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157. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dn~a 16 .lutego 1934 r. 

O ordynacji wyborczej do izb rzemieślniczych. 

Na podstawie art. 6 Ulsi. 3 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 
: 1933 r. o izbach rzemi.eślniczyc·h i ich związku (Dz. 
:U. R. P. Nr. 85, pOZ!. 638) zar,zą.dzam c·o na.stępuje: 

§ 1. Obwody ' wyborcze w okr·ęgu izby ,rze
mieślniczej ohejmują obszar jednego do ośmiu powia
tów. W m. st. Waliszaw~e obwody wyhorcze. obej
mui'ą o:bs,zar od j-ednego do dziewi'ędu komisarj.atów 
P.oltcji Pań.stwOWlej. 

§ 2. Podział mandatów ra,dcówi,zby rzemieśl
nicz.ej oraz i,ch zas'tępc.ów zależny jest od lic,zch11'o
śCi za'kładów rzemieśl,ni-czych w ohwodach wybor- . 
czych. . 

Stosunkowo w:i:ęks,z.a liczba man.da'tów powin
na przypadać na obwód wyborczy, w którym maj
dUJj·e się s.iedz1ba izby rzemieślniczej. . 

§ 3. Ikl,ść obwodów wyborczych qraz ich g.ra
nice, ilość mandatów radcó.w i ich ~astępców, przy
padającą z wyborów na każdy obw'ód, określa statut 

izby, miejsca zaś głos'owania w obrębie dane,o ob
wodu wyznacza właściwy wojewoda. 

§ 4. Wybory radców izby rzemieśLniczzj O'raz 
ich za.>stępców są przeprowadzane listami kanJyda
tów., r,eprezenŁuf,ących zaw)dowe interesy rzer.~iosła 
w kolejności tiajwi,ększej H<:3Ly przedstawiciell po
szczególnych rodżajów wyk'Jllywanego rzemlJsła w 
ka:żdym obwoozie' wyborczym okręgu izby rzemieśl-
niczej. . 

W tym celu władza przemys;łowa wojewódzka 
ustala, z których rodzajów rzemi'osła mają być w da
nym obwodzie wyborczym wybranł rad.cowie izby 
i ich zas,tępcy, o,raz najpóźniej 54 dnia przed t~rmi
nem wyborów powiadomi o tem przewodni.c.zą~ych 
głównej i obW,odowej komisii wyborczej. jak również 
obwieści w •• Dzieoo.~ku Woj,ewooz.lcim", 

§ 5. Usta:l,enia. o którem mowa w § 4 ust. 2, 
dokonywa władza p.rzoem.y,słow,a woj,ewódzka w 'spo
sób na:s~ępujący: 

al władze przemysłowe I i:nstanc~i, ' n.a 'P()dsta~ 
:wie rejestrów karl rzemieślniczych i we
dług sbn,u tych rejestrów w dniu . poprze
dzającym na 85 dni te.rmin wyborów, SlP()~ 
rz'ądzaią dla każdego obwodu wyborczego 
zestawienia ilości osób, posiadających kal'ty 

. rzemLeślni<:ze. według rodz.ajó-w wykon.yw.a
nego prz~z nich rzemi,osłaj 
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b) na po,dstawie powyżs,zych zeslawJeń, jak 
rówollie,ż na p ::: ~stawie ilości mandatów rad
ców izby, przypadających na dany obwód 
wyboI'\czy, władza prz,emys,łowa wo'iewódz
ka określa, które rodzaje rzemio'sła, jako 
najliczniej reprelzentowaolle w danym obwo
dzie wybo'rczym, ma,ją otrzymać mandaty 
z tegoż obwlodu wyborcz,ego, po jednym dla 
.każdego rodzaju rzemiosła; 

c) gdyby jednak przy r'ozdzi,daniu mandatów 
okazało s,ię, Ż'Je w całym okręgu izby jedne
mu i temu s·rume,mu rodzajO'W'i ,rzemiosła mia
łyby przypaść mandaty w kilku obw,odach 
wyborczych, natencz,ag przyznaje się man
dat dla danego r,odzaju rzemi'O'sła w tym 
obwodzie wyborczym, w kt.órym ten rodz,aj 
rzemiosła w zestawieniu z pozos.tałenii ob
wodami wyborcz,emi jelsl naj:lic,znie,j repre
zentow,aolly; pozos:tał.e' mandaty w innych ob
wodach wyborczych przydziela SILę mdza
j,om rzemio'sła w kol~jności naj lkzni ei re
prezentowanym, które albo jeszcze mandatu 
nie otrzymały, ,albo też są li<:zn,iej re
prezentowane od takie:goż samego rodzaju 
rzemiosła w innym obwodz.ie WlY'borc.zym. 
Je:żeli w danym obwodzie wybor,czym nie 
można znaleźć kolejno najlicz.niejs,ze,g:o ro
dz.a:ju rzemi,Qsła, natenc,zas na'leży w ca,łym 
okręgu izby odnaleźć kol.ejny rodzaj rzemio
sła, który w żadnym innym obwodzi,e wy
borczym nie otrzymał mandatu, i temu 'ro
dz,ajowi rzemiosła prze.znaczyć mandat. . 

§ 6. Władze przemysłowe I-,ej in.sltancji naj'
później w drnu 52 przed terminem wyborów sporzą
dzaj:a w trzech e~zemplarzac.h spi,s rzemieśololli.ków, 
posiadającyc,h w dniu wyznaczenia terminu wybo
rów ,'czynne prawo wybo,rc,ze, określone w ust. 3 
art. 4roztporządzenia Pre<?:ydenta RZle:cz,yposp.olitej 
z dnia 27 paździ,emika 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 85, 
poz.(38). . 

Jeżeli posiadający prawo wybierania prowadzi 
samQisltnie przemysł rzemieślnic,zy w kilku , obwo
dac:h w okręgu izby r,zeniieślnicz.e,j,właśc,j,wym dla 
niegp ,' obwodem wyborc,zym hędzie ten, ' który wy
borca ' określa jako główną siediibę swe,go przedsię
biorstwa. 

S,pis powinien .zawierać następujące rubryki: 
1) numer porządkowy, 2) nazw!,ska wyborców w po~ 
rzą;dku alfa he tycznym , 3) imiona, 4) wie,k, 5) rodzaj 
wykonywanego riemios:ł,a, 6) datę wydania ,kady 
rz.emieślniczej, 7) ad.res .zakładurzletmieślniczego. 

