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daż do. p-rzerobienia na masę papierową, bądź przez 
spalenie. 

§ 3. O oddaniu do zniszczenia należy zazna
czyć w księdze protestów; jeżeli księga taka nie jest 
prowadzona, należy sporządzić p-rotokół zniszczenia. 

§ 4. Spalenie dokumentów winno być dokona
ne w obecnooŚci o.soby, delegowane-i przez notariu
sza, zarządzającego archiwum notarialnym lub na
czelnika urzędu pocztowego (agencji pocztowej). 

§ 5. Ro-z.porządzenie niniejsze wchodżi w tycie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwo'ści: W. Grabowski 

626. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 listopada 1936 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia t 9 września 
t 936 r. o upoważnieniu urzędów celnych do prze
prowadza~ia dochodzeń i rezstrzygania spraw kar
nych skarbewych oraz ustaleniu okręgów ich teryto-

rialnej właściwości. 

Na podstawie art. 144 § 5 ustawy karnej skar
bowej z dnia 18 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 34, 
poz. 355) oraz zgodnie z § 29 ro.zporządzenia Mini
strów: Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 22 kwietnia 
1932 r. c wykonaniu ustawy kamej skarbo.wej (Dz. 
U. R. P. Nr 36, poz. 362) zarządza się co. następuje: 

§ t. W § 1 rozpo.rządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 19 września 1936 r. o upoważnieniu urzędów 
celnych do. przepro.wadzania dochodzeń i ro.zstrzy
gania spraw karnych skarbowych o.raz ustaleniu 
o.krę~ów ich teryto.rialnej właściwości (Dz. U. R. P. 
Nr 77, poz. 543) wpro.wadza się zmiany następujące: 

aj znosi się o.krąg jurysdykcyjny Urzędu Cel
nego w Grajewie, obejmujący województw'O 
biało.stockie; 

b) z okręgu jurysdykcyjnego. Urzędu Celn.ego 
w Wilnie wyłącza się wo.jewództwo. po,le
skiej 

e) w okręgu admlnistracyinym Dyrekcji Ceł 
w Warszawie tworzy się nowy okrą~ jurys
dykcyjny dla Urzędu Celnego w Białymsto
ku, obeimujący wo.jewódz.twa białos,Ł()ckie 
i poleskie; 

d) okrąg jurysdykcyjny Urzędu Celnego w Gdy
ni rozszerza się przez włączeni,e do. niego. 
'Okręgu miasta Gdyni. 

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

Minister Skarbu: E. KwiatkoU)skt 

627. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 listopada 1936 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli
wości o izbach rozrachunkowych. 

Na podstawie art. 107 prawa wekslowego (Dz. 
U. R. P. z 1936 r. Nr 37, poz. 282) i art. 84 prawa 
czekowego (Dz. U. R. P. z 1936 r. Nr 37, poz. 283) 
zarządzam co następuje: 

§ t. Izby rozrachunkowe przy oddziałach Ban
ku Polskiego uznaje się za izby rozrachunkowe w re
zumieniu prawa wekslowego i czekowego. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

628. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 26 listopada 1936 r. 

o czasowym zmniejszeniu liczby dni pracy, uważa
nych za tydzień podlegania obowiązkowi zabezpie
czenia na wypadek bezrobocia, w odniesieniu do nie-

których kategorii robotników sez'Onowych. 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 41 ustawy z dnia 
18 lipca 1924 r. o zabezpieczeniu na wypadek bezro
bocia (Dz. U. R. P. f, 1932 r. Nr 58, poz. 555) zar~\' 
dzam co następuje: 

§ 1. Zmniejsza się do czterech liczbę dni pra
cy, uważanych za tydzień podlegania obowiązkowi 
zabezpieczenia na wypadek bezrobocia w okresie 
12 miesięcy przed dniem zgłoszenia prawa do zasił
ku, w odniesieniu do bezrobotnych robotników sezo
nowych wszystkich kategorii, za których wkładka 
wyno-si 4 % (§ 1 rozporządzenia z dnia 6 lipca 1932 r. 
Dz. U. R. P. Nr 58, poz. 559), na warunkach wymie
nionych w § 2 rozporządzenia niniejszego.. 

§ 2. Przepis § 1 rozporządzenia niniejszego 
odnosi się do tych robo-tników ·· sezonowych, którzy 
zgłoszą swe prawo do zasiłków w okresie od dnia 
wejścia w życie rozporządzenia niniejszego do dnia 
31 marca 1937 r. 

. Ponadto bezrobotni robotnicy sezonowi, którzy 
przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniej
szego zgłosili swe prawo do zasiłków, lecz żasiłków 
tych nie uzyskali z powodu braku warunku, przewi
dzianego wart. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r. o zabezpieczeniu na wYpadek bezrobocia, 


