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§ 1. Najwyższą granicę odsetek (korzyści) 
od wkładów i innych lokat piehiężrtych usta
lam: 

a} dla komunalnych kas oszczędności 
i spółdzielni, w których suma wkła
dów oszczędnościowych przekracza 
3.000.000 zł, oraz dla Galicyjskiej Kasy 
Oszczędności we Lwowie, Centralnej 
Kasy Spółek Rolniczych, Ukraiilskiej 
Szczadnyci w Przemyślu i Krajowej Ka
sy Pożyczkowej w Poznaniu - na 41/2~(O 
w stosunku rocznym; 

h) dla komunalnych kas oszczędności i 
spółdzielni, w których suma wkładów 
oszczędnościowych nie przekracza 
3.000.000 zł, oraz dla gminnych kas po
życzkowo - os.zczędnościowych - na 
5 % w stosunku rocznym. 

§ 2. (1) W granicach, określonych w § 1 
wysokość stopy procento,wej może być róż
nic~kowana 'W zależności cd różnych typów 
wkładów i lokat pieniężnych. 

(2) W ciągu dni 10 od daŁy ogłoszenia roz
porządzel1ia n,iniejsze.go po,winny być nadesłane 
projekty co do zróżniczkowania stopy procen
towej przez: 

a} związki komunalnych kas oszczędno
ści - co do komunalnych kas oszczęd
ności; 

b) Przewodniczącego Rady Spółdzielczej
co do spółdzielni, trudniących się czyn
nościami bankowymi; 

c) Państwowy Bank Rolny - co do gmin
nych kas pożyczkowo - oszczędnościo
wychj 

d} Komisarza Rzą.dowego Centralnej Kasy 
S.półek Rolniczych w Warszawie - co 
do tej instytucji; 

e) Galicyjską Kasę Oszczędności we Lwo
wiej 

f) Krajową Kasę Pożyczkową w Poznaniu; 
g) Ukraińską Szczadnycię w Przemyślu -

celem zatwierdzenia przez Ministel1stwo Skarbu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem 1 stycznia 1938 r., a w odniesieniu 
do wkładów i innych lokat pieniężnych, złożo
nych przed dniem 1 stycznia 1938 r. - po upły
wie terminu umewy, nie później jednak jak 
1 lipca 1938r. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie rozporzą
dzenia niniejszego traci moc rozporządzenie Mi
nistra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o naj
wyższych granicach odsetek od wkładów i In
nych lokat pieniężnych w komunalnych kasach 
oszczędności i spółdzielniach (Dz. U. R. P. Nr 50, 
poz. 387). 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 6 grudnia 1937 r. 

W 'sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 grudnia 1932 r. 
o rejestracji stowarzyszeń. 

Na podstawie art. 45 prawa o stowarzy
szeniach (Dz. U. R. P. z 1932 r, Nr 94, poz, 808) 
zarządzam co. następuie: 

§ 1. W ro'zporządzeniu Ministra Spraw 
:WewnęŁrznychz dnia 10 grudnia 1932 r. O re
jestracji stowarzyszeń (Dz. U. R. P. Nr 116, 
poz. %3), zmienionym rozporządzeniem z dnia 
13 lipca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 69, po'z. 637), 
§ 10 otrzymuje brzmienie następujące: 

,,§ 10. Wysokość opłaty za ogłoszenie 
o rejeshacji, przewidziane wart. 21, ustanawia 
się na zł 30, a za ,ogłoszenie o zmianie statutu, 
przewidziane wart. 28, na zł 20. 

Za ogIos'zenie o rejestracji statutu kółek 
r,olniczych i kół gospodyń wiejskich oraz ich 
związków, ochotniczych straży pożarnych i kas 
pożyczek bezprocentowych ustanawia się opła
tęw WYS'Ok0ści zł lO, a za ogłoszenie o zmia
nie statutu takichże organizacyj -opłatę w wy
sokości zł 5. 