§ 7. Najpóźniej 5'1 dni'a pr.zed terminem wy
horów władza przemyisłowa I-ej instanc:j,i prześle 3 
egzemplarze spi,gu wyborców pr,z,ewodniczącemu 
"łaśc Lwej obwodowej komis,ji wyhorczej, który wy
łoży spis ten do prz,ejrzenia w lokalu wybo.rc,zym. 

. Najpóźn!iej 45 dnia prze,d terminem wyborów 
prześle obwodo",va komisja wyborcza j.edenegzem
pla'r,zstpis,u wyborców do głównej komisji. 

§ 8. Spi,sy wybor,ców hędą wyłożone do przej
rzenia, począwszy od 49 dnia przed termi,nerm wybo
rów, przez 14 dni w lokalu obwodowej komisji wy-

hQrc.zej codziennie prz-ez 6 godzin i to w takie.j po
rze, by ulatwić ws,zY'sltk~m wybor<:'om pl'iz,ejrzen:i'e 
spisu. 

Przeglądanie spisu wyborc.ów uprawnia także 
do robieni,a notatek i wyciągów ze spisu. 

Najpóźniej do 16 dni po wyłożeniu spisu każdy 
posiadający prawo wybierania ma prawo wnieść do 
obwodolwej kom1sji wyborczej reklamacje z powodu 
pominięcia i,ego samego, . jak również przeciw wpi
saniu kogokolwiek n~euprawnioneg.o . 

Reklamacje mogą być z,głas,zane pisemnie lub 
usbie do protokółu i powinny być odpow,iedni.oumo
tywowane. 

ReklamacJe he.zeienne nie mogą być przyjmo
w.ane. 

§ 9. Reklamac,j,e prze,ciw pominięciu osoby, 
uprawnionej do wybie·rani.a, rozpatruje obwodowa ko
mislj.a wyborcza nie.zwłoc,znie i wydaj,e decyz}ę. 

W 'razie potr.zeby może .obwodowa komisjaw:y
barc,za zażądać od ,reklamując,ego uzupelnienia przed
sbwiony<:h dowodów. 

Odmowną decyzję obwodowa komisja ,wybor
cza doręcz.a o,slohie, pominiętej w spisie" w sposób 
przepiJs.any w § 11. 

§ 10. O wuies:ieuiu reklamacji przeciw wpisa
.niu do sp1su wybo'rców osoby nieuprawnione.j do wy
bierania obwodowa komisja wyborcza jest ohowiąza
na w pr,zeci.ągu 24-ch godzin przesłać zawiadomienie 
osobie, której prawo wyb ie.rania jest po,dane w wąt
pLiwość, z pouczen.iem, i,ż służy jej w ci ~gu 3-oh<kti 
od daty doręczenia za,,,-iadomienia prawo wniesienia 
na piśmie lub ustnie do protokółu sprzeciwu, popar
tego dowodami. 

Obwodowakomi~ja wyborcza niezwłocznie roQ,z
patruje . rekl.amacj.e oraz wniesione sprzeciwy, po
czem wydaje decyzję i zawiadamia interesowanych. 

§ U.Wszelkie zawiadomienia doręc.za "Si,ę .al
bo p.rzez poc.ztęza zw.rotnem pókwito:waniem, aL1)9 
w inny sposób za potwie'rdzeniem odhioru d,o rą.k 
własny'ch lub pełnoletni'eg:::. członka ' mdziny; . bądi 
domownika osoby zainteresowanej. Treść zawiado
mienia obw,odowa komisj.a wybo'rc,za wyw,ies.z.a w 
swym lokrulu, do's:tępnym dla publiczności. 

§ 12. Pr,zec.iw decyzjom obwodowej komisji 
wyborczej służy interesowanemu wyoo'rcy prawo odo, 
wołania się do głównej komisji wyoorozej. Odwołanie 
to należy wnieść przez właściwą obwodową komisję 
wyborczą w ciągu 3-ch dni, licząc od daty doręcze-
nia zawiadomienia (§ 11). . 

§ 13. W razie uprawomocnienia się decyzji ob
wodowej komisji wyhorc,ze:j komisja prostuje odpo
wiednio spi,s wyborców . 

Nai.późni eij 20 dnia przed terminem wyborów 
obwodowa komi.sja wyhorcza przesyła głównej ko
misji obydwa eg,zemplarz,e spros.towanych pri,ez sie
hie spisoÓw wyborców z aktami wniesionych rekla
macyj, sprzeciwów or,az zażaleń przeciw powziętym 
decyzjom. 
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§ 14. Główna komisja wyborc,za roOzpa'huje 
'wniesione zażalenia i ustala ostatecznie nade'słane 
spisy wyhorców, któ.re po zatwie,rdzeniu pr,zes'yła naj
później 1O-~0 -clnia pr,zed terminem wybo;rów obwo
dowym komisjom wyborczym, czyniąc jednocześnie 
oąpo,wiednie poprawki w e,gzemrplarw popr:z;ednio 
otr,zymanym (§ 'j) i egzemplarz ten główna komisja 
zwraca następnie właściwej władz.y pr,zemysłowej 
I ins tan oji. 

§ 15. Od 'chwiJlii zatwi,erdzenia spi.su wybO'r,ców 
przez główną komusj.ę wybor,czą nie można umi'es:z
czać w spisie nowych wyborców, wykreślać zaś z ti
sty WOlInO' 'ryLko O!s'oby zmarłe a to' n.a podstawie 
UJrzędow.e,gQ świadectwa z,gonui świadectwo. to dO'
łącza się dQaktów wyborczych. 

§ 16. Najpóźniej dnia 6 przed Łe.r:minem wy
borów przewodniczący .obwodowej komisii wybor
czej wyłoży zatWlierdzony ·ostatec.z.ni.e spis wybO'r
ców do publicznego prz·eglą,cLu prze,z 5 dni w lokalu 
komisiL 

Do prawa przeglądania siP~SU .or.az godzin je
go wyło.żenia mają ocLp owi edni e zas t.oisoOwa:ni e prze-
pisy § 8. 

§ 17. Listy kandydatów na radców Izby wraz 
z równą Hczbą kandyda,tów na ich zastępców z każ ... 
dego obwodu wyhorczego powinny być zgła:szane 
piJS.emnie na r·ęce prz,ewodniczącego głównej komiSiii 
wyhO'rczei nie później ni'ż 3O-go dnia przed ,terminem 
wyborów. 

