465.

z dnia 9 sierpnia 1929 r.
sprawie

częściowej

zmiany taryfy celnej z dnia 26
czerwca 1924 r.

Na podstawie art. 7 punkt i) ustawy z dnia 31
lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz . U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
.

się ~o następuje:

§ 1. Pozycja 103p. 1 oraz pozycja 98 p. 4 taryfy celnej z dnia 26 czerwca 1924 r . (Dz. U. R. P.
Nr. 54, poz. 540) otrzymują brzmienie podane niżej,
przyczem sŁawki celn e r o zu mieją się w nowej jedno stce pieniężnej' (Dz. U. R. P. z r. 1928 Nr. 26,
poz. 241):
Pozycja taryfy

Na:/;wa

celnei

towaru

Cło od
100 kg

w

zł.

z 103 p. 1 saletra chilijska (ze śladami jo10du)
.
.
.
Uwaga: Saletra, wymieniona w
p. 1 nin. pozycji, przywożona L:a
pozwoleniem Ministerstwa Skarp
bez cła
bu
z 98 p. 4 azotan amonu
27-

§ 2. Od saletry chilijskiej, wymienionej w
poz. 103 p. 1, nadanej bezpośrednio do przewozu do
polskiego obszaru celnego najpóźniej w przeddzień
ogłoszenia niniejszei:o rozporządzenia, cło przywozowe nie będzie pobierane w ciągu dni 30 po dniu
wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie 3-go dnia po o g łoszeniu.
Kierownik Ministerstwa Skarbu: 19na~y MajuszewBki
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski
Minister Rolnictwa:

§ 1. Statut Towarzystwa Kredytowego PrzePolskiego, wydany rozporządzeniem Ministra
Skarbu z dnia 28 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34,
4'0z. 203) i częściowo zmieniony rozporządzeniami
MinisŁraSkarbu z dn. 21 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R.
P . .Nr. 43, poz. 302) i z dnia 31 grudnia 1927 r.(Dz.
U. R. P. z 1928 T. Nr. 7, poz. 49), ~lega, z.g odnie
z uchwałą Walnego Zgromadzenia członków tego Towarzystwa z dn. 5 lipca 1928 r. i po zasięgnięciu opi~
nji Prokuratorji Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
następującym zmianom:
art. art. 60, 61, 62 i 63 otrzymują brzmienie:
"art. 60. Zarząd składa się z 12 członków, wybieranych na trzy laŁa przez - Walne Zgromadzenie .
Co najmniej połowa członków Zarządu powinna być
wybrana z po ś ród członków Towarzystwa.
art. 61. W miarę rozwoju czynności Towar~y ..
stwa liczba członków Zarządu może być powięk
szona na zasadzie uchwały Walnego Zgromadzenia,
zatwierdzonej przez Ministra Skarbu.
art. 62. Corocznie ustępować będzie 1/3 część
członków Zarządu narazie przez losowanie, następ
nie zkolei starszeństwa wyboru. Ustępujący człon
kowie Zarządu mogą być .wybierani p onownie. Zarząd wybiera z pośród siebie Prezesa i Wiceprezesa corocznie.
Dla ~prawniejszego prowadze nia interesów
Towarzystwa: Kredytowego Zarząd, mo'że wybrać
z po ś ród siebie lub osób postronnych jednego lub
więcej dyrektof(lw, których wybór, kompetencje
oraz wysokość wynagrodzenia . zatwierdza Rada
Nadzorcza na wniosek Zarządu. Dyrektor lub jego
zastępca, nie będący członk a mi Zarządu biorą udział
w posiedzeniach Zarządu tylko z głosem doradczym.
art. 63. Do ważności postanowień Zarządu po ..
trzebna jest obecnoś.ć PrE!~esa lub Wicępre1:ęllil
i przyj najmniej trzech członków Zp.rL:ądu, ą: w ra.;"ię
nieobecn oś ci Prezesa i Wiceprezesa, obecność
pięciu członków Zarządu . ·
\
. O każdej zmianie l:aszłej w stałym składziQ
Zarządu, Towarzystwo podaje w "Monitorze Polskim" do powszechnej wiadomości",
mysłu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU,
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A
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Dziennik U~taw. Poz. 465, 466 i 467.

