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633. 

ROZPOR.ZĄDZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

oz dnia 9 g,rudnia 1929 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki 
Społecznej i Ministrem Przemysłu i Handlu o prze
dłużeniu godzin handlu przed wigilją Bożego Naro-

dzenia i przed Wielką Sobotą. 

Na podstawreart. 1 ustawy z dnia 23 marca 
1929 r. o uzupełnieniu rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o godzinach 
handlu i godzinach otwarcia zakładów handlowych 
i niektórych przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 23, 
poz. 236) zarządza się co następuje : 

§ 1. W czas ie od 18 do 23 grudnia włącznie 
oraz w czasie od wielkiego poniedziałku do wielkie
go piątku włącznie zezwala się w dni powszednie na 
prąc dłużenie czasu sprzedaży towarów i otwarcia 
sklepów, zakładów i miejsc zawodowej sprzedaży, 
wymienionych w ustę pie pierwszym ::t rL 1 oraz wart. 
2 i 3 rozporządz e n i a Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 marca 1928 r . o godzinach handlu i godzi
nach otwarcia zakładów handl owych i niektórych 
przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 364) o dwie 
godziny, j ,ednakże nie dłużej niż do godziny 21-ej . 

Postanowienia ustawodawstwa ochrony pracy, 
a zwłaszcza ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o cza
sie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1920 r. 
Nr. 2, poz. 7) ora,z ustawy z dnia 2 lipca 1924 r. 
w przedmiocie pracy młodocianych i kobiet [Dz. U. 
R. P . Nr. 65, poz. 636) zachowują swą moc. 

W niedzielę przypadającą w czasie od 18 do 23 
grudnia włącznie oraz w niedzielę pa1mową dozwo
lone jest wykonywanie handlu od godziny 13 do 18-ej. 

RoZ/porządzenie niniejsze jest równoznaczne 
z udzieleniem zezwolenia Ministra Pracy i Opieki 
Społecz nej na pracę w ciągu nadliczbowych godzin 
otwarcia sklepów w myśl art. 6 punkt b) ustawy 
z dnia 18 grudnia 1919 r . o czasie pracy w przemyśle 
i handlu (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr. 2, poz . 7). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z d~iem ogłos'zenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prystor 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

634. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAW WE. 

WNĘTRZNYCH 

z dnia 22 listopada 1929 r . 

w sprawie sprostowania błędów w rozporządzeniu 
Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 lipca 1929 r. 
wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, 
Sprawiedliwości, Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, Rolnictwa, Przemysłu i Handlu, Komu
nikacji, Robót Publicznych oraz Pracy i Opieki Spo
łecznej w sprawie wykonania rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 

, o związkach międzykomunalnych. 

Na podstawie art. 5 punkt b) To'zporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. 
w sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypo
spolitej P olskiej (Dz. U. R. P . z r . 1928 Nr. 3, poz. 18) 
podaje się do wiadomości co nast ępuje : 

W załączniku do § 12 rozp orządzenia Mini
nistra Spraw Wewnętrz.nych z dnia 22 lipca 1929 r., 
wydanego w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, 
Sp rawiedliwości, Wyznań R eligijnych i Oświecenia 
Publicznego , Ro lnictwa, Przemysłu i Handlu, Komu
nikacji, R obó t Publicznych oraz Pracy i Opieki Spo
łecznej w spra wie wykonania rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. 
o związkach międzylwmuna!nych {Dz. U. R. P. Nr. 60, 
poz. 469) - zamiast słów na str . 928 w § 9, ustęp 
drugi, punkt ł) w wierszach szóstym i siódmym tego 
punktu "udział kierowników", powinny być słowa : 
"udzielanie ki~rownikom", na str. 932 w § 19 (22) 
punkt c) w Wierszu czwartym tego punktu zamiast 
słowa : "Zarządu" powinno być słowo: "Związku" 
i w § 22 (25) ust. S, w wierszu pierw,szym zamiast sło
wa : "służby" powinno być słowo : "służy", oraz na 
str. 934 w § 30 (35) ust. 1 w wierszu czwartym za
miast słowa : "ćwierćmiesięcznie " powinno być sło
wo : "kwartalnie". Na sk. 940 w zdaniu końcowem 
§ 59 (68) zwrot k ońcowy: "a w ~zczególności §-em 3 
ust. 2 te'goż statutu" powinien być podany kursywą. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Sławo; Skladkowski 
Kierownik Ministerstwa Skarbu : Il1nacy Matuszewski 
Minister Sprawiedliwości: St. Car 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 

SI. Czerwiński 
Minister Rolnictwa : K. Niezabytowski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Komunikacji: Kiihn 
Minister Robót Publicznych: Moraczews,ki 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prysłor 

Warszawa Drukarnia Państwowa Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 48317 P 
---_ ._ . - - -- -- - -

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności .N'2 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. od dn. 1 styczDia 1930 r. wynosić będzie 8 zł. kwartalnie. Urzędy 
I IDstytuc;e państwowe oplacać będą 6 zł. Prenumerata winna być oplacana najpóźDiej Da 2 tygodnie przed rozpoczęciem każ. 
d.~o kwartału. 

Reklamacje z powodu Dieo.trzymanla poszczególnych Dumerów Dz. U. R. P. Dależy wnosić do wlaściwych urzędów 
po~ztowych nle:lwloCfDle po otrlym.uh. I18ltępDello kołelDello DlllJleru. 