Na liście powinni być z.rumieszc,zeru tylko ci 
kandydaci., którzyreprezenŁują I'1odz,aje rzemiosł.a, 
~sŁalone przez pnzem}'lsłową władzę 'Wojew.ódzką, 
sŁo.soOwn.i.edoO prz,epi,s,ów § 4. 

Kandydatura może być zgt.os1wna tylko., za zgo
dą kandydata. Sto.s'o.wn.a -cle-:klaracja, zaopatrzona je
go wbSiI10ręcznym podpisem, powinna być w,ręcZoOna 
przewodniczącemu głównej komisji wyborc.zej nie 

'późniei niż 22-gQ dnia pr,zed terminem wybo:rów. 
. Deklaracja t<;t musi zawierać o.świadczenie, że 

}tandydat jest obyw.atelem polskim i według swe.j naj
Lepsz.ej wiedzy poOsiada prawo wybieralno.śCi. W bra
ku takiegoo.świ,a.dczenianależy wykreśl,ić kandyda
ta z l~ls,ty. 

§ 18. Zgłoszeni,e powinno być .podpis,ane co. 
najmni,ej prze.z 150 wyborców ze wszystkich r,o.dza
jów rzemiosła, wykonywanych we wł.aściwym ob
wodzie wyborczym. Ta 'sama oOlS'o.ba nie możepodpi
sać więc,ej niż jedno. zgłas,zenie. Zgłoszenie może 
być podpisywane w oddzielnych deklaracjach. 

Wyborców, reprezent.ujących te ro.dz.aje rze
mi'osła, w odniesien.iu da których liczba warsztatów 
w danym nbwodzie wybo.rczym jeSJt mniejs.za niż 5, 
właściwy wo.jewoda mo.że zwalniać od podpisania 
ldst. 

§ 19. Zglaszaią,cy oO,bwo.dową lisŁę kandydatów 
po.winn·i jedno.cześnie w.skazać ,gweg'o. męża zaufania 
i j.ego zastępcę, uprawni.onych do. porozumiewania się 
z włll'dzami WYbarC'zemi i składania oświadczeń 
w ' sprawie .zgł,alsz'onych lisf. 

Mąż zaufania i jego. zastępca muszą poOsdadać 
czynne p~awo. wyborcze. 

§ 20. Wyborcy, padpisujący zgło.s.ze.rue listy 
kandydatów, powinni podać o.bok swo.jego czytel
negO' po.dpisu swó,j wiek, zawód rzemieśln.iczy i do
kładnyadres tak, aby coo do. o.soOby podpisującego. nie 
mogło być żadnej wą~pli.wO'ści. 

§ 21. Każda zgło.,s.zona lista kandydatów po.
wn.nna być oznaczona w ten spo.sób, aby odróżn,iała 
się od innych list. 

W 'l'azie po.dniesi,enia przez mężów z,aufania za
rzU!tów, że oznaczenie z,gł.os,zo.nych HsŁ kandyda
tów mo.że wprowadzić albo. wpro.wadz,a wyborców 
w błąd, przewodniczący głównej komisji wyborczej 
wezwie interelsowanych mężów zaufania do poroOZU
mienia się, a ~dyby o.no nie było o.siągnięte, oznaczy 
listę zgo.dnie zrzec.zywislemi stosunkami. 

§ 22. Oświadc.zenie kandydata, iż zgadz.a si.ę 
na umies'ZJczerue go na !.iście kandydatów, może być 
uczynione także telegraficznie, jednakże pod wa
r.uokiem, że najpóźniej przed wydruko.waniem listy 
nadejdzie pisemne· oświadczenie kandydata. 

§ 23. W zgło.szon-y:ch listach kandydatów na
Leży po.dać nazwisko, imię, wiek, ro.dzaj wyko.nywa
nego 'l'.zemi,o.sła i mie.jsce zamieszkania każdego. kan
dydata tak, aby nie mo.gło. być wątpliwoOści co. do je
go o.s'oby. 

Nazwiska kandydatów powinny być oznaczone 
koLejn.emi nume.rami. 

§ 24. ' Pr,zewoonic,zący główniej komis';,i wybor
cze.j powinien wydać pisemne potwierdzenie zgło.sze
nia Listy kandydatów oraz zło.żeni.a oświadczenia kan
-clydatów codo przyjęcia kandydatury. 

§ 25. PrzewoOdnkzącygłównej komisji wybor
czej bada, c.zy zgłoszoOne listy kandydatów odpowi,a
daią przepisQm niniejszym, Q dost:rze.żo.nych zaś bra
kach i wadach zawiadami,a męża zaufania listy naj-
późnie,j w 3 4ni po jej zgł,o.szeruu. I 

§ 26. Jeżeli wskazane braki i wady nie" zosŁa
ną przez męża ?=.aufania usunięte w ciągu 5 dni o.d 
dnia zawia.do.mi.enia,główna ko.misja wy.borcza 
s:twierdta nieważność z:gło.s,zonej l,i,sty i zawiadamia 
Q ~wej decyzji męża zaufania. . 

§ 27. W razie zgłosz.eni.a kiJku list główna ko.
misia W}'Ibarcza po. o.statecznem ustaleniu list zaną
dza wydrukoOwanie ich i rozplakatowani.e PQd nume
rami i nazwami, jakie im przys.ługują, z uwzgl'ędnie
niem kolejńości ich numerów. 

Podpisów, umieszczonych na zgf.o.s!zenia<:h l ,isl 
kandydatów, nie na,leży druko.wać. 

Listy kandydatów na,jpóźni,eij 12 dnia przed ter· 
minem wybo.rów mają być w do.s1tatec.znej Hczbie ro
z·esłane do właściwych obwodowych komisyj wybor
czych z poleceniem ro.zpla,katowania. 

