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540. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 15 czerwca 1932 r. 

w sprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo 
zatrudnionym robotnikom niektórych zakładów pra
cy w wo1ewództwach: śląskiem, kieleckiem i łódz-

kiem. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. o zabezl{)ieczeniu na wyp'adek bezrobocia 
(Dz. U. R. P. Nr. 67, poz .. 650) na wniosek Zarządll 
Głównego Funduszu Bezrobocia zarządzam co na
stępUlje: 

§ 1. Przyznaje się w okresie od dnia 1 do 
30 czerwca 1932 r. p,rawo d.o zasiłków tym częścio
wo ziatrudnionym robotnikom zakładów pracy: 

1) "W. Fitzner", Sp. z ogr. odp. Fabryka Ko
tłów w Siemianowicach, 

2) Sp. Akcyjna "Ferrum" w Katowicach II, 
3) Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska 

i Laura - Sp. Akcyjna Górniczo-Hutnicza "Huta 
Laura" w Siemianowicach, 

4) Katowicka Spółka Akcyjna dla Górnictwa 
ł Hutnictwa "Huta Bismarcka" w Wielkich Hajdu
kach i "Huta Falva" w Świętochłowicach, 

5) Katowicka Srpółka Akcyjna dla Górnictwa 
i Hutnictwa "Huta HUibel1tus" w Łagiewnikach, 

6) Śląskie Zakłady Górniczo - Hutnicze S. A. 
"Huta Baildon" w Katowi'cach, 

7) Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska 
i Laura, Sp. Akcyjna Górniczo-Hutnicza - "Huta 
Królewska" w Królewskiej Hucie, 

8l Katowicka Spółka Akcyjna dla GÓl1nicitwa 
i HutIllictwa "Huta Silesia" w Paruszowcu, 

9) Górnoś!ląskie Zjednoczone Huty Królewska 
i Laura, Sp. Akc. Górniczo-Hutnicza - Zarząd War- . 
sztatów w Królewskiej Hucie, 

10) Śląskie Zakłady Górniczo-Hutnicze, Sp. Ak
cyjna "Huta Pokói" w Nowym Bytomiu, 

11) Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska 
i Laura, Sp. Akc. Górniczo-Hutnicza "I-luta Zgoda" 

w Zgodzie, 
12) Zakłady Hohenlohego, Sp. Akcyjna, Wal

cowni,acynku, Cynkownia i Główne Warsztaty 
w Wełnowcu, 

13) "Rybnicka Fabryka Maszyn", Sp. z ogr. por. 
W Rybniku, 

14) "Fitznerowska Fabryka Śru:b i Nitów", Sp. 
z ogr. odp. w Siemianowicach, 

15) "Godulla", Sp. Akcyjna "Szyb Godulla" 
w Chebziu 

16) ,,(;odu11a", Sp. Akcyjna "Szyb Gotthard" 
w Chebziu, 

17) "GodulIa", Sp. Akcyjna "Kopalnia Lithan
dra" w Nowym Bytomiu, 

18) "Państwowa Fabryka Związków Azoto
wych" w Chorzowie, 

19) "Piotrowicka Fabryka Maszyn", Sp. Akc. 
w Piotrowicach, 

20) "Gótoibur" Górnośląskie Towarzystwo Bu
dowy Rurociągów, SIP' z ogr. odp. w Siemianowi
cach, 

2,1) "Sam" - Sp. Akcyjna Miinstermanll. Od
lewnia żelaza i bronzu, budowa maszyn i armatur 
W Katowicach, 

22) Zakłady Hohenlohego, Sp. Akc. - "Huta 
Schellera" w Wełnowcu, 

23) "Giesche", Fabryka Porcelany - Sp. Akc. 
w Katowicach II, 

24) Wirek Kopalnie - Spółka Akcyjna "Szyb 
Hillebrand" w Chebziu, 

25) Wirek Kopalnie - Sp. Akc. "Kopalnia 
Woorek" w Chebziu, 

26) POIlskie Zakłady Babcock - Zieleniewski, 
Sp. Akc., Fwbryka w Sosnow'ctl:, 

27) Modrzejowskie Zakłady Górniczo-Hutni
cze - Sp. Akc. "Huta MiJlowice" w Sosnowcu, 
. 28) Spółka Akcyjna Pa~janickich Fabryk Wy
robów Bawełnianych "Krus,che i Ender" w Pabjani
cach, 

29) T owo Schlosserowskiej Przędzalni Ba wet
ny ~ Tkalni w Ozorkowle - Sp. Akc., 
których zarobek tY'godn4owy nie przekracza ~ po
wodu og,raniczenLa produkcji pełne,go umówionego 
zarobku za 1 dzień pracy. 