Nr. 59.

K. Niezabyiow,ki

8 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi
cie z dniem ogłollzenia.

ty.

Kierownik Miniitersfwa Skarbu! l~nacy Matu8zew.J"

467.

466.
ROZPORZĄDZENIE

W

MINISTRA SKARBU

z dnia 25 lipca 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I
KI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z
STREM PRZEMYSŁU I HANDLU

OPIEMINI-

z dnia 26 lipca 1929 r.

w sprawie zmian w
wego

stat~cie

Przemysłu

Towarzystwa KredytoPolskiego.

Na podstawie art. 1, , 9 i 11 ustawy z dn. 25
listopada 1920 f. W przedmiocie przyznania. obligaciom Towarzystwa Kreclvtowello Przemydu Pol"
skiegogwarancji skarbowę.j oraz uproszczonego
~cił\~a.nia nalcżności · fZęCZQfl&20 Towarzystwa (Dz.
U. R. P. Nr. 112, poz. 737) zarządzam co następuje:

rozpouądzenła Ministra Pracy I Opieki Społecznej z dnia 11 czerwca 1923 r.,
wydanego w por<numienlu z Ministrem Przemysłu
i Handlu w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 16
maja 192Z r. o urlopach dla pn'\CQ'wuików zatrudnia..
nych w prZeQlyśle i handlu.

W sprawie milaDY § 15

O

Na l710cy o.rt. 11 ustawy z dnia 16 maja 1922 r.
urlopach dla. pracowników, zatrudnionych w prze-

, I
/.

DziennikUsŁaw.ł?pz.

916

;

ł

~r.

461. i . 468.

59.

'

, 9) sprzedawców . i ! ~kspedjentów sklepowych
i ksjęgarskich, objętych ~ ozporządzeniem Prezyclen,', .; ta . Rzecźypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o urno-.
§ 1•. WY,s~c~ególnienie z~wart~ ~ § 15 r?:~~ .•. ,~i.e<q 'pracę pracowników' umysłowych (D. U, R. P.
: porządzema MInistra' Pracy 1 OpiekI Społeczne,J / Nr,' ~35; poz. 323);
t,.
z, dnią 1.1. czer.wca 1923 r. :vydanego w porozu.IUi~ <' ,,' ' 10) tych pracownik~w, na których na' zasadzie
mu z MI~l1strem Przel!lysłu 1 H~n~lu w przedmlOqe , . ąrt ;:, 3 rozporządżenia Prezydenta Rzeczypospolitej
wykonama uhawy z dma 16 maja 1922 r. o ur1opach z' dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę pracownidlapracbwników, zatrudnionych w przemy~sle i hB: n - ków umysłowych (Dz. U: R. P. Nr. 35, poz. 323) rozdlu (Dz. U. R. P~ Nr. 62, poz. 464) otrzymuje brzmle-ciągnięte będzie działanie powyższ'ego r<.lzporządzenie następujące:
. .
,
nia",
-~ ";,1) pęJniącyćh ' czynności administracYline i nad, § 2. Rozporządze ~ie niniejsze wchodzi w ży
zorc2Je .. jako{ to: zarządców i kierowni.ków wszel..,
kLch, pr~edsięhiorstw, I tńży.nieJ:ąw, techników, kon- de' ze~niem ogłoszenia.
struktorów, sztygarów, kontroler.ów, majstrów, któMinisJer Pracy i Op,ieki Społecznej: A. Prysto,
rzy ~ieruia technicznie pracą w zakładzie pracy lub
jego oddziałach i są za całość tej pracy odpowie- '
Minister Przemysłu : i Handlu: E. Kwiatkowski
dzialni, oraz następując'e kategorje dozorców górniczych:
(a) wszysl'k ich , ·do-zoreGw z . ukońGzonem śre". ',-"
'I
dniem' wykszta"łceniem zawodowem, 'Pci-sia':'
'': 1,t ." ,
dających charakter sztygarów lub ich zamyśl e i handlu (Dz. U.
d~amy

co

R. P. Nr. 40, poz. 334) zarzą

następuje:

/

..