Jeżeli zosbła .z.gło.szona w o.bwodzie wybo,r
czym tylko jedna Usta kandydatów, głO'sowanie się 
nie odbywa a kandydatów, zgłoszanych na tej , li
ście. należy uznać za wybranych. 
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§ 28. Do przeprowadze,nia wyborów : ustana
wia się niezwł'ocznie po wyznaczeniu terminu wybo
rów: 

1) ,główną .komisję wyborcZią na cały okJ'ąg iz,by, 
w miej,s'cu s,ie<dziby izby; 

2) obwodowe komis,je wyborcze, pojednei 
dla ' każdego ' obwodu wyborczego, w któ
rymodbyw.ająsię wybo,ry. z siedzibą w miej
scowości, wyznaczone.j pr.zez w.ojewodę; 

3) mleJSC.oWe komis'je , wyborcze dla ' każde.go 
miej,sca głosowania, o ile miejscgłosow.ania 
wdanymobw,o·dz:ie wyborczyni jesŁwi,ę,cej 
niż jedno. 

§ 29. N adzór nad czynnościami komisYi wy
borczych sprawuj,e wo.jewódzka wł.adza przemy;
s.f.owa. 

§ 30. Główna komisja wyborcza S!kłada się 
z przewodniczącego lub jego zastępcy, . wyznaczo
nych przez wojewodę z pośród urzędników państwo
wych, or:aZ z 8-miu czł'onków i 8'-miu łch zasfępc.ów, 
wyznaczonych przez wojewod.ę z rpośró~kandvdatów, 
zgł'osz.onych wojewodzie przez przecslawicieli 8 ,'llaj
liczniejszych w okręgu izby .rodzajów wykonywane
go rz.emiosia. Rodzaie tych rzemiosł . wskaże woje-
woda.' , " , , 

§ 31. Przedstawiciele ws,kazanych pr,zez woj,e
wodę r.odzajów .rzemiosła zakomiinikttją wojewodzie 
imię, ' nazwisk.o, zawód i dokładny a,dres ' każdego 
z kandydatów na członków głównej komiSji Lich ·z.a:; 
stępcpw najiPóżniej do dnia 56 przed tęrminem', wy:" 
borów. . . 

' § 32~ Zastępca przew.odn.iczące:gogłównęj . ko
mi·s;j-i wyborczej oraz zastępcy . człQnkl?w ,t'ej k:o,fuj,sji 
wch9dzą w ;skład ,jej tylko w razie nieo1;>e;cnośd oso-
by, ~tÓl'ą zas'tępują. - ' 

" , . ( . ' 

.. § 33. ' Mężo,wiezaufania lub icq ~a'Stępcy, ~e
legowani przez zgłaszających listy kandydatów po 
jednym .od. każdej Ji'Sty (§ 19), ma.ją prawouczestn,i
czeri,i~ we ws,zystkich zebrani.a,c:h ' głÓWnej komis~i 
wybo:rczej z gł'osęm ' dq'radc,z,ym W ,sprawach doŁy": 
czących ich list. Mężowie zaufania i ich ż.as,tę,p,cypo; 
win~i wskazać .~omisj.om wyborczym a9xes'Y, pod ja
kiemi chcą otrzymywać zawiadom1enia ko~isyj_ 

: : § 34. ' Obwodowe komisje wybor.cze s,ktadają 
się . i przewodniczącego luh je.go 'za 'stępcy, którym 
je.s!' z urzędu przelożony władzy przemy,słowej l in
stanciimi.~jsca sie'dziby k,omisji lub jego z.astępca, 
otazz 4 .członków i 4 zastępców. 

. Człort,k'Owie komisM wyborczej tudzież ich za
stępcy są wyznac.żani prze'z wojewodę z pośród kan
dyd.atów, przedstawionych prze'z pr.zedstawic.ieli 4 naj: 
liczniej'szych w ·obwodzie wyborczym rodza,jów wy
kopywanego rzemiosła. Rodzaje tych rzemiosł WiSka-
ż·e wojewoda. . 

. Zastępca pr,zewodnic,zącego .obwodowejkómisji 
wyborcze[i or:az z.astępcy jej <:złonków \ychodzą 
w ' Sikład komisji tylko W r,azię nieobecności- osoby, 
kfórą zastępują. 

'§· 35. Przedshwidele wskazanych pr.zez woje-, 
wodęro,dzajów rzemiosła z.akomunikuj,ą wojewodzie 
ittnię"nazwis~o, ' zawód i dokładny adres każdego 
z kandydatów na członkówobwod.owej komisji wy
borczej i ich z,asŁępcównajpóźniej do dnia 56 plzed 
terminem wyborów. 

§ 36. Do powzięcia uchwal pr.zez główną 
i obwodow.e komisje wyborcze niezb~dna Jest obec
ność p.rzewodniczącego lub jego zasiępcy i przynaj
mniej polowy li,czby c:z;ł:onków właściwej komisji lub 
. ich zastępców. 

, Uchwałyzapad-ają zwykłą większ,ością głosów. 
Przewodniczący nie gł,osują, rozstrzygaJą natomiast 
w Tazie rÓWino'ś'Ci głosów. 

§ 37. Proto,kół obrad komi'sji prowadzi jeden 
~ . jej członków, wyznaczony prze.z przewodnicz~-
ce.go. . 

Protokóły powinny być pod:pi'sane przez wszyst-
kich obecnych na zebraniu cuonków komisji. , 

§ 38. Członkiem główne.j i obwodowej komisji 
Wybor,czej o.raz jegozasŁępcą może być: tylh.o '}s-oba, 
posiadająca prawo wybierania do izby oraz umi-eją
c.aczytać i p~sać po polsku. 

Kandydat 'na radcę izby lub kandyda-t na jego 
z.as'tępoę nie może brać udziału w pra,c,ach głóWnej 
lub obwodowej komisji wy!hb,rczej. 

§ ' 39. Członkowi'e .głównej i obwodowej ' komi
sji . wyborczej i ich zastępcy nie mogą 'Się uchylać bez 
usprawi.edliwionych przyczyn od pełnienia swych 
czynności 

. §., 40. Członkowie głóWiOeji obwo-clowej konU: 
sji, wy~6rc~e:j i ich zastępcy, którzy ws.kutek udzia
łu ' w pracach wybQrczych ponieŚli dotkliwy llszcz~r
bek w . 'swym zaro1:iku dziennym, otrzymują dje,ty za 
dtii'e . rzeczywistej 'pracy, : .a jeżeli mi,esz,kają P.oza 
miej.scemurzędow.ania, nadto zwrot lws,ztow po
dróży,~w ':je,dnym i drugim przyp.adku ) weodług noi1m, 
pr:zewidzianych dla fun.kcjQnariuszów · pań.słoWowYch 
w VII grupie up.os.aŻ'enia. 