Wysokość zwsiłku dla te; kate,~orii robotników 
okreś1:i, stosown,ie do ustępu 2 art. 3 ustawy z dnia 
18 lipca 1924 r., Zarząd Główny Funduszu Bezrobo
cia. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem o~łoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Hubicki 

541. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I OPIEKI 

SPOŁECZNEJ 

z dnia 28 czerwca 1932 r. 

w porozumieniu z Ministrami Spraw Zagranicznych 
Spraw Wewnętrznych o właściwości władz w z.

kresie spraw emigracyjnych w kraju. 

Na podstawie art. 2 ust. 3 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 czerwca 1932 r. 
o przekaz.aniu zakresu działania w sprawach emigr,a
cyjnych Ministrowi Spraw Zagranicznych i o znie
sieniu Urzędu Emigracyjnego (Dz. U. R. P. Nr. 52, 
poz. 492) zarządzam co następuje: 

§ 1. Następujące sprawy stanowić będą zakres 
działania Ministra Pracy i Opieki Społecznej: 

a) regulowanie ruchu emigracyjnego i reemi
gracyjnego; 

h) sprawy kontyngentów dla emigracji i osad
nictwa i ich repartycji terytorjalnej; 

c) przygotowywanie i opinjowanie konwencyj 
i układów międzynarodowych, jako też 
udział w konferencjach i kongresach mię
dzynarodowych w z.akresie spraw emigracyj -
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nych, wymienionych wart. 1 ust. 2 rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dni,a 21 czerwca 1932 r. w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Zagranicznych; 

d) wydawanie zezwoleń na najmowanie roboŁ
ników i angażowanie osadników na wyjazd 
zagranicę oraz sprawy nadzoru nad tem naj
mowaniem i angażowaniem; 

ej sprawy org.anizacji lądowych i morskich 
tra.nsportów emigracyjnych i reemigracyj
nych oraz wyznaczanie kierunku prz.ejazdu 
emigrantów i reemigrantów; 

f) wydawanie koncesyj przedsiębiorstwom na 
prz.ewóz emigrantów, jako też wydawanie 
zezwoleń na przewóz emigrantów przez 
przedsiębiorstwa niekoncesjonowane ; 

g) normowanie i organizowanie opieki nad emi
grantami i reemigrantami i ich rodz~nami 
w kraju i w czasie transportu; 

h) normowanie warunków działalności przed
siębiorstw, trudniących saę werbunkiem, se
lekcją, kontraktowaniem i wysyłką emigran
tów do krajów zamorskich i kontynental
nych oraz spr.awy nadzoru nad tą działal
nością, 

i) organizacja służby informacyjnęj dla migran
tów i nadzór nad działalnością informacyjną 
w zakresie spraw emigracyjnych; 

j) wydawanie zezwoleń na trudnien~e się udzie
laniem wiadomości .o stosunkach w pań
stwach obcych pod względem konjunktury 
emigracyjnej i osadniczej, udzielaniem po
rad w sprawach prz.esiedlania się zagrani
cę w celach emigracyjnych ,i osadniczych 
oraz ułatwianiem wyjazdów w tychże ce
lach; 

k) normowanie [ organizacja przeciwdziałania 
niedozwolonej agitacji wychodźczej i niedo
zwolonemu werbunkowi emigr.antów, wy
krywanie i ściganie przestępstw emigracyj
nych w tychże sprawach, jako też popiera
nie przed sądami oskarżeń o przestępstwa 
z art. 58 - 65 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 11 października 
1927 r. o emigracji (Dz. U. R. P. Nr. 89, 
poz. 799); 

l) normowanie i organizacja zastępstwa emi
grantów w sprawach o roszqenia majątko
we emigrantów do towarzystw przewozo
wych z mocy umów przewozowych; 

m) sprawy nadzoru nad krajowemi instytucjami 
zajmującemi się sprawami emigracyjnemi; 
o ile sprawy te dotyczą działalności tych in
stytucyj na terenie zagranicy, Minister Pra
cy i Opieki Społecznej załatwia je w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Zagr,anicznych; 

