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ROZPORZĄDZENIE

ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA- RZECZYPOSPOLITEJ

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

z dnia 4 lipca 1933 r.

z dpia 4 lipca 1933 r.

w sprawie zniesienia sądu grodzkiego na Podgórzu
w Krakowie, oraz zmiany okręgu sądu grodzkiego
w Krakowie.

w sprawie utworzenia sądu grodzkiego w Zakopanem, w powiecie nowotarskim, w okręgu sądu okrę
gowego w Nowym Sączu.

Na .podstawieart. 44 ust. 6 Konstytucji i 1.1sta~
wy z dma 25 marca 1933 r. Q upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249) postanawiam co następuje:

Na podstawie art. 44 ust. 6 K.onstytucji i ustawyz dnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń
z mocą ustawy (Dz . U_ R. P. Nr. 29, poz. 249) postanawiam co następuje:

Art. 1. Znos'i
w Krakowie.

się

sąd

grodzki n,a

Art. 2. Włącza się do okręgu sądu gl"Odzkiego
w Krakowie część miasta Krakowa, obejmującą
dzielnIce: IX Ludwinów, X Zakrzówek, XXI Płas,zów
i ~XII Podgórze, tudzież z powiatu krak'o,w skiego
gmLny: Bodzów, Borek Fałęcki, Golkowice, Jugowice, Kobierzyn, Kosocice, Kurdwanów, Łagiewniki,
Ol,szowice, Piaski Wielkie, Prokocim, Pychow.ice,
Rajsko, Soboniowice, Świątniki Górne, Wola Duchacka, Wróblowice, Wrząsowice i Zbydniowice.
Art. 3. Z dniem wejścia w życie rozporząd.z.e
nia niniejszego traci moc ces. rozporządzenie z dnia
18 czerwca 1915 r. (Dz. u. p. austr. Nr. 170) iz tym
dniem do prowadzenia ksiąg grunt'owych dla realności, położonych W dzielnicach miasta Krakowa,
wymienionych wart. 2 rozporządzenia niniejszego,
właścii wy jest sąd okręg owy w Krakowie.
Art. 4. Sprawy wszczęte w sądzie grodzkim
na Podgórzu w Krakowie i nieukończone przed
dniem l sierpnia 1933 r. przekazane będą sądowi
grodzkiemu w Krakowie.
Art. 5. Wykonanie
go porucza się Ministrowi
w

r,oz'f'orząd.z.enia niniejszeSprawiedliwości

Art. 6. Rozporządzenie
niniejsze
z dniem l sierpnia 1933 r.

wchodzi

życie

Prezydent Rlzeczypospolitej: l. Mościcki
Prezes Rady Ministrów
i Minister Wylznań Rehgi1jnych
i Oświec,enia PUlbHCiZnego:

J.

Art. 1. Tworzy

Podgórzu

się sąd

grodzki w Zakopanem.

Art. 2. Wyłącza się z .okręgu sądu grodzkiego
w Nowym Targu gminy: Brzegi, Bukowina, Kościeli
sko, Murzasichle, Poronin, Zakopane i Zubs uch e
i włąc.za do okręgu sądu grodzkiego w Zakopanem.
Art. 3. Spra1wy z gmin włączo.nych do okręgu
grodzkiego w Zakopanem, wszczęte w sądzie
gr.odzkim w Nowym Targu, a nieukończ.one przed
dniem 1 sierpnia 1933 r. przekazane będą do sądu
grodzkieg·o w Zakopanem.
sądu

Art. 4. Wykonanie
go porucza się Ministrowi

w

rozporządzenia
Sprawiedliwości.

Art. 5. Rozporządzenie
nmle)SZe
z dniem l sierpnia 1933 r.

niniejszewchodzi

życie

"Prezydent Rzecz;pospoli:tej: i. Mościcki
Prezes Rady Ministr6w
i Minister W)'iznań Religi1jnych
i O świ ec.enia PuibliCiZne1go:

•

J.

Jędrzejewicz
Wewnętrznych: . Bronisław Pieracki

Minister Spraw
Minister Spraw Zagranioznych: Beck
Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowy~h:
. Fabrycy
Minister Skarbu: WI. Zawadzki
Minister Sprawiedliwości: Czesław 'Micńalowski
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych :
Nakoniecznikow - Kłukowski
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki
Minister Komunikacji: M. Butkiewicz
Minister Opieki Społecznej : H ubicki
Minister Poczt i Telegrafów: KalŹliski

Jędrzejewicz

Minister Spraw Wewnętr'znych: Bronisław Pieracki
Minister Spraw Zagranioznych: Beck
Kierownik Ministerstwa Spraw Wojslkowych:
Fabrycy
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych:
Nakoniecznźkow- Klukowski
Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki
Minister Komunikacji: M. Butkiewicz
Minister Opieki Społecznej: Hubicki
Minister p.oczt i Telegrafów: Kaliński

394.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA OPIEKi SPOŁECZNEJ
z dnia 13 czerwca 1933 r.
O świadczeniach

z powodu braku pracy dla pracowników umysłowych.

