
1394 Dziennik Ustaw. Poz. 559 i 560. Nr. 79. 

559. 

, ROZPORZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

z dnia 9 października 1933 r. 

w sprawie przeznaczenia mienia b. rosyjskich pań
~twowych Banków Ziemskich: Włościańskiego i Szla

checkiego. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy zclnia 25 marca 1933 r. o upoważnieniu Prezy
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 29, poz. 249) posta
nawiam co następuje: 

Art. 1. Wszelkie mienie b. rosyjskich pań
stwowych Banków Ziemskich: Włościańskiego 
i Szlacheckiego z jego odrębnym wydziałem prze
znacza się · na rzecz części kredytowej Funduszu 
Obrotowego Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. z 1932 r . 
Nr. 26, poz. 236). 

. Art. 2. Ani z tytułu przejęcia mienia wymie-
nionego wart. 1, ani 'z jakiegokolwiek innego tytułu 
Skarb Państwa i nabywcy jego praw nie ponoszą 
odpowiedzialności , wobec posiadaczy świadectw, 
obligacyj i listów zastawnych, emitowanych przez 
wymienione wyżej Banki, oraz ,wobec innych wie
rzycieli tych Banków. 

Art. 3. Z mienia, wymienionego wart. 1, 
Fundusz Obrotowy Reformy Rolnej pokryje zobo
wiązania Skarbu Państwa wobec Państwowego Ban
ku Rolnego, przewidziane wart. 3 ustawy z dnia 
28 mar,ca 1933 r. o konwersji niektórych pożyczek 
w listach zastawnych Państwowego Banku Rolnego 
i niektórych zobowiązań wobec Skarbu Państwa na 
pożyczki z części kredytow.ej Funduszu Obrotowe
go Reformy Rolnej (Dz. U. R. P. Nr. 31, poz. 266). 

Art. 4. , Wykonanie rozporządzenia niniejsze
~o porucza się Ministrowi Rolnictwa i Reform Rol
nych oraz Ministrowi Skarbu. 

Art. 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Wy.znań Religijnych 

i Oświecenia Pubhozne.go: 
J. Jędrzejewicz 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

Minister Spraw Wojskowych: J. Piłsudski , 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Minister Sprawi~dFwo~ci: Czesław Michałowski 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
N akoniecznikow-Klukowski 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Minister Komunikacji: M. Butkiewicz 

Minister Opieki Społecznej: Hubicki 

Minister Poczt i Telegrafów: Kaliński 

560. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 29 września 1933 r. 

w sprawie wejścia w życie art. 212 i 213 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznem. 

Na podsŁawieart. 320 ust. 1 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz. U. 
R. P" Nr. 51, poz . 396) zarządza się co następuje: 

§ 1. Postanowieńia art. 212 i 213 ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz. U. 
R. P. Nr. 51, poz. 396) wchodzą w życie z dniem 1 li
stopada 1933 r. w stosunku do wszystkich pracowni
ków rolnych objętych art. 6 ust. 3 pkt. 1 lit. a) i b), 
z wyjątkiem pracowników rolnych, wi)'mienionych 
wart. 311 ust. 1 cytowanej wyżej ustawy. 

§ 2. Z dniem zastosowania art. 212 i 213 usŁ.a
wy o ubezpieczeniu społecznem do pracowników rol
nych, wymienionych w § 1, postanowienia ustawy 
z dnia 19 maja 1920 r. o obowiązkowem ubezpiecze
niu na wypadek choroby (Dz. U. R. P. Nr. 44, 
poz. 272) tracą moc obowiązującą w stosunku do tych 
pracowników. 

§ 3. Postanowienia § 2 nie naruszają prawa 
pracowników rolnych, ubezpieczonych na w;ypadek 
choroby w kasach chorych, oraz członków ich ro
dzin do wykorzystania świadczeń, przysługujących 
im w myśl statutu właściwej kasy z tytułu wypad
ków choroby lub połogu, zaszlych przed dniem wej
ścia w życie art. 212 i 213 ustawy o ubezpieczeniu 
społecznem. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia niniejszego po" 
rucza się Ministrowi Opieki Społecznej. 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Państwa z wy
jątkiem górnośląskiej części województwa śląskiego. 

Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 

Minister Op.ieki Społecznej: Hubicki 
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