§ 41. Do, miejsc.ow.~ch kdmisyj wyborczych, 
a w szcz.ególności do ich wyznal;zani;a, składu i spo
s·obu powzięcia uchwał sŁosuje się analogi.cznie po
stanowienia, dotyciląc.e obwodowych, komi,syj wybor-
c~ych. . . . ' 

§' 42. Najpóźniej dnia 62 prze,d terminem wy
bo·rów:wojewod.a P.oda do publjcznej wiadomości w 
"Dzienniku Wojewódzkim" liczbę obwodów wybor
'czych i miejsce głosow,ania, w których mają być do~ 
konane wybory, adres ,Lokalu każdej obw.odowej k!o
mls,ji wyborc,z,ei, .oraz a,dres l.okalu głównej koniisgi 
wyb o.rcz ej. 

§ 43. Najpóiniej ' do dnia 54 przed terminem 
wyborów ogłosi wojew.oda w "Dzienniku Wojewódz
khn" skład Qs·obawy głównej i .obwodowych ·<iewert
tua:lnie i mi.ejscowy<:h k'o:mis,y,j wyborczych, Qor,az miej
sc'e, c-zas, sposób i ostatec.zny termin zgłosz,enia list 
kaIi4yd.atów lila ' 'radćów izby i lich zastępców.. , ; 
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§ 44. N aipóźniej dnia 52 prżed terminem wy
borów przewodniczący o'bwodowej ,komis'ji wyborr
czej ogłosi publicznie dzieńwyhorów; g.odziny gło
sowania, adres każdego lokalu wyborczego, liczbę 
radców izby i ich 'za~S'tępców, przypadającą na ob
wód, ze wskazaniem rodzaj,u . rzemi.osła, ,z ktąrergo 
dany . radca i zastępca ma być wybrany. 

§ 45. O głos z.enia,. przepisane w § 42, 43 i 44 
powinny, być bez,zwłoczni-e rozplakatowane i utrzy
maneaż do ukońc~enia wyborów. 

§ 46. Zarządzenie wyborów do izby woje
wódzka władza przemysłowa ogłasza w "Dzienniku 
Wojewódzkim". 

, § 47,' W zarządzeniu wyborów ma być ozna
czony diień głos-owania,który przypaść powinien na 
niedzieLę. 

Gło,sowanie odbywa ~ię j~~e,go dnia: W. całym 
okręgu izby rzemieŚlnicze~: 

. . " .. ~ . 

§ 48. Na ohs:zarze ka.żdego obwodu , wybor~ 
cze-go właściwa· władza , przemysłowa' I insta.p.cji- wy; 
zna,cza Lokale wyborcze, w mia,rę , możności W Jakie.m 
miej!scu, żeby w związk1;l. z.e s-tOls.un~a~i mi~.js,cowe
mi możliwie · równollIlierni~ ułatwić · wszystk~m , wy-
borcom korzystanie z prawa wybieranja. <,. ' • . 

• 
. § 49. Prze.prowadzenIe gł!osowania na:leży do 

obwodowej, ewentualnie do miejscowe.j komisji wy-
borczej,. . . ; .. 

Od chwiM 'roz:po·częda głosowania aż do chwil,i 
ukończenia go - w lokalu wyho'f:.czym . pow;:inni być 
obecni bez przerwy co naj~niej ' przewoBniczący 
i dwai, czł,onkąwie 1 komisji' wyborćzej )i1b .1t:h za-
stę c: . . ·. ,1 

P y , ;:. ;, ,'j . .' .' . " 

Gdyby ,brakło członków kOOHł1etU : Lub ich , ~a~ 
s'tępcpw. przewodn~c,zący .. 'Uzupełni , kp'misję , . wybqt, 
czą, powołu;jąc ,do piej jedną lqb: dwie9'soby. Z ' PO'-
śród obecnych ,wybprców. , 1 i ' 

§ 50. W,stę? d,o lokalu wyborczego mają tyl
ko wyborcy, a nadto mę~owie zaufania po j~dny:m 
od każdej z.głolszonej listy -lub ich zaStępcy.. 

§ 51. Przewod.riiczący kotnis1i I wybordzej ma 
prawo usunąć z ,lokalu wyborc,ze!go osoby, które za
kł.ócaią spokój albo w ,l.o.kaLu tym uprawiają agitacj'ę, 
nie :polzhawiaj,ąc ich jednak prawa olddania głosu. 

, Męża zal\lifania lub ,jego . zastępcę. przewodi~iczą-
ey, 'komis~i . wyborczej może w~dal.i~ ż'. lokalu wybOr
czego dopiero po bez~skutec2nem, urirżedniemupom
nieniu, . czyniąc odpowiednią w~niiankę w protokóle 
komisji wyborczej. 

§ 52. Stół, pr,z.y którym ur~ęduje komisja wy
borcza,na:leży us,tawić tak, 'aby ze Wls,zYlltldch stron 
był widoczny. Mężowie zaufania , zasiadają przy Sllą
le. Na stole należy ustawić . urnę wyporczą, która, pą
winna być tak u:rządzopa, . ażeby be,~, pt~ier,ania nie. 
można było wyd.olbywać z ni~i katJ . do : gł'os:owavia~ ,. 

' j 

EgzempLarz rozporządzenia niniej.szego powi
nien znaj.dowaćsię na s'lole biura wyborczego do pu
blicznego użytku. 

Przed rOZipoc~ęciem głosowania komisja wy
bo!rcza i mężowie zaufania powinni ,się przekonać, 
czy urna jest próżna, pocze,ql na umę nałożyć pie
częcie. Od tej chwili aż do tikońc,zenia głosow,ania 
urny w żadnym przypadku otwierać nie wo,Ino. 

§ 53. GłosowaniejesŁ , taine i odhy~a się za
pomocą kart do głosowania'. Karty do głosowania 
powinny być koloru białego, . Kada powinna zawie
Clić jedynie wy.rażony cyframinU!lDer listykandyda
Łów, na kt6rą wyborc'a oddaje ,głos.. 

Numer może być odbity mechanicznie lub pi-
san)'!. . 

Gło.s wolno oddać tylko o.sobiście. 

