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27 stycznia 1919 r. o organizacji pallsiwowych urzę
dów pośrednictwa pracy i opieki nad wychodźca:p.i 
(Dz. P. P. P. Nr. 11, poz. 127)., na podstawlie dekre
tu KomisaJrjatu Naczelnej Rady Ludowej w Pozna
niu z dnia 6 lipca 1919 r. o organizacji b iur pośre
dn.ictwa pracy (Tyg. Urz. Nr. 29, poz. 93), uzupeł
nionego ustawą z dnia 12 czerwca 1924 r. (Dz. U. 
R. P. Nr. 58, poz. 586) i na podstawie rozporządze
nia Ministra b. dzielnicy pruski..?j z dnia 14 paźJ zle,r 
nika 1921 r. o pańsh'liowych u'tzędach pośrednictwa 
pracy (Dz. U. R. P. Nr. 93, poz. 687), zmienionego 
ro~porządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecz.uej 
z dnia 15 lutego 1923 r. (Dz . U. R. P. Nr. 27, 
poz. 162). 

Art. 2. (1) Czynnośc i państwowych urzędów 
pośrednictwa pracy przekazuje się Funduszowi Bt<::z
robocia, istniej ącemu na podstawie ustawy z dnia 
18 lipca 1924 r. o zabezpiec.zeniu na wypadek bez
robocia (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 58, poz. 555), 
oraz władzom administrac:ji ogólnej, wskazanym w 
rozporządzeniu Ministra Opieki Społecznej wyda
nem w pOIrozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych. 

(2) Funduszowi Bezrobocia przekazuj:z się 
czynności w zakresie pośrednictwa pracy i porad
nictwa zawodowego oraz kompetencje państwowych 
urzędów pośrednictwa pracy, przewidziane w usta
wie z dnia 18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wy
padek bezrobocia. 

(3) Władzom adminis tracji ogólnej przekawje 
się czynności nadzorcze w zakresie społecznego 
i zarobkowego po.ś rednictvv'a pracy. 

(4) Rozpo,rządzenia Ministra Opieki Społecz
nej, wydane w porozumieniu z zainteresowanymi mi.
nistrami, określą, które czynności z zakresu emigra
cji oraz z zakresu ilmych spraw, należących do kom 
petenc.ji urzędów pośredn i ctwa pracy w myśl posŁa
nowień poszczególnych ustaw i rozporządzeń, nale
żeć będą do Funduszu Bezrobocia, a które do władz 
administ,racji ogólnej. 

Art. 3. (1) Kompetencje kierowników pań
stwowych urzęd ów pośrednictwa pracy, przewidzia
ne w ustawie z dnia 18 lipca 1924 r., przekazuje się 
przewodniczącym zarządów obwodowych Funduszu 
Bezrobocia. 

(2) Przewodniczących zarządów obwodowych 
Funduszu Bezrobocia mi anuje Minister · Opieki Spo
łecznej z pośród urzędn ików, pozostających na eta
cie Ministerstwa Opieki Społecznej. 

Art. 4. (1) Wewnętrzną organizację Funduszu 
Bezrobocia dla wykonY\Ą,'ania czynności, przekaza
nych Funduszowi Bezrohocia na podstawie rozpo·
rządzenia niniej szego, oraz sposób wykonywania 
tych czynności, ustali rozporządzenie Ministra Opie
ki Społecznzj. 

(2) Organizację nadzoru nad działalnością Fun
duszu Bezrobocia, w sprawach wymienionych w 
ust'ępie poprzednim, ustali Minister Opieki Społ,ecz:

. nej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych. 

Art. 5. (1) Niektóre czynności, przekazane 
Funduszowi Bezrobocia na podstawie rozporządze
nia niniejszego, mogą być ,przez Fundusz Bezrobocia 
poruczone związkom samorządowym lub instytucjom 
prawno - publicznym. 

(2) Szczegółowe przepisy o poruczaniu czyn
ności, o których mowa w ustępie poprzednim, oraz 
o wynagrodzeniu z,a wykonywanie tych czynności, 
ustali rozporządzenie Ministra Opieki S:połecznej, 
wydane w porozumieniu z zainteresowanymi mini
strami. 

Art. 6. Koszty wykonywania przez Fundusz 
Bezrobocia czynności, p,rzekazanych na podstawie 
rozporządzenia niniejszego, ponosi Fundusz Bezro
bocia, wobec czego ograniczenia, wynikające z prze
pisu art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. o zabez
pieczeniu na wypadek bezrobocia, do tych kosztów 
nie mają zastosowania. 

Art. 7. Terminy zniesienia państwowych urzę
dów pośrednictwa pracy na obszarze poszczególnych 
województw zostaną ustalone przez rozporządzenie 
Ministra Opieki Społecznej, z tern, że zniesienie tych 
urzędów na całym obszarze Państwa powinno na
stąpić najpóźniej do dnia 1 kwietnia 1934 r. 

Art. 8. \1V'ykonanie rozpoirządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Opieki Społecznej w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

Art. 9. Rozporządz·enie niniejsze wchodzi w 
życie z dn iem ngłoszenia. 
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622. 
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 27 października 1933 r. 

o wydawaniu Dziennika Taryf pocztowych, teletech. 
nicznych i radjo!{omunikacyjnych. 

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

Art. 1. Minister Poczt i Telegrafów wydaje 
Dziennik Taryf pocztowych, teletechnicznych i ra
djokomunikacyjnych. 