'

stęPCów;

'"

468.

,;-

' b) dozorców pół,. gó.rniczych,
R'QZPORZĄriZENI~- MINISTRA SPRAW
c) dozorców matlerj.ałów wybuchowych;
d} 'Wszystkich tych doz'orców kopalnianych,
,..
WEWN TRZNYCH
których .czynn'Ościpr.zekraczają mia:r..ę zwy..
z dnia 30 'l ipca 1929 r.
' klego dozoru'. i polegają na wykQnywa9iu
I
kónfroli i nadzoru n~d podwładnymiimro.. wy.dane W porozumieniu f Ministrem Skąrbu w sprabahiikami ' z prawemrożporządzania ~ymi wie zastosowania do ~miny .wiejskie; Trzebinia
robotn,ikami i , z . odpowiedzialnością .za wy- W 'powiecie chrza:~owskpn, województwie krakowkonywane przez nich prace, ewentualnie, skiem przepisów ustawy' z dnia 11 sierpnia 1923 r.
kd;ór~y '. wykonywają prósz z~ykłej ~zyn- . o tymczasowem uregulowaniu finansów komunalnOŚCI .dodatkowe prace pl ~mne;
,nych, dotyczących gmin miejskich.
" 2l uprawiających sztukI wyzwolone, bez
. Na:. ~asadzie ad. 72 UiStawy z dnia 11 sierpnia
względu ńa wartbść 'artystyczną ,produkcjI {maliirze,
1923
r . o tymczasowem 'uregulowaniu finansów korZ'eźbiarze, śpiewacy, muzycy i t. p.) ;
munwlnych '(Dz. U. R. P.! Nr. 94, poz. 747) ,zarzą.dza
3) arlysfyczny ' pefsonel te;ł.t~ó'w, orkil!stJ"~ vry~ '. się co na.stępuje:
twórni filmowych, ,,-'Stacyj nadawczych radjowych
oraz doradców literackich f mtityHnythj
"" "
§ 1. Do gminy wi~5kiej Trzebfnia w powiecie
4) dziennikarzy;
chrzano.wskim, województwie krakowskiem mają
5) p,ensonel lekarski,dentystyc;:zny, wetery~a zastosowanie przepisy fustawy z dnia 11 sierpnia
ryjny oraz . wykwalifikowany pomocniczy . personel 1923 r. o tym,czaspwemureguJowaniu finansów komunalnycb,
dotyczące gmin miejskich.
,
lekarski, dentystyczny i weterynfryjny; ,
,
.
6) pełniących czynności biurowe i kancelaryj§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W ży
ne oraz czynności . radjunkowe, rysunkowe i kalkucie z dniem 1 październi~a 1929 r,
lacyjne;
\
7) telefonistów i telegrafistów;
Minister Spraw WewnęL'znych: Sławoj SkładkowskI
8) farmaceutów; drogist~w.. kasjerów, dysponentów, sprzedawców podróżujących, akwizytorówj Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski '
I
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. Wars·zą,wa., Drukar.nia P,aństwowa. , 't;ło~zono z polecenia Ministra Sprawiedliwości.
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,<;ena ,40 gr.

~~.

s

Dz;, p., R.P.!wy"osl, kwartalnle '1 zł. Urzędy! I Instytucje państwowe opłacaj,
6 zł. .: Pr~Dum·er8tę uiszczac; nalezy Dajp6iDJeJn8 2 ' tygodnh; przed rozpoczęciem każdello kwattała. ,
· RekiJ.mA~je z powodu ' nieotrir-JJlJuilaposzqzeg6Iny<:h numer6w'·Uz. U. R. P.uleży wnosić dowlaściwych urzęd6w
potztowych niezwłocznie po otrzymaniu D_stępDe~o "koleiDeIlODJłmera.
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