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zastosow,anie każdocześnie obowiązujące na obsza
rze Rz'eczypospoHte:j Pol:ski-ej przepisy przytoczonej 
ustawy oraz .odpowiednie postanowienia rozporzą
dzenia Prezy;d·enta Rzeczypospolitej z dnia 24 listQ
pada 1927 r. o ubezpieczeniu pracowników umysło
wych (Dz. U. R. P. Nr. 106, poz. 911). 

Art. 6. Zobowiązania ube:.zpiecz.eniowe, prze
kazane Rzeczypospolitej Pol'skiej w myśl konwen
cyj, WymieniQnych war-t. 1 p . 2 i 3, przechodzą na 
Zakbd Ube.zpieczeń Pracowników UmysłQwych 
z tern jednakże z.astrz'eżeniem, że za zobowiązal1iil. 
z ,tytułu ubezptie'czenia osób, ktÓ're w dniu wejścia 
w życie ustawy niniej.szej :podlegały obowiązkowi 
ubezpiec<zeni.a rohotników na wypadek niezdolności 
do zarobkowania łub śmierci, lub po tym dniu będą 
temu QboWliąz.kowi podlegały, będzie odpnwiadał 
ten zakład, który i,esrŁ lub stanie s~ę W1ł,aściwy dla 
ubezpieczenia wspomnianych .osób. 

Art. 7. (1) Majątek, przyp.a:dający w myśl 
konwe1lcyj, wymienionych wart. 1 p. 1,2 i 3, Rze
c:zy:pospnlitej Polskiej, przekazuje się Zakładowi 
UbezpieC'zeń Pracowników Umys.łowych. 

(2) Majątek, przypadający RzeczypQ'spoli:tej 
Polskiej :z tytułu konwencji, wymienionej wart. 1 
p. 4, przekazuje się Zakładowi Ubezpieczenia .od 
iWY'Padków. 

(3) Gmach b. PQwszechnego Zakładu p.ensyj
nego w Wiedniu, położQny w,e Lwowie, staje się 
:z mocy niniejs:z.ej ustawy wlasnQtŚc.ią ZaM.adu Ubez
pieczeń Pracowników Umysłowych. 
• (4) Wpis :prawa wlasillOści na powyŻiSzej nie
ruchomości zostani,e dokonany na jednostronny 
wniosek Zakładu UbezpreciZeń Pracnwników Umy
słowych. 

(5) Przej,ęcie przez Zakład Ubezpi,eczeń Pra
cowników Umysł-owych i Zakł.ad ubezpieczenia-od 
wypa,cLków maj·ątku, przekazanego Rzeczypospolitej 
Polskiej w myśl konwencyj, wymienionych wad. l, 
niJe podlega żadnym opł,atom. 

Ari. 8. Zobowiązania insty:tucy,j ubez;piec,ze
ni-owych, wymienionych wart. l, z tytułu ubezpie
czenia dodatkowegQ, mającego na celu zapeWIDi.enie 
świadczeń dQdatkowych 'Lponadustawowych), !j:ak 
również z tytułu dobrowolnie zakupionych lat uhez
pieczenia za .okresy pracy z przed 1 styc.znia 1909 r., 
będą przejęte przez Zakł.ad Ubezpieczeń Pracowni
ków Umysłowych w rozmrar,ach i na za.JSadach, któ
re określone będą Wl'ozpQ.rządzeniu Min1s.tra Opie
ki Społ'ecznej. 

Art. 9. (1) Wykonanile ustawy niniejszej Q'raz 
wydanie roz:po'rządzeń szczegółowych porucza si'ę 
MindsŁroWli Opie'ki SpołecZIIlej. 

(2) Mini,ster Opieki SpQłecznej w porozumie
niu z Ministrem Skarhu ustali wysokość kWQty, na
leżIl:~i ze Skarbu Państwa Zakł,adowi Ubezpieczenia 
nd Wypadków z tytułu ,różnicy między rezerwami, 
otrzymanemi przez ten Zakł,ad na podstawie kon
wencji, dotyczącej Zakładu Ubezpiecz.enia górni
ków od wypadków, a wartością kapitałową cięż,a
Irów, przejętych przez Zakł,ad wmyśl art. 31 ustawy 
~ dnia 7 lipca 192'1 r,. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 413), 
oraz ustali wlłIrunk.i, sposób i termin przekazania teJ 
kwoty Zakładowi Ubez.pieczenia od WyPadków. 

Art. 10 • . UstaWia ninieJsza wchodzi ,w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 
Minister Opieki Społecznej: Hubicki 

263. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 15 ma,rca 1934 r. 

w sprawie ratyfikacji umowy handlowej między 
Polską a Austrją, podpisanej w Wiedniu dnia 11 paź
dziernika 1933 r. wraz z aneksami A, B, C, D, E, F, 
protokółem końcowym, porozumieniem sanitarno
weterynaryjnem i dołączonym doń protokółem koń-

cowym. 

Art. 1. Wyraż,a się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rz,eczypospolite,j ratyfikacji umowy han
dlowej mi'ęd:zy Polską a Austrją, podpis.anej w Wie
dniu dnia 11 październi,ka 1933 r. wraz ź aneks.ami 
A, B, C, D, E, F, .prQtokółem końcowym, porozu
mdieniem saD[tarno'-we1terynary;jnem i dołączonym 
doń prQ,t,okółem końcowym. 

Art. 2. Wykonlłlnie ustawy ninie~'szej porucza 
się Ministrowi Spraw Za.granicznych, wykonanie zaś 
postannwień umowy i jej załączników - Mini,stro
wi Przemysłu i Handlu, Ministrowi Skarbu i Mini
strowi RoLnictwa i Reform Rolnych w poro'zumieniu 
z innymi właściw.ymi min.i,slrami. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłos'Z,enia. 

Prezydent Rze·czypospolitej: I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: J. Jędrzejewicz 
Minister Spraw Zagranicznych: Beck 
Minister Przemys.łu i Handlu: Zarzycki 
Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 
Minis-ter Rolnictwa i RefQrm Rolnych: 

N akoniecznikow-Klukowski 

264. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następu

jącej treści: 

USTAWA 

Z dnia 15 mlłlrca 1934 r. 

w sprawie ratyfikacji konwencji weterynaryjnej mię
dzy Polską a Est()1lją, podpisanej w Tallinnie dnia 
26 września 1933 r. wraz z protokółem końcowym 
i wzorami weterynaryjnych świadectw Nr. 1,2,3 i 4. 

Art. 1. Wyraża:się z,godę na dokonanie przez . 
Prezydenta Rzeczypospolite1 ,ratyfikacji konwencji 
WieterY'naryjnej między P.oI.ską a Estonją, pod;pisanej 
w TaI.linnie dn,i:a 26 wr'ześnia 1933 r. wraz z prot.okó
łem końcowym i wzo,rami weterynaryjnycih świ,a
deCłw Nr. l, 2, ·3 i 4. 