Art. 2. (1) W Dzienniku Taryf pocztowych, 
teletechnicznych i radjokomunikacyjnych ogłaszane 
będą rozporządzenia i zarządz·enia normujące: 

a) o,płaty pocztowe, telegraficzne, telefonicz
ne i radjokomunikacyjne, obowiązujące 
w obrocie k,rajowym OTaz w obrocie z in
nemi państwami, jak również sposoby 
uiszczania opłat, 
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b) opłaty od zezwoleń na posiadanie i używa
nie urządzeń tel,etechnicznych lub radjo
technicznych, jak również na rozsyłkę cza
sopism i wydawnidw poza obrębem 15 km 
od miejsca ich wydania . 

(2) Postanowienia ust. 1 nie dotyczą opłat, 
przewidzianych wart. 18 ust. 3 ustawy z dnia 
3 czerwca 1924 r . o poczcie, telegrafie i telefonie 
(Dz. U. R P. z 1933 r. Nr. 63, poz. 481). 

Art. 3. Rozporządzenia i zarządzenia, wymie
nione wart. 2, uważa si ę za prawnie ogłoszone 
w dniu wydania numeru Dziennika Taryf poczto
wych, teletechnicznych i radjokomunikacyjnych, 
w którym są umieszczone; zyskują one moc obo
wiązującą z dniem piętnastym po dniu ogłoszenia, 
o iile w nich iI1aczej nie po.stanowiono. 

Art. 4. Na każdym numerze Dziennika Taryf 
pocztowych, teletechnicznych i r.adjokomunikacyj
nych będzie umieszczona data i miejsce jego wy
dania. 

Art. 5. Z dniem wejścia w życie rozporządze 
nia niniejszego rozporządzenia, wymienione wart. 2, 
z wyjątkiem wymienionych wart. 2 ust. 2, nie bę dą 
ogłaszane w Dzienniku Ustaw Rzeczypos.politej Pol
skiej. 

Art. 6. Wykonanie rozporządzenia ninie jszego 
porucza się Ministrowi Poczt i Telegrafów. 

Art. 7. Roz,porządz,enie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia. 
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623. 
ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA 

RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 27 października 1933 r. 

o zasadach sporządzania bilansów, zamknięć rachun
kowych i sprawozdań osób prawnych, obowiązanych 

do prowadzenia ksiąg handlowych. 

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

Art. 1. (1) Osoby prawne, obowiązane do pro
wadzenia ksiąg handlowych, powinny sporządzać bi
lanse, zamknięcia rachunkowe (rachunek strat i zy
sków) oraz sprawozdania 1'o·::zne z zachowaniem po
stanowień rozporządzenia niniejszego. 

(2) Rozporządzenie r.m!e)sze nie dotyczy spó
łek jawnych (fin;1owych) i komandytowych, a nadto 
przedsiębio rstw bankowych, z akładów ubezpieczeń 
oraz przedsiębiorstw państwowych. 

A rt. 2. (1) \V b ilansach, zamknięc iach rachun
kowych oraz sprawozdani.ach rocznych nale,ży uwi
docznić wszys tki e dane, które niezbędne są do do
kłucbego p:"'zedstawi,enia stanu i rozwoju gospodar
czego osoby prawn~. 

(2) W szcze,ólnośc i należy w bilansie ujawnić 
majątek, znajdujący się w nieruchomościach, rucho
mośc~ach, . gotówce, p3.pierach procentowych, wie
rzytelilOścIa ch, Ir~aucjach, udziałach i zapasach, jako 
też wszystkie zobowiązania . . 

(3) Sprawozd.ania roczne powi1my wykazać 
koszty administracji, fabrykacji oraz koszty finan
sowe, a to: wynagrodz enia naczelnych władz per
sonelu administracyjnego i technicznego, zarobki 
pracowników, świadczenia socjalne oraz odsetki od: 
pożyczek krajowych i zagranicznych. 

Art. 3. Upoważnia się Ministrów: Przemysłu 
i Handl~ oraz Sk~rbu do wydania w drodze rozpo'· 
rządzellla szczegółowych przepisćw o sposobie spo
rządzania bilansóvY', zamknięć rachunkowych i spra'" 
~\'oz~ań ?s.Ó? prawnych, których dotyczy rożporzą
QZellle lllllle]Sze. 

Art. 4. Wykroczenie przeciwko przepisom 
rozporzą.dzenia ni'niejszego lub rozporządzeń na jego 
podsta,vle wydanych stanowi występek z art. 280 
kodeksu karnego. 

Art. . 5. ~)'konanie rozporządzenia niniejszego 
porucza SIę ~1111strom: Prżemysłu i Handlu, Skarbu 
oraz Sprawiedliwośc i. 

Art. 6. (l) Rozporządzenie niniejsze wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia. 

Przepisy rozporządzenia niniejszego stosują s.ię 
do bilansów, zamykanych po dniu 31 grudnia 1933 r. 
oraz do sporządzanych po tym terminie zamknięć 
rachunkowych i sprawozdań. 

(2) Postanowienia rozporządzenia niniejszego ' 
nie uwłaczają przepisom, dotyczącym zasad sporzą
dzania bilansów, zamkni ~ć rachunkowych i sprawo
zdań, wydanych dla pos3czególnych rodzajów osób 
prawnych, objętych art. L 
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