n) prowadzenie, w porozumieniu z Głównym 
Urzędem Statystycznym, st.atystyki ruchu 
emigracyjnego, reemigracyjnego i imigracyj
nego; 

o) sprawy tranzytu emigrantów państw innych 
przez terytorjum Polski; 

p) ostateczne rozstrzyganie odwolań ' od orze
czeń i zarządzeń, wydawanych w pierwszej 

instancji przez wojewodów (Komisarza Rzą
du m. st. Warszawy) w zakresie § 2 niniej
szego rozporządzenia; 

r) likwidacja Urzędu Emigr.acyjnego. 
W sprawach, objętych niniejszym paragrafem, 

o ile one się wiążą z ogólną polityką emigracyjną, Mi
nister Pracy i Opieki Społecznej działa w porozumie
niu z Ministrem Spraw Zagranicznych. 

§ 2. Następujące sprawy stanowić będą zakres 
działania wojewodów, względnie Komisarza Rządu 
m. st. Warszawy: 

a) nadz.ór nad najmowaniem robotników i an
gażowaniem osadników na wyjazd zagra
nicę; 

b) załatwianie spraw, związanych z uzyskaniem 
paszportów emigracyjnych; 

c) ostateczne r.ozstrzyganie odwołań od orze
czeń Państwowych Urzędów Pośrednictwa 
Pracy i Opieki nad Wychodźcami (Komunal
nych Urzędów Pośrednictwa Pracy w woj. 
śląskiem), wydanych w zakresie § 3-go; 

d) kontrola przedsiębiorstw, trudniących się 
przewozem emigrantów oraz rozstrzyganie 
spraw wynikających z umów przew,ozowych, 
zawartych przez emigrantów z przedsiębior
stwami przewo~owemi; 

e) wydawanie z,aświadczeń, upoważniających 
reemigrantów do przejazdu polskiemi kole
jami państwowen'li na rachunek Minister
stwa Pracy i Opieki Społecznej w myśl ist
niejących w tym zakresie przepisów tary
fowych; 

f) nadzór nad sposobem informowania migran
tów przez Państwowe. Urzędy Pośrednictwa 
Pracy i Opieki nad Wychodźcami, instytucje 
zastępcze i organizacje społeczne, jako też 
przedkładanie Ministerstwu Pracy i Opieki 
Społecznej wniosków w sprawie udzielania 
zezwoleń, przewidzianych art. 8 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 października 1927 r. o emigracji; 

g) ściganie przestępstw, przewidzianych w 
art. 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 65 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 października 1927 r. o emigracji, przyj
mowanie doniesień i skarg w sprawach nie
legalnego werbunku, agitacji i pośrednictwa 
emigracyjnego, przeprowadzanie dochodzeń 
w myśl art. 68 tegoż rozporządzenia, kiero
wanie spraw do władz sądowych lub powia
towych władz administracji ogólnej; 

h) likwidacja czynności Ekspozytur Urzędu 
Emigracyjnego; 

i) sprawy emigracyjne, zlecone osobnemi za
rządzeniami Ministra Pracy i Opieki Spo
łecznej. 

Dla załatwiania spraw, wymienionych w ust. 1 
Minister Pracy i Opieki Społecznej może mianować 
przy niektórych urzędach wojewódzkich, sz.czególnie 
ważnych pod względem emigracyjnym (Komisarjacie 
Rządu m. slo Warszawy) fachowych Inspektorów 
Emigracyjnych, których okrąg działania obejmować 
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moie obszar kilku województw. Inspektorzy ci będą 
podlegać pod względem osobowym temu wojewodzie. 
w którego województwie mają swoją siedzibę urzę
dową. pod względem służbowym; zarówno temu wo
jewodzie. jak i wojewodom wszystkich innych woje
wództw, na których obsz,arze pełnić będą swe czyn
ności urzędowe. 

§ 3. Następujące sprawy stanowić będą za
kres działania Państwowych Urzędów Pośrednictwa 
Pracy i Opieki nad Wychodźcami (Komuual" 
nych Urzędów Pośrednictwa Pracy w województwie 
śląskiem): 

a) przeprowadzanie rekrutacji i kontr.aktowanie 
robotników i angażowanie osadników na 
wyjazd zagranicę; , 

b) udzielanie informacyj o krajowych i zagra
nicznych stosunkach zarobkowych i dostar
czanie emigrantom wiadomości potrzebnych 
dla uniknięcia strat materjalnych i moral
nych oraz wyzysku podczas podróży i na 
miejscu pobytu zagranicą; 

c) pośredniczenie w udzielaniu emigrantom za
liczek na podróż i pomoc przy wymianie 
pieniędzy; . 

