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15) pośrednictwo pracy dla inwalidów wojen
nych oraz kwalifikowanie inwalidów wojennych i po
zostałych przy oDsadta,Riu posad i nadawaniu kon
cesyj; normo'wa'nie pracy inwalidów wojcrnnych w za
kładach i pr~dsiębiorSitwach; 

16) przestrzeganie wykonywania 'Przez odnoś
ne inSitytuc je i zakłady obowiązku zatrudniania inwa
lidów wojennych w myśl art. art. 54 i 55 ustawy o za
opatrzeniu inwalidów wojennych. 

§ 4. Rozporządzenie ninie,jsze obowiązuje na 
całym obszarze Rzecz)'ipoSłpolitej. 

§ 5. ROZiporzą,dzenie niniejsze wcho zi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Równocze śnie tracą moc obowiązuqącą: 
1) rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Spo

łecznej, Ministra ,Sp'ra\fi~T oj,skowych i Ministra Skar
bu z dnia 1 I11a,J:ca., 19~3 . w , przedmiocie podziału za
kresu działania"rit'ifł4sfe,rlf ' przy wykonywaniu usta
wy z dnia 18 marc'a: '[921 (r. o zaopatrzeniu inwalidów 
wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po 
poległych i zmadych, których śmierć znajduje się 
w związku przyczynowym ze służbą wojskową (Dz. 
U. R. p, Nr. 32, poz. 195) w brZimieniu ustawy z dnia 
4 sierpnia 1922 r., zmieniającej niektóre postanowie
nia usta'wy z dnia 18 marca 1921 r. o zaopa,trzeniu in
walidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu 
rodzin, po poległych i zmarłych, któ,rych śmierć znaj
duje się w związku przyczynowym ze służbą woj
skową (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 608) (Monitor Pol-
ski Nr. 65, poz. 69); . 

2) rozporządzenie Ministra Pra,cy i Opieki Spo
łecznej, Ministra Spraw Wojskowych i Minis,tra Skar
bu z dnia 13 marca 1926 r. w sprawie wykonania 
ustawy z dnia 3 marca 1923 r. o rozciągnięciu na 
część górnośląską województwa śląskiego mocy obo-

wiązującerj ustawy o zaoT,lahzeniu inwalidów wojen
nych i ich rodzin (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz,. 243). 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prystor 

Minister Spraw Wojskowych: J. Pźlsudski 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

426. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI 
SPOŁECZNEJ. 

z dnia 1 lipca 1929 r. 

w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom przemysłu włókienniczego , 

na terenie m. Łodzi; '.,' ..' : 

Na podstawie art. 3-10 ustawy z dnia 18 lipca : 
1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia (Dz. 
U. R. P. Nr. 67, poz. 650), na wniosek Zarządu Głów
nego Funduszu Bezrobocia, zarządzam co nastę
puje: 

§ 1. PTlZy,znaję w miesiącu lipcu r. b. prawo 
do zasiłków na wypadek bezrobocia tym robotni
kom, pozostającym w stosunku najmu pracy w przed
siębiorstwach przemysłu włókienni czego na terenie 
m. Łodzi, których zarobek tygodn iowy z powodu 
ograniczenia produkcji nie przek racza pełnego umó
wionego zarohku za 2 dni pracy. 

Wysokość zasiłku, ;gtoso'wnie do ustępu 2-go 
art. 3-go ustawy, z dnia 18 lipca · 1924 r. określi Za
rząd GłóWllly Funduszu Bezrobocia. 

§ 2. Roz,porzą.dze,nie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. PrysioF 
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