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282. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 
z dnia 24 kwietnia 1935 r . 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o zasa
dach i warunkach przejęcia na rzecz Skarbu Pań
stwa na rachunek Funduszu Obrotowego Reformy 
Rolnej niektórych wierzytelności Państwowego Ban
ku Rolnego oraz o umorzeniu i warunkach spłaty 

tych wierzytelności. 

Na podstawie art. 7 rozporządzenia Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. 
o ulgach w spłacie długów posiadaczy gospodarstw 
wiejskich oraz rolniczych przedsiębiorstw i insty
tucyj w bankach państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
poz. 839) i art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o ob
niżeniu zadłużenia gospodarstw rolnych z tytułu 
należności Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej 
(Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 842) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Przejęciu na rzecz Skarbu Państwa na 
rachunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej 
mogą podlegać w trybie przewidzianym wart. 7 
ust. (4) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 
94, poz. 839) następujące wierzytelności Państwo
wego Banku Rolnego według stanu na dzień 31 
grudnia 1934 r. (bez doliczania oprocentowania za 
zwłokę i odroczenie) wraz z przysługującem im za
bezpieczeniem: 

l} wierzytelności z tytułu pożyczek, udzielo
nych z lokat skarbowych w Państwowym Banku 
Rolnym lub z tytułu pożyczek, które zostaną zali
czone na rachunek tych lokat na podstawie promes, 
wydanych przez Państwowy Bank Rolny do dnia 
l maja 1936 r. na łączną sumę do wysokości 
16.500.000 złj 

2} wierzytelności wymienione wart. 7 ust. 
(1) pkt. 2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypos
politej z dnia 24 października 1934 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 94, poz. 839) na łączną sumę do wysokości 
7.000.000 zł. 

§ 2. (t) Należności z tytułu przejętych na ra
chunek Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej wie
rzytelności, wymienionych w § l pkt. 1), umarza się 
w połowie. 

(2) Należności z tytułu przejętych na rachunek 
Funduszu Obrotowego Reformy Rolnej wierzytel
ności, wymienionych w § 1 pkt. 2), umarza się w po
łowie, jeżeli pożyczki w listach zastawnych wypła
cone zostały przed dniem l lipca 1932 r. 

§ 3. Warunki spłaty, ustalone wart. 8 ust. (1) 
pkt. 1), 2), 3) i 4) i ust. (2)- (5) rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 
1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 842) stosuje się do 
nal eżności, wymienionych w § 1. 

§ 4. Początek nowego okresu spłaty nald
tlości, przejętych na rachunek Funduszu Obrotowe
go Reformy Rolnej, usiala się na dzień 1 lipca 1935 r. 
Upoważnia ~ę Państwowy Bank Rolny do ustalenia 

początku okresu spłaty dla niektórych kategoryj 
dłużników na dzień 1 stycznia 1936 r. 

§ 5. Poczynając od dnia 1 stycznia 1935 r. do 
początku nowego okresu spłaty dłużnicy winni 
uiszczać w terminach 1 kwietnia i 1 października 
oprocentowanie w wysokości 3% w stosunku rocz
nym. 

§ 6. Wpłaty dokonane do Państwowego Ban
ku Rolnego przez dłużników po dniu 31 grudnia 
1934 r. wpływają na rachunek Funduszu Obrotowe
go Reformy Rolnej. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

J. Poniatowski 

283. 
ROZPORZĄDZENIE 

'MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 
z dnia 27 maja 1935 r. 

w porozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej 
o wyłączeniu przemysłu ludowego i domowego oraz 
pracy chałupniczej z pod przepisów prawa przemy

słowego. 

Na podstawie art. 2 ust. 3 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. 
o prawie przemysłowem (Dz. U. R. P. Nr. 53, 
poz. 468) w brzmieniu ustawy z dnia 10 marca 1934 r. 
(Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 350) zarządzam co nastę
puje: 

§ 1. Przepisy prawa przemysłowego nie ma
ją zastosowania do: 

a) przemysłu ludowego, polegającego na wy
twarzaniu przez ludność wiejską przedmiotów użyt
kowych i zdobniczych, przeważnie o cechach et
nicznych, opartych o miejscową trad,,, cję ludową, 
z własnych lub nabytych surowców (materiałów), we 
własnych warsztatach pracy, samodzielnie lub wy
łącznie przy pomocy osób, należących do rodziny; 

b} przemysłu domowego, stanowiącego jedynie 
uboczne zatrudnienie zarobkowe, wykonywane w 
chwilach wolnych od głównego zajęcia domowego 
lub zawodowego przez jedną osobę bez tadnej po
mocyj 

c) pracy chałupniczej osób fizycznych, które 
na mocy umowy zawartej z nakładcą lub z nakładca
mi (fabrykantami, rzemieślnikami, kupcami, pośred
nikami i t. p.) zawodowo i zarobkowo, samodzielnie 
lub wyłącznie przy pomocy osób, należących do naj
bliższej rodziny, wyrabiają, przerabiają albo wykoIl.
czają przedmioty, zamówione przez nakładcę (na
kładców), jeżeli praca ta jest wykonywana wyłącz
nie na rachunek nakładcy, we własnem mieszkaniu 
pracującego lub w inne m miejscu, w którem tryb 
pracy nie jest normowany przez nakładcę. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ty
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: H. Floyar-Rajchman 