Na podstawie art. 17 ust. 5, 8 i art. 57 ust. 2
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
24 listopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników
umysłowych
(Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 911)
w brzmieniu ustawy z dnia 22 marCa 1933 r. (Dz. U.
R. P. Nr. 27, poz. 229J oraz na podstawie art. 2
rozporządzenia
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ustawy .z dnia 22 marca 1933 r. wspmwie zmiany rozporządzenia ·Prezydenta . Rzeczypospolitej
z dnia 241istopada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysłowych (Dz. U. R. P. Nr. 27, poz. 229)
zarządzam co następuje:

Pracownicy sezonowi.
§ 1. Za pracowników sezonowych w rozumieniu . rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
o ubezpieczeniu pracowników umysłowych uwaza się,
z zastrzeżeniem dalszych postanowień rozporządzenia
niniej.szego, pracowników, Iktórzy utracili zatrudnienie:
1) . w szkolnictwie (nauczyciele, wychowawcy,
asystenci, lekarze szkolni i inni);
2) w żegludze i przy spławie;
3) przy wszelkiego rodzaju pracach ziemnych
(regulacyjnych, meljoracyjnych i t. p.) oraz przy pracach budowlanych, drogowych, brukarskich i wodnych;
4) w cukrowniach, krochmalniach, syropiarniach, płatkarniach (suszarniach) i gorzelniach;
5) w tartakach, cegielniach, betoniarniach, kamieniołomach i wapiennikach;
6) w położonych w uzdrowiskach i miejscowościach letniskowych zakładach leczniczych, pracowniach leczniczych, aptekach, hotelach, pensjonatach,
zakł-adach gastronomicznych i rozrywkowych, chociażby czynnych cały rok, jako też · w innych zakła
dach pracy, obliczonych szczególnie na sezon kąpie
lowy lub klimatyczny, a które nie są czynne w ciągu
całego roku;
~
7) w przedsiębiorstwach, związkach lub klubach
sportowych oraz w innych zakładach pracy, prowadzących dział sportu (stad jony, pływalnie, tory śliz
gawkowe i ' t. p.) jako też w instytucjach wyścigów
konnych;
8)w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych
zakładach pracy, prowadzących działalność sceniczną i widowiskową j
9) w przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf
i Telefon", jeżeli w związku z okresem wzmożenia
ruchu lub okresem urlopów byli zatrudnieni przejściowo lub zastępczo, nie dłużej niż 8 miesięcy;
10) w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Pań
stwowe" lub na kolejach prywatnych, nie pozostają
cych w zarządzie państwowym, jeżeli w związku
z okresem wzmożenia ruchu, okresem urlopów lub
sezonowemi pracami budowlanemi byli zatrudnieni
przejściowo lub zastępczo, nie dłużej niż 8 miesięcy.
Ponadto za pracowników sezonowych uważa się
osoby, które utraciły zatrudnienie wprawdzie niewymienione w ust. 1. lecz z tytułu tego zatrudnienia lub
kilku zatrudnień, objętego (tych) po okresie zatrudnienia o charakterze sezonowym (ust. 1 nie posiadają co najmniej, trzech miesięcy, policzalnych do
ubezpieczenia.

r.

§ 2. Z pośród osób, objętych postanowieniami
§ 1, nie uważa się za pracowników sezonowych:
a) prac·owników, którzy co najmniej przez ostatnie 3 miesiące przed ustaniem zatrudnienia,
określonego w § 1 ust. 1, pr.acowali w dziale
zakładu
pracy czynnym cały rok bez
przerwy;
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b) pracowników, którzy w chwili utraty ostatniego zatrudnienia posiadają okres wyczekiwania, uprawniający do świc\dczeń, nawet
z pominięciem miesięcy składkowych zaliczonych na podstawie zatrudnienia sezonowego (§ 1 ust. 1), przyczem do zatrudnienia
sezonowego nie wlicza się okresu zatrudnienia w dziale zakładu pracy czynnym cały rok
bez przerwy;
c) pracowników, którzy posiadają ~4 miesiące
składkowe, przebyte w ciągu 2 lat, licząc
wstecz od dnia utraty ostatniego zatrudnienia, przyczem jednak powyższy 2-1etni okres
przedłuża się o czas przerw w ubezpieczeniu, spowodowanych chorobą, służbą wojskową i ćwiczeniami wojskowemi.
Przepisy § 1 ust. 2 i § 2 ust. 1 p. a) nale-ży
analogicznie stosować, jeżeli pracownik z tytułu obu
w tych przepisach określonych zatrudnień przebył 3
lub więcej miesięcy składkowych bezpośrednio przed
utratą ostatniego zatrudnienia.

