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Art. 6. Obligacje pożyczki mają wlszelkie pra
wa papierów pupilarnych i mogą być używane dla 
lokaty kapitałów osób, pozostających pod opieką 
i kuratelą, jak'o też kapitałów fundacyjnych, kościel
nych, korporacyj publicznych, kaucyj cywilnych 
i wojskowych oraz depozytów. 

Art. 7. Obligacje pożyczki nie podlegają dzia
łaniu ustawy z dnia 26 lipca: 1919 r. o utraconych ty
tułach naokazicieia (Dz . U. R. P . Nr. 67, poz. 40ó) 
zgodnie z punktem 2 art. 13 tejże ustawy w brzmie
niu, nadanem ustawą z dnia 18 października: 1921 r. 
(Dz . U. R. p, Nr. 87, 'poz. 637). 

Art. 8. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrowi Skarbu. 

Art. 9. Ustawa niniej'sza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej : I . M oścźcki 

Pll'eze! Ra dy Mini'slrów: K. Barlei 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

233. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 23 marca 1929 r. 

o przedłużeniu terminu do składania zgłoszeń o prze
l.'3chowanie wkładek oszczędnościowych, zlożO-nych 
w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Ka
sie Oszczędnosci za pośrednictwem instytucyj pań-

, stw~wych polskich. 

Art. 1. Termin do składania zgłoszeń o prze
rachowanie wkładek oJ$zczędnościowych, złożonych 
w walutach pełnowartościowych w Pocztowej Ka31e 
0szczędności za: pośrednictwem instytucyj państwo
wych po.Iskich, przewidzianych wad. 7 rozporządze
nia Prezyde'nta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 
1927 r. w sprawie przerachowania wkładek oszczęd
nościowych, złożonych w walutach pełnowartościo
wych w Pocztowej Ka'sie Oszczędności za ~(')śred
nictwem instytucyj państwowych polskich (Dz. U. 
R. P . Nr. 27, poz. 209), oraz dowodów, stwierdzają
cych wpła'tę waluty pełnowartoścoiowej, przedłuża 
się do dnia 30 czer'wca 1930 r. 

Art. 2. Wykonanie niniejsze j ustawy porucza 
się Ministrowi Skarbu. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. , 

Prezydent Rzeczypo'spolitej: I . M oścźcki 

Prezes Rady Ministrów : K . Barlel 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

234. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 23 marca 1929 r. 

w przedmiocie zmiany ustawy z dnia 11 grudnia 
1923 r. o zaopatrzeniu emerytalnem funkcjonarju
szów państwowych i zawodowych wojskowych (Dz. 

U. R. P. Nr. 6, poz. 46 z 1924 r.). 

Art. 1. W ustępie 1 art. 7 na końcu zdania 
pierwszego skreśla się wyrazy: "i na emeryturze". 

Art. 2. Art. 25 skreśla się. 

Art. 3. W punkcie b) art. 38 dodaje się nastę
pujące słowa: "oraz czas urlopu bez uposażenia , 
udzielonego nauczycielowi dla pracy w szkolnictwie 
prywatnem lub w instytucji społecznej, zajmujące j 
się szerzeniem oświaty pozasz kolnej ; nauczyciel ten 
winien za czas tego urlopu opłacić wkładki emery
talne, przewidziane wart. 7 niniejszej ustawy". 

Art. 4. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Skarbu, 
oraz innym ministrom we właściwym każdemu z nich 
zakresie działania . 

Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem 1 kwietnia 1929 roku. 

Prezydent Rzeczypo,spolitej: l. M oścźcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Barlel 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński 

235. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu
jącej treści : 

USTAWA 

z dnia 23 marca 1929 r. 

zmieniająca art. 5 i 38 ustawy 'z dnia 18 lipca 1924 r. 
o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia. 

Art. 1. Ustawa z dnia 18 lipca 1924 r. I) zabez
pieczeniu na: wypadek bezrobocia (Dz. U. R. P: Nr. 67, 
poz. 650) w brzmieniu, ustalonem ustawami: z dnia 
28 stycznia 1925 r . (Dz. U. R. p. Nr. 15, poz. 97) 
i z dn ia 28 października 1925 r. lDz. U. R. P . Nr. 120, 
poz. 863), ulega następującym zmianom: 

1) Ust. 3 art. 5 otrzymuje brzmienie następu
jące: 

"Minister Pracy i Opieki Społecznej na: wnio
sek Zarządu Głównego Funduszu Bezrobocia może 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem 
Przemysłu i Handlu uchylać w razie p otrzeby na czas 
trwania sezonu martwego działanie przepisu ust. 1 ni-
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niejszego artykułu w stosunku do poszczególnych ka
tegoryj robotników sez,onowych i poszcze~ólnych 
miejscowo śc i". 

