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39) Towarzystwo Sosnowieckich Fabryk Rur 
i Żelaza Sp. Akc. w Warszawie - Huta w 
Sosnowcu (Walcownia blach, Hala amery
kańska i Cynkownia), 

40) Towarzystwo . Sosnowieckich Fabryk Rur 
i Żelaza Sp. Akc. w Warszawie - Huta w 
Zawierciu (Walcownia), 

41) Stowarzyszenie Mechaników Polskich z 
Ameryki Sp. Akc. Zakłady Przemysłowe 
"Poręba" w Porębie (Dział Obrabiarek, 
Odlewnia i Oczyszczalnia), 

42) Zakłady Przemysłu Włókienniczego G. G. 
Schon Sp. Akc. w Sosnowcu, 

których zarobek tygodniowy nie przekracza z po
wodu ograniczenia produkcji pełnego umówionego 
zarobku za 1, bądź 2 dni pracy. 

Częściowo zatrudnionym robotnikom zakła
dów pracy, wymienionych w punktach od 1 do 34 
włącznie prawo do zasiłków przyznaje się na okres 
od dnia 1 do 31 grudnia 1931 r., zaś częściowo za
trudnionym robotnikom zakładów pracy, wymienio
nych w · punktach od 34 do 42 włącznie - na okres 
od dnia 16 listopada do 31 grudnia 1931 r. 

Wysokość zasiłków dla tych kategoryj robotni
ków określi, stosownie do ustępu 2 art. 3 ustawy 
z dnia 18 lipca 1924 r. Zarząd Główny, Funduszu 
Bezrobocia. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister ~racy i Opieki Społecznej: Hubick' 

834. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 28 listopada 1931 r. 

w sprawie zmiany § 65 rozporządzenia Ministra 
Skarbu z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i za

kresie działania izb i urzędów skarbowych. 

Na zasadzie art. 4, 12, 13 i 15 ustawy ·z dnia 
31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji władz 
i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391) 
oraz art. 17 i 119 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. 
o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. Nr. 21, 
poz. 164), w brzmieniu zmienionem ustawą z dnia 
28 lipca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 606), usta
wą z dnia 21 marca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 29, 
poz. 286) oraz ustawą z dnia 31 marca 1925 r. (Dz. 

,U. R. P. Nr. 43, poz. 294), zarządzam co następuje: 

§ 1. § 65 rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakresie 
działania izb i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. 
Nr. 77, poz. 613) otrzymuje następujące brzmienie: 

"Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 września 1931 r.: 

a) w okręgu administracyjnym izby skarbowej 
okręgowej w Warszawie - w całości, 

b) na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej -
z wyjątkiem §§ 50 p. 4), 51 część D), 52, 53, 55 p. g), 
57 p. 5) i 63, które wchodzą w życie w całości 
z dniem 1 . stycmia 193~ to 

Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporzą
dzenie Ministra Skarbu ,z dnia 20 czerwca 1927 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 66, poz. 588): 

a) w okręgu administracyjnym izby skarbowej 
okręgowej w Warszawie - w całości, 

b) na pozostałym obszarze Rzeczypospolitej -
z wyjątkiem przepisów, dotyczących przedmiotów, 
unormowanych wyżej podanemi §§ 50 p. 4), 51 część 
D), 52, 53, 55 p. g), 57 p. 5) i 63, które to przepisy 
tracą moc obowiązującą w całości z dniem 31 grud
nia 1931 r." 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

835. 

OBWIESZCZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 2 grudnia 1931 r. 

O sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Prezyden
ta Rzeczvpospolitej z dnia 3 I!rudnia 1930 r. w spra
wie zmian i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu 
(fuzji) państwowych instytucyj kredytowych w Bank 

Gospodarstwa KrajoweIlo. 

Na podstawie art. 6 lit. b rozporządzenia Pre
zvdenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 1927 r. 
w sprawie ' wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypo
spolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr. 3, poz. 18) 
w brzmieniu art. 4 ustawy z dnia 12 lutego 1930 r. 
w sprawie zmiany pOwy'Ższel!o rozporządzenia (Dz. 
U. R. P. Nr. 13, poz. 89) prostuje się następujące błę
dy w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmian i uzupeł
nień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwo
wych instytucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa 
Krajoweao (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 666): 

wart. 1 punkt 2) ustęp 3 należy w zdaniu koń
cowem po słowach: "Pożyczki dłulloterminowe 
udzielane będą w listach zastawnych wz~lędnie 
w obligacjach"..... wstawić opuszczone słowa "lub 
w gotówce"; 

w art. 3 punkt 3) ustęp 2 w zdaniu końcowem 
po słowach: "przez egzekucję do majątku ..... " nale
ży wstawić opuszczone słowo "Banku"; 

wart. 3 punkt 41 w wierszu przedostatnim po 
słowach: "odnośnych istów .... " zamieszczono omył
kowo słowo "zastawnych", a powinno być "hipo
tecznych". 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Radv Ministrów: A. Prysłot; 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Minister SpróllWiedliwości: Czesław Michalow,1ri 