§ 54. Kailty do głos,awania wkłada głoSlujący 
do koperty, którą wręcia mu przewodnicz,ący, Ko
perty powinny być sporządzone z papieru ,białego 
i oprócz ' pie,cżęci obwodowej komisji .... wyborczej nie 
n'l6:gą ' być b,zna'czone żadnym innym: zna;kiem ; odróż~ 
riiającynt . . ,. . , ) . 

, § 5~.Głosowanie rozpoczyna SILę o godzinie 
9 . rano ,i trwa bez prze,rwy do godzi.ny 21. 

, ~. s'~~ ' Ciłq-sowani.e , odbyw/i ' się w . następujący 
s:p,Qs,ób:. ~yb9:rć~a, z~b~iżywszy się ;do st?ł~, 1?rfY kt~
rym , zasląda . kOmtsla wyboil"cza, wytll,lema ~wole 
na:z:wi-sko i 'imi'ę, .wykazując tożs'atnośćs,wej Qs,qby. 
Po spraw.dzeniu · przez członka komisji, prowadzące· 
go protokół, czy wymienione nazwisko i imię ' zna,j
duje się w ; spisie. wyborców, WYDo,rca wkłada kartę 
dogł~.s6wania w .koper!~~ otrzymail,ą odprzewo,dni
czące:~o komisji, 'iwręc.z;a ją przewodnic;źącemu, kt6-
ry, .nie "t,aglądafąc do wnętrza .kop~.rty, w,tzucajrą do 
urny wyborczej" Jednoc,ześnie członkowie kómisji 
z.az,naczają w ohu eg.zempl:arzach spisu obok nazw·i-
s-ka Wybor~; ż~ tenże s,W-ój 'głos oddał. ~ 

:'. : ( • - • • - " ; . ~. • J ~ ;:> ;.t 

.: § ' 57 ~ ': l';;z~~odnicząc~ nie htoże p'rzyjąć ~karty 
niewłożonęj . dó ' ~operty; ;również nie przyjmie [ko
pert, ·, oż.nacżonych j,akimkolwiek 1ąakienL . ':' 

• .', j ', . 

§ .58. , Ęażdyczłonek komi~jL wybor'f zej ii ~aż
dy mą:ż zaufania ' moie wystąpić z zarzutem co do 
tożsamo..ści ,g,łQs.uj.ącego. Zarzuty te mogą być czynio
ne dopóki os-qha, o ,którą chodzi, nie odd,ała głosu. 
W przypadkuV{ystąpi.enia z Z'arzut.em przewodniczą
cy komisji może zażądać od głosują<:ego uą.owodt}ie
nia tożs'amości jego osoby; jeżeli wybor<:a, któ.ręg,o 
tożsamość została z akwestjonowa.n.a , nie przedstawi 
dokumentów,' uznanych przez komis:j,ę wy-borc,z.ą za 
w~sltarc.zające, może siępowoła9 na świadectwo 
dwochświadków, o'sobiście znanych choćby jedne'· 
mu członkowi 'komisji wybotcz~j. Nazwis·ka łych 
śW1i,a:dków i n,a:zw:isko czł,onka komistiil wyborc!ź'ei, 
znai,ącego ich osobiście, będą zaznacZOne 'w 'prótó-' 
k6le k ol~i.si L ' . ' . l 

. :., Od ;decyzji.komi's-ji wYQorczej w spraW:ieto~,sra~. 
mości wy.borcy niema odwołania. Je.żeli , or~.e\cz~n.i~: 

. ' , 
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komi,sji w te.j sprawie nie zapadło jednomyślnie, na
leży zaznaczyć to w protokóle. 

. § 59. Głosowani'a prz,erywać nie wolno. Gdy-
by wskutek wydarzeń siły wyższej czynności wy
borcze były na czas p.rzejściowy uniemożliwione, ko
misja wyborcza może przedłużyć .głos,owanie lub od
roczyć je do dnia nast'ępnego. Zarządzenie takie mu
si być natychmiast ogłoszone publicznie. 

§ 60. W razie przerwania głosowania komis1a 
wyborcza opieczętowuj.e akta wyborcze i urnę wy
borczą i oddaje je na przechowanie przewodnkzące
mu. Po ponownem po,dję·ciu głosow,ania należy p.ro
to,kólarniestwlerdz.ić, c~y pieczęd.e były nienaru
szone. 

, § 61. Z uderzeniem ,godziny 21 przewodniczą
cy na'kazuj,e zlamknięcie lokalu wyborc,zego. Odtąd 
mogą głosować tylko wy,borcy, którzy przed uder.ze
uiemgodziny 21 weszli do lokalu. 

,§ 62. Natychmiast ' po zamknięcju 'gł'Osowanla 
komi~ia wyborcza us,ku~ecznia oh!iczenie wyniku, 
przy czem mają prawo hyć obecni rnęż'Ow.te zaufania 
lub ich .~astępcy. " . 

§ 63. Przewodniczący ooŁwiera " urlię w,ybpr
cz.ą, poczem liczy kope'rty w niej zło.ione,illie otwie
rając ich. 

Jednocześnie ustala się na podstawie notatek 
w Srptsie wyborców liczbę wyborców, ' k~ór,zy '~łos'9-
wali:; ,i ' . , ,' 

, Gdyby Hcz.b.a ta mimo kilkakrotnego liczenia 
różniła 'się od liczby kopert, wyj,ęty'ch z urny, nale
ży ok.oliczność tę zazn,a,czyć w prÓ't,okóle., podając 
okoliczności, mogące wyjaśnić przyczynę powyższej 
niez,godno,ści. " , .' 

j § 64: ' Nast~pnie ko,~ilSia wyb,orcza pr,z;s'tępu
je niezwłocznie do obliczenia głosów, oddanych na 
pos;z;czegó1neListy kandydatów. , .. . .. 

~ . ; W .tym cel.1ł jeden . z. 9,złon'ków ;kp~i.sii. wy,b~r: 
cze1 .' otWIera kazp.ą kopertę zosohnfl., wy;)muJe z Olej 
kaft~ do" ~łos.owani~ ,' ( Jl~,~p.je prz~ew.9dąi~zącemti, 
ktqry odczytu,Jegłosno tpesc karty, ,po cz,etn , okazą
wszy k'artę mężoąl za.~aii.i.a, jeżeli są obecni, ~ddai~ 

, ją w,raz z kopertą innemu cdon,kówi kómisji wybof
czeVdo sprawdzenia i przechowałlia aż do ukończe
niaobliczenia. 'Podczas odaytywanip. , przez prze
wodniczącego dwa,j członkowie komisji ,wyborczej 
czynią odpowiednie .adnotacje n'a formularzach obli
c.zeniowych. Po ukończeniu ,tychczynnoś.ci oblicza 
si,ęna obydwóch' form.ularza'ch liczhygłos6w, przy
padające' na poszczególne Us.ty. Liczby te na oby
dwóch formularza,ch powinny .z,gadzać się ze sobą 
i , mają odpowiadać Hczbie ważnie oddanych głosów. 