2) Ust. 4 art. 5 uchyla się . 
3) Art. 38 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Minister Pracy i Opieki Społecznej w porozu

mieniu z Ministrem Przemysłu i FIandlu ma prawo na 
wniosek Zarządu Główn ego Funduszu Bezroboc ia 
wydawać zarządzenia, określające warunki zaliczenia 
czasu pozostawania w stosunku najmu pracy 
w przedsiębiorstwach i zakładach pracy, wymienio
nych w ust. 1 art. 1 usta wy, a położonych zagranicą, 
C.O czasokresu 20 tygo dni , ustanowionego w ust. 1 
art. 2 usta wy, oraz wyda vv ać zarządz en ia, przedłu
żające ustanowiony w tymżl:= .. st. 1 art. 2 ustawy mie
sięczny okres dla zgłoszenia roszczeń do świadczeń. 

W odniesieniu do obywateli pańs tw obcych, za
mieszkałych na Qbszarze Rzeczypospolitej Polskiej , 
przepis powyższy ma zastosowanie przy zachowaniu 
za1sady wzajemno ści". 

Art. 2. Wykonanie ustawy niniejszej porucza 
się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozu
mieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Przemysłu 
i Handlu. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia" i obowiązuje od dnia 25 styc:wia 
1929 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: K. L' 1rtel 

Minister Pracy i ur' ieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Kierownik Ministerstwa Skarbu : Grodyński 

Minister Przemysłu i Handlu : E. Kwiatkowski 

236. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę nastę

pującej treści: 

USTAWA 

z dnia 23 marca 1929 r. 

o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach handlu 
i godzinach otwarcia zakładów handlowych i niektó
rych przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 364). 

Art. 1. Art, 9 roz:porządzenia Prezydenta R ze
czypospolitej z dnia 22 marca 1928 r . o godzinach 
handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych 
i niektórych przemysłowych uzupełnia się przez do
danie na końcu tego artykułu ustępu treści nastę 
pującej: 

"W czasie szdciu dni, poprzedzających wigilję 
Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę, na podstawie 
rozporządzenia M,inistra Spraw Wewnętrznych w po
rozumieniu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej 
oraz Przemysłu i Handlu godziny han dlu mogą być 
przedłużone z zachowaniem postanowień ustawodaw-

stwa ochrony pracy w dni powszednie <O .dwie godzi
ny, nie dłużej jednak niż do godziny 21-ej , W przy
padającą w tym okresie niedzielę dozwolone jest wy
kIonywanie handlu od go·dziny 13-ej do 18-ej. 

Rozporządz enie to będzie równoznaczne 
z udzieleniem zezwolenia Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej na pracę w ciągu nadliczbowych godzin 
otwarcia sklepów w myśl art. 6 p. h) ustawy z dnia 
18 grudnia 1919 LO czasie pracy w przemyśle i han
dlu (Dz. U. R. P. z 1920 r. NL 2, poz. 7)." 

Art. 2. Wykonanie niniej szej ustawy poleca 
się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumie
niu z Ministrami Pracy i Opieki Społecznej oraz 
Przemysłu i Handlu. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia . 

Prezydent R zeczypospolitej: I. M oścźcki 

Prezes Rady Ministrów: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Składkowski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

237. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 lutego 1929 r . 

wydane: co do punktów 7 - 9 oraz 11 § 1 oraz co do 
ustępu drugiego § 6 w porozumieniu z Ministrem 
Sprawiedliwości ; co do punktu 13 § 1 w porozumie
niu z Ministrami: Sprawiedliwości i Reform Rolnych; 
co do punktu 15 § 1 w porozumieniu z l\linislrami: 
Sprawiedliwości, Reform Rolnych i Robót PubLcz
nych; co do punktu 25 § 1 w porozumieniu z Mini
strami: Sprawiedliwości oraz Przemysłu i Hand.lu: co 
do punktu 14 § 1 w porozumieniu z Ministrem Sp"aw 
Wewnętrznych; co do punktu 18 § 1 w porozumieniu 
z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej; co do pun
któw 19 i 20 § 1 w porozumIeniu z Ministrem Ko
munikacji; co do punktów 27, 31 i 33 § 1 w porozu
mieniu z Min istrem Spraw Zagranicznych; co do pun
któw 29 i 30 § 1 w porozumieniu z M~nistrem Poczt 
i Telegrafów; co do punktu 34 § 1 w porozumieniu 
z Min~strem Przemysłu i Handlu - a zmieniające 
rozporządzenie wykonawcze do ustawy o opłatach 

stemplowych. 

Na pods tawie u s t ę pu drugiego art. 176 oraz ar
tykułu 177 ustawy z dni a 1 lipca 1926 r. o opłatach 
stemplowych (D z. U. R. P . NL 98, poz. 570), art. 5 i 7 
rozporządzen ia Prezydenta Rzeczypospolite j z dnia 
17 listopada 1927 r. o popieraniu naftowego ruch}! 
wiertniczego (Dz. U. R. P. Nr. 102, poz. 885) oraz 
na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypo
spolitej z dnia 7 lutego 1928 r. w sprawie opłat~ 
stemplowej od pi.sm, stwierdzających kupno ,nieru-




