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go, kiedy wstąpili do służby państwowej i czy pozo
stają w niej jeszcze w czasie wejścia w życie roz
porządzenia niniejszego. 

(2) Skarb Państwa przekazuje składki tylko 
na rzecz tych pracowników, których ostatni stosu
nek służ,bowy z Państwem został rozwiązany po 
dniu 31 marca 1932 r., niezależnie jednak ód tego, 
kiedy wstąpili do zatrudnienia, uzasadniającego obo
wiązek ubezpieczenia w jednej z instytucy;j ubezpie
czających, i czy pozostają jeszcze w tern zatrudnie
niu w czasie we,jścia w życie rozporządzenia ninieJ. 
szego. . 

§ 36. Rozporządzenie Ministra Skarbu, wy
dane w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecz
nej, określi sposób przeprow.adzania rozrachunków 
pomiędzy Skarbem Państwa a instytucjami ubezpie
czającemi. 

§ 37~ Wyko~ani~ rozpoł'ządz~nia niniejszego 
porucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu 
z Ministrem Opieki Spo.łecz.nej .. 

§ 38. Rozporządzenie ninie,jsze wchodzi w ży
cie z dniem o.głoszenia. 

Prezes Rady Ministrów : L. Kozłowski 

Minister Skaribu: Wł. Zawadzki 

481. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: 

SKARBU, PRZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROL
NICTW A I REFORM ROLNYCH 

z dnia 25 maja 1934r. 

w sprawie częściowej zmiany art. 15 rozporządzenia 
z dnia 11 czerwca 1920 r; o taryfie celnej. 

. \ 

Na podstawie art. 7 punkt e) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r . w przedmiocie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Punkt 1 § 6 art. 15 rozporządzenia Mini
strów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 
11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P.Nr. 51, 
poz. 314) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem 
z dnia 10 października 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz. 566) otrzymuje brzmienie następujące: 

,,§ 6. 1) Zaświadczenia n.a prawo pr.zywo1zu 
z zagranicy lub wywozu zagranicę towarów zakaza
nych do przywozu lub wywozu z wyjątkami przy to
czonemi niżej w § 7 niniejszego artykułu podlegają 
osobnej opłacie (~ 1 p. 2b), której wysokość w pro
centowym stosunku do wartości krajowej towarów 
objętych pozwoleniem ustala s~ę, jak następuje: 

a) od zaświadczeń wydawanych instytucjom 
o. charakterze dobroczyruiym - 0,1 % wart. 
kraj. towar. 

b) od zaświadczeń na przywóz nasion i owoców 
oleistych oprócz osobno wymienionych lpoz. 
24 ta.r. cel.J, kopry (poz. 26 tar. ce1.), mme
rałów zawierających bor (poz. 161 p. 2 tar. 
ce1.), tłuszczów zwierzęcych surowych, to
pionych, tłoczonych, oprócz osobno wymie
nionych; tłuszczów odpadkowych; tłuszczów 
kostnych bez względu na zawartość wolnych 
kwasów tłuszczowych (poz. 215 tar. cel.), 
wszelkich tłuszczów zestalonych o zawarto
ści wolnych kwasów tłuszczowych 2,5 % 
i wyżej o punkcie krzepnięcia 38 stopni C 
i wyżej oraz ich kwasów (poz. 222 p. 1 lit. a 
tar. cel.), ekstraktów quebrachowych (poz. 
424 tar. cel.) , fosforytów (poz. 473 p. 3 tar. 
cel.), skór surowych: suchych, mokro-solo
nych, sucho-solonych (poz. 492 tar. cel.), 
wełny pranej i nie pranej (poz. 589 p. 1 lit. a 
i b tar;. ceq - 0,25% wart. kraj. towar. . 

c) we wszystkich . innych wypadkach, oprócz 
wymienionych poda) i b) - 1 % wart. haj. 
towar. 

§ 2. Rozporządzenie OlOleJsze wchodzi w ży
cie trzeciego dnia po ogłoszeniu . 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar Rajchman 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych : 
Nakoniecznikow - Klukowski 

482. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 4 czerwca 1934 r. 

O wycofaniu z obiegu ' pięciozłotowych monet 
srebrnych. 

Na podstawie art. 4, 19, 20 i 23 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 
1927 r. w sprawie. zmiany ustroju pieniężnego (Dz. 
U. R. P. Nr. 97, poz. 855) w brzmieniu rozporządze
nia Pre.zydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 sierpnia 
1932 r. (Dz. U. R. P. Nr .. 74, poz. 668) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Pięciozłotowe monety srebrne, emitowa
ne na podstawie mZp<lrządzenia Prezydenta Rzeczy-' 
pospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. w sprawie zmia
ny ustmju pieniężnego (Dz. U. R. P. Nr. 97, po.z. 855) 
według wwrów, ustalonych ro.zporządzeniem Mini
stra Skarbu z .dnia 6 I.ipc:a 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 72, 
poz. 657) i rozporządzeniem Ministra Skarbu .z dnia 
14 listopada 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 634), 
tracą moc :prawnego środka .płatniczego z dniem 
30 września 1934 r. 