. Obydwa wypełnione formularze obliczeniowe 
powinny być podpisane przez ws,zystkich obecnyc,h 
członków komisji wyborc.zej ,i dołączone do proto
kółu. . 

§ 65. Nieważne są: 1) karty do głosowania, 
włożone do koperty, oz,olac,z'one.j znakiem odróżnia
jącym, 2) karty ,do ,głosowania niewypełnione, 3) kar
tv do gło'sowania, wypełnione niezgodnie z przepi,sa-

mi § 53, tudzież karty oczywiście innego koloru niż 
biały, 4) karty do głosowania, -znalezione w koper
cie w Liczbie wi-ęks,zej niż jedna, o ile nie opiewają 
na jeden i ten sam numer, 5) karty do gło,sowania, 
nieopiew,ające na jedną z watnie zgłos'z.o.ny,ch obwo-
dowych list kandyda{lów. , 

W przypadku, wymienionym pod pkt; , 4, jeżeli 
wszystkie karty noszą ,jeden i ten sam numer, liczą 
się one za jedną, a pozos,tałe karty przewodniczący 
niezwłocznie zniszc1zy, co zaznacza w protpkóle ko
m~ji. 

§ 66. Karty do głosowa,oia, uniewazmo,ne 
przez komisj'ę, należy oznaczyć na odwrotnej 'stronie 
numerami porządkowemi i o,sobno zapakowane oraz 
opieczętow,ane z,ałą,czyć do , protokółu. . 

Gdyby powodem unieważnienia karty do gło· 
sowania była wadliwość koperly, należy dołąc.zyć 
,do karty także kope,rtę, oznaczyws,zy ją numerem 
porządkowym odpowiedniej karty. '.' 

§ 67. Wszystkie waioieoddane karty do gło .. 
sowania komisja wyborcza s-tarannie zapak.uje. , 

Na opa.kowaniunal,eży umieś,c.ić napi'S, Wlskazu
jący obwódgło'soWlania, z którego karty pochodżą. 

§ 68. Z . czynności swoich komisaa wy:bo,rcza 
spisuje protokół. Protokóły powinny być spiSywane 
atr,amen tem. . 
, W protokóle -musi być uWlirdoCZlO.iona: 1) licz
ba oSlób, mającyc,h prawo wybierania wdanym. ,ob
WOrdzie wyborczym, bądź w miejs·cu głosowa!lia, 
2) liczba wybor,ców, którzy wzięli udział w głos()wa~ 
niu, 3) liczba głosów, unieważnionych w myśl § 65, 
wraz z motywami uniew,ażni.enia, 4) liczba . głosów 
Wlażnych, 5) liczba: głosów, ważnie oddanych: na 1>07 
szcz.ególne listy kandydatów, przycz.em wys,zczegól-
.nić nale'ży, Hez nich było kwesltjonowanych. " 

Protokół powinien być podpisany przez w1szyst
kich obecnych członków komis·ii wyhorczej i ~ o.bec
n'ychm'ężów z,awfania, a następnie łącznie ,z ;kartami 
dó głosowanili oraz ze spisami: wyborców, 'l1iytemi 
podcz,as głosow,anila, powinien! być , odesłalD.y , nie-
zwlocinie do głównej komisji wyborczej. " .. :" 

. Każdy cz,łon~k komisą'i wyborc.zej lub mąż .zau
fania, jeżeli uważa, że protokół nie jesrŁ ' zgodny 
z rzebywis,tośc.ią, ·'· marprawo podyktować ' swoje 
oświadc,z,enie w tej mierze luhniezwłO'Cznie złożyć 
je oddzieLnie na piśmie . Oświadczenie to ;powinno 
być Z'ałąc.zone do pr,otokółu. , 

P.o z,akończeniu swych czynn'Ości ' komis,ja wy
bor·c,z,a hez zwłoki i przesyła wszys,tkie akta; nie -wy
łączaJąc kart do głos owani,a , głównej komisji wybor-
cz.ej. . 

, § 69. POIS ie,dz·eni e głównej kom.is1i wyhor9z,ej 
w celu ustaJenia wyników głosowania odbywa ' się 
.najpóźniej 5 dnia po głOSOWIaniu. 

. Przewodnicz,ą,cy głównej komisji wyznacza po
siedzenie po n,ad,ejściu . protokółów ' wyborc.zych ze 
wszystkiChobWiOdów głosowania bądź miejs,c 'gło
s'owania i zawilldamia l{) miegscrU i czas.ie te.go. pO,sie.'
dzenia co oairimiej n.a 24 ,godz.iny przed termipem 
Wls.zystkich c:złonków głównej komisji i męż'ów zau-
fania li:sł wyborczych. . 
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; § 70. Główna komisia wY'lborc.za rozpatruje 
nadesłane protokóły komisyj wyborczych i bada, c.zy 
uchwały tych kotffirsyjco do w,ażnoścr kart do gloso
w.ania są zgodne .z przepisami § 65 tudzież, czy liczhy, 
podane we,dług przepisu § 68 ust. 2 w protokóle ko
misji, są prawdziwe. 

Jeżeli uchwały obwodowej bądz miejscowej ko
misji wybo.r,czej są niezgodne z przep~sami § 65, 
główna komisj'a wyborc,za uskuteczni odpowiednie 
s:prosŁowania wyników ' głosow.ania. Widoczne błędy 
arytmetyczne poprawi główna komisj.a wyborcza, je
żeli to na podstawie protokółu lub spisu wyborców 
jest możliwe. 

WszeLkie wą-lpliWbśCL, jakie mogą ·się nasuwać 
głównej komisji wyborczej co do przeprowadzenia 
wyborów w poszczególnych obwodach, powinny być 
uwidoćz.nione w protokóLe. 

