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Poz. 407, 408 i 409 ------ Dziennik Ustaw Nr 52 Str. 966 

407 
USTAWA 

z dnia 2 lipca 1937 r. 

w sprawie zmiany art. 2 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o za
bezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie "Pho

nix" za pośrednictwem głównego przedstawicielstwa na Polskę. 

Art. 1. Art. 2 dekretu Prezydenta Rze- niniefszej, redukcji podlega jedynie część nie
czypospolitej z dnia 24 kwietnia 1936 r. o za- wypłacona . Wi tym samym stosunku, jak świad
bezpieczeniu interesów osób, ubezpieczonych czenia zakładu, redukuje się również składki 
w Towarzystwie Ubezpieczeń na życie .. Pho- ubezpieczeniowe, należne od dnia l maja 1936 r. 
nix" za pośrednictwem głównego przedstawi- (4) Zakład ubezpie,czeń nie może korzystać 
cielstwa na Polskę (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 245) z praw do odstąpienia od umowy lub je'; roz
otrzymuje brzmienie następujące: wiązania (wyt>owiedzenia z natychmias1towym 

"Art. 2. (1) Do dnia l lipca 1940 r. nie skutkiem), przewidzianych na wypadek niepła
można żądać wypłaty pożyczek (zaHczek) pod cenia :przez ubezpiecz,ającego składek w ter
zastaw polis i wykupów oraz wszczynać postę- minie, jeżeli zaległość dotyczy składek, należ
powania sądowego lub egzekucyjnego w poszu- nych za okres od dnia 1 maja 1936 r. do dnia 
kiwaniu tych należności; postępowanie wszczę- wejtścia w życie ustawy niniejszej, a ubezpie~ 
te wcześniej z.a,wiesza się z mocy prawa. czaj'8ccy całą zaległość uiści w ciągu trzech 

(2) Jeżeli ubezpiec,zający płacił składkę miesięcy od pisemnego wezwania go przez ku
niższą od tej, ;która odpowiadałaby według ratora do jej uiszczenia." 
ustalonych przez Ministra Skarbu podstaw 
technicznych świadczeniom zakładu, kurator 
obniży świadczenia do zakre,su, odpo,wiadają
cego w myśl tych podsta,w technicznych wyso
kości płaconejl składki. 

(3) Wszystkie świadczenia z,akładu z tytułu 
umów ube'zpieczenia redukuje ,się - niezależ
nie od obniżki, doikonanej na podstawie ust. (2)-'1 
o 25 % . Jeżeli świadczenie zostało częś,ciorwo 
wypłacone przed dniem wejścia w życie ustawy 

Art. 2. W)'Ikonanie usta.wy niniej,szej po
rucza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu 
z Ministrem Sprawied:li.wości. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodz~ w tycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Sławoj Składkowski 
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

408 
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROWi 

z dnia 12 lipca 1937 r. 
o uchyleniu mocy obowiązującej rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 1922 r. 
w sprawie utworzenia na górnośląskiej części województwa śląskiego urzędu dla spraw mniej

szości. 

Na podstawie art. 1 i 3 ustawy z dnia 
24 maja 192~ r. ,w przedmiocie ratyfikacjt kon
wenoji niemiecko-polskiej, dotyczącej Górnego 
Sl",ska, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 
1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 370) i w związ
ku z Clir.t. 148 i ust. 1 tytułu II częśd Ul kon
wencji polsklo-niemieckiej, dotyczące;' Górnego 
Sląska, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 
1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 44, poz. 371) zarządza 
się co następuIe: 

§ 1. U chyla się moc obowiązującą rozpo
rządzenia Rady Ministrów z dnia 3 listopada 

19212 r. w sprawie utworzenia na górnośląskiej 
czę1śd województwa śląs,kiego urzędu dla spraw 
mnie,pszości (Dz .. U. R. P. Nr 98, poz. 900). 

§ 2. ,Wykonanie rozporządzenia niniejsze
go porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrz
nych w porozumieniu z Min1lstrem Spraw Za
granicznych. 
, 8 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem 15 lipca 1937 'r. 
Prezes Rady Ministrów 

łJ Minister Spraw:Wewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 

409 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 1 lipca 1937 r. 

o Farmakopei POlskiej. 

Na podstawie art. 24 i 30 rozporządzenia (D z,. U. R. P. Nr 81, po'z. 712), art. 26 i 29 ro,z
Prezydenta Rzeczypo,spolitej z dnia 25 wrz.eś- porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z 
nia 1932 r. Q wykonywaniu praktyki lekarskiej dnia 10 czerwca 1927 r. <> wykonywa.niu 
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