Za zbiorowe ogłoszenia o rejestracji zmian 
łtatutu olr2anizacyj wskazanych w ustępie po- , 

przednim, które dostosują swoje statuty do sta
tutu wzorowego lub jednolitego w ciągu jedne
goroku od ustanowienia dla nich takiego statu
tu albo od .ostatniej rejestracji lub zmiany sta
tutu stowarzyszenia maderzyste,go, ustanawia 
się opłatę w wysokości 1 zł 30 gr od każdego 
stowarzyszeItia, o ile ogłoszenia te dotyczyć 
będą co najmniej 10 sto,warzyszeń i będą doko
nane według wzoru podanego w załączniku 
Nr 3 do rozpo.rządzenia niniejszego. 

Co do wysokości opłat za odpisy i wyciągi 
z rejestru mają z aslo sowanie odpowiednie prze
pisy ustawy o opł.atach stemplowych." 

§ 2. Termin jednowczny przewidziany w 
ust. 3 poprzedniego paragrafu liczy się co naj
mniej od ,ogłoszenia rozporządzenia niniejszego. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w 
życie po upływie siedmiu dni od dnia o~Iosze
nia. 

Minister $pra,w Wewnętrznych: 
Sławoj Składkowski 
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Załącznik Nr 3 do rozp. Min. Spraw Wewn. 
z dnia 10 grudnia 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 116, poz. 
963 " zmienionego rozp, z dnia 6 grudnia 1937 r. 
(poz, 627), 

Zbiorowe ogłoszenie o rejestracji stowarzyszeń. 

Na zasadzie postanowienia Wojewody ,,, .. ,,.,, ... ,,,, .. ,, ..... ,,. ,,,,. (Komisarza Rządu na m. st. War-

szawę) z dnia" ...... " .... " .. ", ............ ... :.. 19 .. ......... r. wciągnięto w dniu "".".." ..... . ".... 19" .. " .. r. do rejestru stowa-

rzyszeń i związków Urzędu Wojewódzkiego "" ... " ..... .... , .. " .... ..... (Komisariatu Rządu na m. st. Warszawę) 

następujące stowarzyszenia .... ... ..................................................................................... " ..... .. ..................... , których cel i środki dzia-

łania określone są w statucie - wzorowym, ogłoszonym w Dz. U. R. P. Nr ........ ". , poz.".......... 19 ."" ... r. 

(stowarzyszenia macierzystego pod nazwą."" .... " ....... " ................. ............. ... .... , wciągniętym do rejestru stowarzy-

szeń i związków Urzędu Wojewódzkiego .......... : ................ .................. dnia .... ... .. .............. ......... 19" ....... r. pod Nr .. ....... ...... ). 

I 

Nr porz. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Nr rej. Nazwa i siedziba 
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OŚWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 8 listopada 1937 r . 

Teren działalności 

w sprawie złożenia przez Rumunię dokumentu ratyfikacyjnego konwencji międzynarocrowei 
z dnia 10 kwietnia 1926 r. o ujednostajnieniu niektórych . zasad, dotyczących immunitetów 

statków państwowych oraz protokołu dodatkowego z dnia 24 maja 1934 r. 

I 

Podaje się niniejszym do wiadomości, zgod- 1934 r. (Dz. U. R. P . z 1937 r. Nr 2, poz. 17), zo-
nie z komunikatem Rządu Belgijskiego, że w sŁał złożony Rządowi Belgijskiemu dnia 4 sierp
wykonaniu postano·wień art. 9 konwencji mię- nia 1937 r . w imiemu Rządu Rumuńskie.go do
d;;.ynaroda:wej o ujednostajnieniu niektórych kumcnt ratyfikacyjny wspomnianej konwencji 
zasad, dotyczących immunitetów statków pań- i proŁc.kołu dodatkowego. 
stwowych, podpisanej w Brukseli dnia 10 kwiet-
nia 1926 r. i uzupełnionej pwtokołem dodat- Minister Spraw Zagranicznych: B~c" 
kowym podpisanym w Brukseli dnia 24 maja 