§71. . Po na,deiściu wyników głosowania zca· 
. łego ókręgu izby rzemieśLni.czej zestawi je główna 

komisja wyborcza, podając dlla każdego obwodu wy
bo~cze.go, a następnie i dJ,a c,ałego okręgu izby Tze
mieśln.iczej: 

'1) liczbę osób, uprawnionych do głosowaniaj 
2') liczbę gł·osnjących; 
3) liczbęgł,osów unieważnionych; 
4) ostateczną liczbę głosów w.ażnych; 
5) li<:.zbęgłosów ważnych, oddanych na ka'żdą 

wa!żnie zgłosIzoną lislę kandydatów,. . 
Obliczenie to hę,clzie sporządzone w dwóch 

egzemplarzach i powinno być podpisane przez 
vi,s;zystkichobecnych członków ,komis,ji i załączone 
do . protokółu. 

Zestawienie wyników obliczania może być 
ptz,erwane jedynie z powodu wydarzeń siły wyższej, 
uniemożl.iwiających te czynności. Postanowienia § 60 
co do piec,zęiowania i przechowania aktów mają od-
powiednie za·sŁosow,anie. " 

, § 72. Wynik wyborów us'tala się w każdym 
obwodzie wedłu~zcrsady w,zględnej większości gło,
sóyv., uzysk'anych przez jedną ze zgłos~onych List 
kandydatów. Jeżelii na listy, które .otrzymały naj
większ·ą iLość głosów, padła równa ilość glQS ó}V. 
o tern, którą z ' tych list należy u~nać za wybraną, 
ro'zstrzy.ga los. . , , '. ' 

,. Na liście,którauzY'.skała względną . większość 
w danym obwodzie wyborczym, uw,aża się za wybra
ne ' osoby, zamieszczone na tei liście. 

§ , l3. Głównakomis~a wyborc.za spisuje ze 
swych czynności ; pro,tokół, W protokóle powinny 
być ,uwidocznione wszystkie obliczenia, dokonane 
w celu s.Łwierdzeni'a wyniku 'wyborów. 

§ ,74. Po spisaniu p.rotokółu przewodniczący 
głównej komisji wyborczej oglasza na posIedzeniu 
rezultaty wyborów, a więc liczbę głosów ważnych, 
od~anych w całym okręgu izby rzem ieślniczej na po
szczeg,ólne listy, oraz imiona i nazwiska wybranych: 
do izby r,zem i eśJn i czej członków i ich zastępców. 

" Prze.woctniczący głównej komisji wyborczej 
prźęsyła: wszystJkie akta wybo,rcze do władzy prze-
myślowej wojewódzkiej" ' 

Władza przemysłowa wojewódzka zarządzi 
bezzwlocweogł,oszenie ws,zystki.ch danych, 'O kió-

rych mow.a w ust. 1 paragrafu niniejszego, w "Dzien-
niku Wojewódz:kim". . 

§ 75. Każdy uprawniony do głosowania może 
wnieść prze,z główną komisj.ę wyborcz·ą do władzy 
przemysłowej woj,ewódzki.ej zarzuty' prze,ciw waż
ności , wyborów w ciągu dni 14 od dnia ogłoszenia 
wyniku wyborów w "Dzie.n:niku Wojewódzkim". 
Władza przemysł'ow.a wojewódzka unieważni wybo
ry w c,al.ości lub w cz.ęśd z powiodu uchybienia prze
pisom mzpór,ządzeni.a Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 ' października 1933r. ó izbach rzemieślni
czych i ~ch . związku (Dz .. U. R.P.N!'. 85, poz. 638) 
or,az przepilsam niniejsz.ym - jeżeli te uchybienia 
mo.gły wpłynąć na wynik wyborów. Decyzj,a władzy 
przemysł-owej wojewódzkie,j jest ostatec.zn,a. 

Wraz.ie uniew.aŻtlJi:enia wyboru poszczególnego 
radcy, wstępuje w je:go mi.ejsce zastępca. W r.a.zie 
unieważnienia wyboTów W c,alości, nowe wybory od
bywają s,ię prz.ez te same komi,sje wyb.orcze i na 
podstawie tych samych ISpisów wyborców, z uwzględ
nieniem ewentualnych zmian w tych spisach, 'poczy-
n,ionych na .pods.tawie rekLamacyj, ' 

W razie niewniesienia sprzeciwu w terminlę 
wyżej wymieJtllonym lub odrzucenia sprzeciwu wy~ 
bory UlPrawoID-ocniają się. . . .. 

§ 76. Władza przemysłowa wo;ewóchka spo
rządz'il prot.okół · zakończenia postępowania wybor
czego,aktaza.ś wyborcze opioc.z,ętowuje i ,składa 
do ,archiwum. 

. ' ". § 77~ : Po j uprawomocnieni.u się , wybor6w 
(§ 75) władza pr,zemysłowa wojewódzka wystawia 
dta każ,dego z ,wybranych, członków i .zastępców li&t 
więr,zyte1ny, pod,pisany przez wojewodę. 

List wierzytelny zawiera: 
1. .nu~er Qbwodu wyborczego, 
2. dzień wyborów, 
3. imię i nazwisko j wiek, zawód i miejsce za

'mieszkania osoby,' wybra.n~j na radcę iz.by 
Lub jego z asrbęp C,ę. ' ' 

Upr,awnliony _ może ' ' podiąćHst wi..erzytelny 
w cią.gru 5 dni od "dnia ogł:os.zenia. wy:niku; wyborów 
li władzy , przemysłowe,j wQjewódzkiej. Listy wierzy
tefne, niepodjęte W tym tę.rminie, władża prz.e:my
gI'owa wojewódzka' prz.esyłą ulPrawnionympodadre-
sem, wSik~zanym ,na Iliści.e~andydatów. " '. ; . 

§ 78. Z , chwilą uprawomocnienia się wyni~u 
wyborów władza przemyslo'wa wojewódzka rOZWIą
zuje główną, o-bwodowe ,i miejscowe komisje 'wy-
'horcz,e. . . ' , 

. § 79. W~zelkie wydatki, poląc,zone z prze
prowaoclzeniem wyborów, pokrywas.ię z funduszów 
izby. ' " 

§ 80 • . W m. st Warszawie uprawnienia i obo
wiązki wo.jewody, wynikające z przepisów ninie,j':' 
szych, wykonywa Komis'ar,z Rządu. 

.J .S · 

§ 81. Rozporządzenie ninie,j'sze wchodzi w iW" 
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 
, . 
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