowy okres zasiłkowy pttedłuza SIę w s(!;zdńle jjt&ćę w§kutek omawianego . wydziel~nia gftlrtteW
t1fhYth WitUUł hyc ttałdówliha nar6Wni .z tą służbą
ruart'Vytt1 ~9~1/2B do dzi~sięciu tygodni.
. fdlvliit'rlit1Ą, któfa traoł ptlicę wskutek' parcelft§ji '.
. . , Att. 2. \YIykdnafii~ rotpófządtenła · hifilejeze .. (att .451' 7Zi 73i74 ustawy c) wykonatliu teform~ '
i!o porucza się Iv1inl!>trowi Pracy i Opieki Społecznej~ rolneJ). . - .
'
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