§ 3.

Okres sezonu martwego u pracowników,
postanowieniami § 1 ust. l, trwa:
l) u pracowników, którzy utracili zatrudnienie
w szkolnictwie, z wyjątkiem szkół wyższych, -;- od
16 czerwca do 15 sierpnia, w szkolnictwie zaś wyż
szem - od 1 lipca do 30 września;
2) u pracowników, którzy utracili zatrudnienie
w żegludze i przy spławie - od ló grudnia do końca
lutego roku następnego;
3 J u pracowników, którzy utracili zatrudnienie
przy pracach ziemnych, budowlanych, drogowych,
brukarskich i wodnych - od l grudnia do końca lutego roku następnego i
4) u pracowników, którzy utracili zatrudnienie:
w cukrowniach, płatkarniach
(suszarniach
i krochmalniach - od 1 marca do 30 września,
w syropiarniach - od 1 maja do 30 września,
w gorzelniach
od 1 czerwca do 31 sierpnia;
5) u pracowników, którzy utracili zatrudnienie
w cegielniach, betoniarniach, kamieniołomach, wap.iennikach i w tartakach poruszanych wodą - od
l grudnia do końca lutego roku następnego, u pracowników zaś, którzy utracili zatrudnienie w innych
tartakach - od l sierpnia do 31 października;
6) u pracowników, którzy utracili zatrudnienie
w zakładach pracy, położonych w uzdrowiskach
i miejscowościach letniskowych (§ l ust. 1 p. 6) - od
15 października do 30 kwietnia roku następnego, jeśli chodzi o miejscowości posiadające w myśl odnośnych przepisów tylko sezon letni, zaś od l kwietnia do 30 kwietnia i od 15 października do 15 grudnia
w miejscowościach, posiadających sezon letni i zimowy lub też otwartych cały rok i
7) u pracowników, którzy utracili zatrudnienie
w przedsiębiorstwach, związkach lub klubach sportowych oraz w innych zakładach pracy, prowadzących
dział sportu,
jako też w instytucjach wyścigów
konnych:
od l maja do 31 października - dla sportów
zimowych,
od l listopada do 15 kwietnia roku następne
go - dla sportów letnich,
objętych

.L-
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od 18 listopada do 15 kwietnia roku następne
dla instytucyj wyścigów konnych;
8) u pracowników, którzy utracili zatrudnienie
w przedsiębiorstwach, instytucjach i innych zakładach
pracy, prowadzących działalność sceniczną i widowiskową - od l1ipca do 15 września;
9) u pracowników, którzy utracili zatrudnienie
w przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" - od 1 listopada do 31 marca roku następnego;
10) u pracowników, którzy utracili zatrudnienie
w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" lub
na kolejach prywatnych - od 1 grudnia do 30 kwietnia roku następnego, jeśli chodzi o pracowników,
którzy byli zatrudnieni w związku ze wzmożeniem
ruchu pociągów lub okresem urlopów, zaś od l grudnia do 15 marca roku następnego, jeśli chodzi o pracowników, którzy byli zatrudnieni przy sezonowych
pracach budo~lanych.
Wprzypadkach,określonych w § 1 ust. 2 i § 2
ust: l p. a) i ust. 2 miarodajne dla ustalenia okresu
sezonu martwego jest ostatnie zatrudnienie o charakterze sezonowym (§ 1 ust. 1).
go -

Swiadczenia z powodu braku pracy dla pracowników
osiedlonych na obszarach pogranicznych.