Poczynając od dnta 1 października 1934 r. do 
dnia 30 września 1936 r. monety powyższe będą wy
mieniane oraz przyjmowane przy uiszczaniu wsze1-
kich należności w kasach urzędów skarbowych oraz 
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. oddziałach Banku Polskiego. Po ' dniu 30 września 
1936r. obowiązek wymiany tych monet ustaje. 

§ 2. Rozporządzenie ,niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłosJ:enia. 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki ' 

483. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 2 czerwca 1934 r. 

o wprowadzeniu czasu ochronnego dla niektórych 
z~erząt ło~ych. 

Na podstawie ,art. 51 ust. 1 !pkt. c) rozporzą
,d.zenla Pre.zyden,ta Rzeczypos,polit~j z dnia 3 grud
nia 1927 r. o . prawie łowiec,k,iem (Dz. U. R. P. 
Nr. 110, poz,. 934) w brzmieniu us,talonem 'rozpol"zą
d:z.eniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lip
ca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządz.am 
(:0 następuje: 

§ 1. Wprow,a"dz:a!Się czas ochronny dl:a: 
·dzików od 1 marca do 30 c,zerwca, 
żbików od 1 lutego do 30 września, 
,kun leśnych (tumaków.) od 1 lutegO' do 31 paź-

dziernika, . 
norek od 1 hlltego do 31 grudnia. 

§ 2. RoZiporządzeniellliniejsJ:e wchodzi w ży
cie z dniem 1 lipca 1934 'r. i obowiąJ':uje do dma 
31 .grudnia 1935 r. 

Minister RDlnictwa i RefDrm Rolnych: 
N akoniecznikow-Klukowski 

484. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 2 czerwca 1934 r. 

o rozszerzeniu czasu ochronnego dla niektórych 
zwierzą t łownych. 

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. a) rozpo,rządze
iti,a Pre,zydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 g'rudnia 

. 1927 r. o prawie ło'wieckiem (Dz. U. R. P. Nr. 110, 
poz. 934) w brzmieniu ustalO'nem rozporządzeniem 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 li'Pca 1932 r. 
(Dz .. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządzam co nas·tę
puie: 

§ 1. Czas Dchl"Onny, us.talony w art. 49 , l'\OZ

porząd:zeniaPrezvdenta Rzeczypospolitej .z dnia 

'3 grudnia 1927 r. o prawie łowi e ckiem , rO'zszerza się 
tak, iż obejmuje on: 
dla sarn - kozłów w wo,jewództwach poz.nańskiem 

i pomorskiem okres od 16 paźdz,iernika do 
31 maja, w województwach: kr.akowskiem, 
lwowskoiem, starusł,awowskiem l 1::arnopołskiem 
okres od 1 lut'egooo 31 maja, w woj~wódz
twach ,zaś powstałych okres od 1 luteg.o do 
.ts maja, 

dla zajęcy -!SZaraków w województwa'ch poznań
skiem i pomorskiem O'kres od 1 !!lycznia do 
15 października, w w01,ewództwach: wileń
skiem, nowogr,ódzkiem i poleskiem okres od 
1 lute,g,o do 3~1 pawie rnika , w WIOjewód.ztwach 
zaś pozostałyohokres od 1 lutego dO' 15 paź-

'. d.zie rnika , 
dla bażantów-kogutów okres od 1 lutego do 15 paź

dziernika, 
dla dzikich kacIzDrów okres od 1 czerwca do 

15 Lipca, 
dla dz.i.kich kaczek (sam.ic i młodych)ora.z innegO' 

ptactWoa wodnegO' i błotnego okres od 1 stycz
nia do 15 lipca. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie ,z dniem 1 sierpnia 1934 r. i obowiązuje do dnia 
31 grudnia 1935 r. 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

. Nakoniecznikow - Klukowski 

485. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 13 czerwca 1934 r. 

w 8pra~e regulaminu wyborczego do zarządu 
miejskiego. 

Na podstawie art. 37 ust. (5) i art. 129 ustawy 
z dnia 23 marca ·1933 r. o częściowej zmianie ustroju 
samorządu terytO'rjalnegD (Dz. U. R. P. Nr. 35, 
poz. 294) zarządzam co n:astępuje: 

Post8Do~enia ogólne. 

.§ 1. Przez powołane w ninieoj.szem rO'zpo1'zą
dt,e.nlu bez >bliższego określenia artykuły ustawy na
leży rozumieć artykuły ustawy z dnia 23 marca 
193'3 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu te
rytor.jalnego (Dz. U. R P. Nr. 35, poz. 294). Przez 
powołane bez bUższego a:kreąlenia paragrafy należy 
r,ozumieć paragrafy rozporządzenia niniejlSze,go . 

§ 2. Członków zarządu miejskiego (prezyd:e~
ta miasta, wiceprezydentów, burmistrza, wicebur;mj
strza i łaWników) wybierają radni. 

§ 3. (l} Do ważności wyborów _ członków za
rządu miejskiego koniecJ:na je.st obecność więcej niż 
połowy ustawo'wei liczby radny.clt.· 


