
864 Dzienn,ik Ustaw. Poz. 373 i 374. Nr. 46; 

373. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI 
SPOLECZNEJ 

z dnia 7 czerwca 1933 r. 

o opłatach ryczałtowych na Fundusz Pracy. 

Na podstawie art. 15 us,tęp 6 ustawy ..: dnia 
16 marca 1933 r. o Funduszu Pracy (Dz. U. R. P. 
Nr. 22, poz. 163) zarządzam co następuje: 

§ 1. Dla kategorji zarobków, nie przekracza
.jących przeciętnie 150 zł miesięcznie, z wyjątkami 
przewidziane mi w § 2, zastępuje się opłaty, przewi
dziane w ust. 1 i 4 art. 15 powołanej na wstępie 
ustawy, ,opł.atą ryczałtową wedtug następujących 
grup: 

l .Zarobek miesięczny 
Opłata miesięczna 
na Fundusz Pracy 

Grupal przypadająca na Razem 

I ponad do 
pracow- I praco-

I 
nika dawcę 

w. z ł o t y c h 

1 25,- 0,15 0,15 0,30 
2 25,- 37,50 0,25 0,25 0,50 
3 37,50 50,- 0,35 0,35 0,70 

I. 
4 50,- 62,50 0,45 0,45 0,90 
5 62,50 75,- 0,60 0,60 1,20 

I 
6 75,- 100,- 0,75 0,75 1,50 

I i 100,- 125,- 1,00 1,00 2,00 
8 125,- 150,- 1,25 1,25 2,50 

J 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze nie .dotyczy 
Skarbu P,aństwa, przedsiębiorstw lub Monopoli Pań
stwowych, Związków Komunalnych i tych instytucyj 
prywatnych, które zgodnie z rozporządzeniami Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 323 i 324) obowiązane są 
prowadzić wykazy lub księgi. płacy. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogloszenia. 

374. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTW A I REFORM ROLNYCH 

z dnia 16 czerwca 1933 r. 

w sprawie zmian w rozporządzeniu Ministra Rol
nic twa i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. 
o warunkach funkcjonowania oraz organizacji wza
jemnychzakładów (totalizatora) na torach wyścigo
wych towarzystw wyścigów konnych oraz o sposobie 

prowadzenia rachunkowości tych zakładów. 

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 cżer'wlca 
1925 r. o wyścigach konnych (Dz. U. R. P. Nr. 74, 
poz. 512) z,arządzlam co następuje: 

§ 1. Do rozporządzenia Ministra Rolnictw,a 
i Dóbr Państwowych z dnia 23 lipca 1925 r. o wa
runkach funkcj·onow,ania ·oraz organizacji wzajem
nychzakładów (t.otalizatora) na torach wyścigoWych 
tow.arzystw Iwyścigów konnych or.az o sposobie prn
w.adzenia rachunkowości tych zakładów (Dz. U. R. 
P. Nr. 8'1, poz. 566), w brzmieniu ustalonem rozpo
rządzeniem Ministra Rolnictwa z dnia 23 czerwca 
1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 47, Po.z. 402), wprowadza 
się zmiany następujące: 

1) W § 2 lic.zbę ,,10" zastępuje się liczbą ,,5". 
2) W § 6.a, w ustępach 3 i 4 we wszystkich wy~ 

padkach liczbę" lO" zastępuje się liczbą "S". 
3) § 13 otrzymuje brzmienie następuiące: 
"Przy zasadniczej .. sta\wlce wyższej niż 5 złotych 

wygrane będą us,taJane w ' całkowitej liczbie złotych. 
Otrzymane przy podziale ułamki ponad 0,75 zł będą 
zaokrąglane do 1 złotego, a wygrane uzupełniane 
z .funduszów tow.arzystwa, uł,amki zaś . 0,75 zł i mniej
sze będą skreślane, a poW'stałez nich sumy przejdą 
na dobro towarzystwa. 

Przy zasadniczej stawce wynoszącej 5 ,złotych 
wygrane będą ustalane w sumach stanowiących wie
lokrotność 50 groszyjotrzymane nadwyżki ponad tę 
wielokrotność większe od 37,5 gr będą zaokrąglane 
do 50 groszy a wygr.a.ne uzupełniane z funduszów 
towarzystwa, równe .zaś 37,5 gr i mniejsze będą skre
ślane, a powstałe stąd sumy przej.dą na dobro towa
rzystwa. 

W zakładach łącznych postanowienia ustępólw 
poprzednich mają zastosow.anie przy obliczeniu osta
tecznej wygranej, podlegającej wypłacie. 

Wygran.a nie może być niższa od staWiki za
sadniczejj niezbędne uzupełnienia będą pokryte 
z funduszów low,arzyslwa", 

§ 2. Ro.zpor,ządzenie niniejsze wchodzi w ży~ 
de z dniem ogłoszenia. 
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