§ 4. Prawo do świadczeń z powodu braku pracy przysługuje pracownikowi, przebywającemu poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej i Wolnego Miasta Gdańska:
a) jeżeli co najmniej od sześciu mies:ięcy przed
utratą ostatniego zajęcia,
uzasadniającego
obowiązek ubezpieczenia, ,stale mieszkał '
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
i W. M. Gdańska, a pomimO' tO' zatrudn~enie
swe wykonywał na obszarze Rzeczypospolitej. Poliskiej, oraz
b) jeżeli i dopóki ma stałe miejsce zamieszkania bądź w niemiecki,ej części b. obszaru
plebiscytowego na G. Śląsku, w obrębie
której obowiązuj: e system kart cyrkulacyj~
nych, przewidzianych wart. 259, 260 § 1
i 271 ust. 1 Konwencji Genewskiej z dnia
15 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 44,
poz. 370), bądź też w czeskiej części b. Księ
stwa Cieszyńskiego (na obszarze powiatów
cieszyńskiego, frydeckiego i frysztackiego).
W przypadkach przew,i dzianych w paragrafie
:nini,e jszym zgoda na wyjazd ze strony Zakładu Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych nie jest wymagana.
Przedłużenie

899

Dziennik Ustaw. Poz. 394.

okresu świadczeń
pracy.

z

powodu

braku

§ 5. Dla pozostaiących bez pracy, którzy:
1) mają co najmniej 30 miesięcy składkowych,
przebytych w ubezpieczeniu na wypadek braku pracy oj nie korzystali na podstawie tego okresu ubezpieczenia ze świadczeń z powodu braku pracy,
2) mająco najmniej 24 miesiące składkowe,
przebyte w ubezpieczeniu na wypadek braku pracy

i nie korzystali na podstawie tego okresu ubezpieczenia ze świadczeń z powodu braku pracy, a którzy w chwili utraty ostatniego zajęcia mieli co najmniej 60 lat życia,
prawo do świadczeń przedłuża się o 3 miesiące '
ponad okres ustalony wart. 57 ust. 1 p. 1 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu
pracowników umysłowych.
Jeżeli nie mają zastosowania
postanowienia
ustępu 1, przedłużenie okresu świadczeń z powodu
braku pracy następuje również:
a) o 1 miesiąc - dla pozostających bez pracy,
którzy mają na swem wyłącznem utrzymaniu co najmniej ,3 członków rodziny i przebyli w ubezpieczeniu na wypadek braku
pracy co najmniej 18, nie więcej jednak jak
23 miesiące składkowe bez korzystania na
podstawie tego okresu ubezpieczenia ze
świadczeń z powO'du braku pracy;
h) o 2 miesiące - dla pozostających bez pracy, którzy mają na swem wyłącznem
utrzymaniu co najmniej 3 członków rodziny ,i przebyli w ubezpieczeniu na wypadek braku pracy co najmniej 24, nie więcej cc
jednak jak 29 miesięcy składkowych bez
ko-rzystania na podstawie tego okresu ubezpieczenia ze świadczeń z powodu braku
pracy.
Jeżeli pracownik nie wykorzystał całkowicie
prawa do przedłużenia okresu świadczeń, wynikają
cego z postanowień ust. 1 i 2, prawo to przysługuje
mu jeszcze przy następnem uzyskaniu praw do świad
czeń z powodu braku pracy, w niewykorzystanej poprzednio mi-erze.
Przedłużenie okresu świadczeń, ustalone w
ust. 1 i 2 przysługuje również pozostającym bez pracy, którzy korzystają ze świadczeń z pO'wodu braku
pracy w chwili wejścia w życie rozporządzenia niniejszego.
Postanowienia rozporządzenia niniejszego nie
naruszają uprawnień do przedłużenia świadczeń, na* '
bytych przed wejściem w żyC'ie rozporządzenia niniejszego na podst.awie pO'stanowień statutów poszczególnych Zakładów Ubezpieczeń Pracowników
Umysłowych.

Przedłużenie

okresu wyczekiwania.

§ 6. Okres wyczekiwania, przewidziany w
art. 16 ust. 2 i 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o ubezpieczeniu pracowników umysło
wych, przedłuża się dO' 12 miesięcy składkowych,
przebytych w ciągu 24 miesięcy, licząc wstecz od
dnia utraty ostatniego zajęcia.
Obniżenie wysokości zasiłków

z powodu braku

pracy.

§ 7.
stających

Obniża s.ię wysokość zasiłków dl~ pozobez pracy według skali następującej:
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Przy podstawie wymiaru
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kwotę zasiłku.
końcowe.