d) nadzór nad organizacją transportów z emi
grantami do punktów zbornych i wydawanie 
emigrantom i reemigrantom zaświadczeń. 
do korżystania z ulg taryfowych na polskic,h 
kolejach państwowych; 

e) załatwianie spraw, związanych z uzyska
niem pas~portów emigracyjnych; 

f) wykonywanie poleceń wojewodów (Komi
sarza Rządu m. st. Warszawy) w z,akresie 
dochodzeń i ścigania przestępstw. przewi
dzianych wart. 58. 59, 60, 61, 62, 63, 64 i 65 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 11 października 1927 r. o emigracji; 

g) sprawowanie opieki nad emigrantami i re
emigrantami; 

h) zbieranie i zestawianie danych statystycz
nych, dotyczących emigracji, reemigracji 
i imigracji; 

i) sprawy emigracyjne, zlecone osobnemi za
rządzeniami Ministra Pracy i Opieki Spo
łecznej. 

§ 4. Następujące sprawy stanowić będą zakres 
działania Radcy do spraw emigracyjnych przy Komi
sarzu Gener.alnym R. P. w Gdańsku: 

a) nadzór nad ruchem emigracyjnym z P,olski 
i re emigracyjnym do . Polski poprzez tery
torjum W. M. Gdańska, w szczególności zaś 
nadzór nad uwzg1.ędnieniem potrzeb tego 
ruchu w urządzeniach portowych w 
Gdańsku; 

h) sprawowanie opieki nad emigrantami i re
emigrantami polskimi na terytorjum W. M. 
Gdańska; 

c) nadzór nad ruchem migracyjnym z teryto
rjum Polski na terytorjum W. M. Gdańska 
i zpowrotem; 

d) załatwianie spraw, wymienionych w § 2 
punkty b), d) i e) oraz w § 3 punkt d) niniej
szego rozporządzenia; 

e) sprawy emigracyjne, zlecone osohnemi z,a
rządzeniami Ministra Pracy i Opieki Spo
łecznej. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
Cie z dniem l lipca 1932 r. 

Minist~r Pracy i Opieki Społec'zn.ej: Hubicki 

Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

542. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A 

z dnia 28 czerwca 1932 r. 

o ulgach celnych. 

Na podstawie art. 7 pkt. b) usttawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w prze,dmioci,e UJregulowania, stosun
ków celnych (Dz. U. R P . Nr. 80, paz .. 777) zarządza 
się co następUlje: 

§ 1. Od poniżej wyslZ1cz,ególn~onych towarów 
.pohie,ra silę do ulgo,we, kt'óreg,o wysokość w stosun ... 
ku procentowym do cła normalne'go (autonomiczne
go) określa się jak na1stępuje: 

Po,,-ycj,a 
taryfy celnej Nazwa towaru 

Cło ulgowe w % % 
cła t:lormalnego 

(autonomicznego) 

z 24 z p. 5 a 

z24 z p. 5 b 

z 37 zp. 2a 

z 37 z p. 4 h 

Sok winogronowy skondensowa
ny w opakowan.iu hermetycz
n.em, bez cukru, bez a,l,kOihoIUl-
za. pozwoleniem Mini~stel"stwa 
Skarbu 

Sdk winogrolllowy sll«mdenso
wany w opakowaniu nięherme
tycznem, bez cukru, bez ,alko
ho-li.t - za. pozwoleniem Min-i.
stersitwa Skarbu . . . 
Szproty wędzone, marynowane, 
woliwie oraz kilki w sos;~e, 
sprowadzane w opakowaniach 
herm,etyc.znyoh - za pozwole
ni'em MiJnislŁers'twa Skarbu 

śled'zie solone - o ile 10 kg. 
tych śledzi zawiera nie więcej 
niż 60 s,ztuk - za pozwoleniem 
Mini's,terstwa Skalibu 

z 55 z p. 4 Skóry wierzchnie baranie, wy
pra wiane d.o przerobu fabrycz
nego. - za poz.woleniem Mini
sterstwa. Skarbu . . . 

z61 z p. 1 c Wszeilkie szpulki drewniane to
j. cli i Uwaga 2 c:zone - za pozwol eniem Mini

sters twa Skarbu 

5.-

10.-

9.-' 

33Ya 

10.-

25.-