§ 8. Przepisy § 6 mają zastosowanie tylko do
wypadków. gdy utrata zajęcia nastąpiła po wejściu
w życie rozporządzenia niniejszego.
Obniżenie wysokości zasiłków dla pozostają
cych bez pracy. przewidziane w § 7, stosuje s,ię do
wszystkich zasiłków należnych za miesiące zasiłko
we, przypadające w całości po dniu wejścia w życie
rozporządzenia niniejszego.
§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

pomocy przeiwidzianej w ustępie drugim art. 4 tej
usbwy, wykonywane będą przez Bank Akceptacyjny Spółkę Akcyjną.
Przy Banku Akceptacyjnym Sp. Akc. będzie
działał Komitet Konwersyjny dla spraw związanych
z pomocą Skarbu Państwa, złożony z trzech człon
ków i potrzebnej liczby zastępców, powołanych
przez Ministra Skarbu w porozumieniu z Ministrem
Rolnictwa i Reform RoLnych. Członkiem Komitetu
Konwersyjnego moż,e być również członek Rady
Nadzorczej Banku Akceptacyjnego Sp. Akc. Komitet spełnia s,we czynności w kompletach, składają
cych się z trzech osób z pośród członków i ich zastępców. Komitet Konwersyjny będzie działał zgodnie z' przepisami specjalnego regulaminu, zatwierdzonego przez Ministra Skarbu.

§ 2. P,omoc Skarbu Państwa w· wysokości
75.000.000 zł będzie przeznaczona na' pokrycie strat

25

Gdyby po zastosowaniu obniżki w odpowiedmeJ grupie kwota zasiłku okazała się mniejsza od
kwoty zasiłku, jakaby się należała ubezpieczonemu
w razie przyjęcia za podstawę wymiaru najwyższej
kwoty w grupie bezpośrednio niższej przy zastosowaniu właściwej dla tej grupy procentowej obniżki,
wówczas wypłaca się ustaloną w ten sposób wyższą

Postanowienia
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ży

Minister Opieiki Społec1znej: Hubicki

instytucyj z tytułu
wier.zyŁelnościa,ch

odsetek i kapitału (§§ 11 i 12) na
rolniczych, objętych układami zawartemi na zasadach, przewidzianych w rozporzą
dzeniu ni.niejszem.
Układy takie będą w dalszym ciągu tego rozporządzenia nazywane układami konwersyjnemi.

§ 3. Wierzytelność jest rolniczą rw rozumieniu rozporządzenia niniejszego, jeżeli którakolwiek
z osób odpowiedzialnych za zobowiązrunie jest posiadaczem gospodarstwa wiejskiego w rozumieniu
art. 2 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o utworzeniu
urzędów rozjemczych do spraw majątko1 wych posiadaczy gospodarstw wiejskich (Dz. U. R. P. Nr. 29,
poz. 253).
Pomoc Skarbu Państwa może być udzieinstytucjom:
1) bankom państwowym,
2) przedsiębiorstw,om bankowym, wymienionym wart. 2, 3 i 119 prawa bankowego (D",. U. R. P.
z 1928 r. Nr. 34, Po,z. 321),
3) spółdzielniom kredyŁ'owym, komunalnym kasom oszczędności i gminnym kasom pożyczkowo

§ 4.

lana

następującym

oszczędnościowym,
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z dnia 26 czerwca 1933 r.
O

zasadach udzielania pomocy instytucjom, zawieraz dłużnikami w zakresie wierzytelności rolniczych.

jącym układy

Na pods,tarwie art. 3 i 10 ustawy z dnia 24 marca 1933 r. o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych. przyznających dłużnikom ulgi w zakresie wierzytelności rolniczych (Dz. U. R. P. Nr. 25. poz. 211)
zarządzam co następuie:
Czynności, dotyczące pomocy Skarbu
przewidzianej w części plerwszej ustawy
z dnia 24 marca 1933 r., o ułatwieniach dla instytucyj kredytowych, przyznających dłużnikom ulgi
w zakresie wierzytelności rolniczych. z wyjątkiem

§ 1.

Pań,stwa,

4) centralom finansowym i gospodar,czym oraz
oznaczonym przez
Ministra
Skarbu.
.
Wymienione wyżej instytucje i przedsiębior
stwa nazywane będą w rozporządzeniu niniejszem
instytucj,ami wierzycielskiemi.
Spółdzielnie
kredytowe,
komunalne
kasy
oszczędno,ści i gminne kasy pożyczko,wo - oszczęd
nościowe będą mogły korzystać z pomocy Skarbu
Państwa w zasadzie tylko za pośrednictwem banków
państwowych i centrali finansowych.
Minister Skarbu na wniosek Rady Banku Akceptacyjnego Sp. Akc. ustali listę spółdzielni kredytowych i komunalnych kas oszczędności, które bę- '
dą mogły korzystać z pomocy Skarbu Państwa bezprzedsięhi,orstwom,

pośrednio,

Z pomocy Skarbu Państwa korzystać również
mogą komunalne kasy osz'czędności, które zawarły
układy z wydziałami powiato'\vemi o przejęciu i likwidacji wierzytelności rolniczych.

