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Warsza wa, dnia 25 lutego 1938 r. 

,Nr 12 
u S T A W Ys 

79-z dnia 18 lulego 1938 r. o przedsiębiorstwach, wymagających szczególnego zaufania 
80-z dnia 18 lutego 1938 r. o przerachowaniu obligacyj byłego Pierwszego Towarzystwa 

Kolei Dojazdowych w Rosji, emitowanych dla budowy Kolei Święciańskiej • 
81-z dnia 18 lutego 1938 r. o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 22 kwietnia 1927 r. o rozbudowie miast. ';.' : • r • 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

82-z dnia 16 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
11 lipca 1927 r. o oznaczeniu okręgów przemysłowych i podmiejskich, w których 
nie ulegają obowiązkowi parcelacyjnemu obszary poniżej 60 ha użytków rolnych • 

ROZPORZĄDZENIA MINISTROW. 

83-0pieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1938 r. o zasadach obliczania wysokości składek 
za ubezpieczenie od wypadków w zatrudnieniu i chorób zawodowych oraz o warun
kach obniżania lub podwyższania tych składek, wydane w zakre~ie obniżania lub 
podwyższania składek w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 'i Handlu oraz co do 
przedsiębiorstw wojskowych -z MlOistrem Spraw Wojskowych, a co do gospodarstw 
rolnych - z MlOistrem Rolnictwa i Reform Rolnych. 

84-0pieki Społecznej z dnia 31 stycznia 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra 
Opieki Społecznej z dnia 28 grudnia 1933 r. o sposobie dokonywania zgłoszeń w za
kresie ubezpieczeń społecznych, uiszczaniu składek i kontroli czynności pracodawców 

8S-Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 8 lutego 1938 r. w sprawie 
zmiany rozporządzenia z dnia 14 lipca 1933 r. o podziale okręgów szkolnych na 
obwody szkolne ' • • 

86-Skarbu z dnia 10 lutego 1938 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 19 lipca 1932 r. o uprawie tytoniu 

87-Skarbu z dnia 23 lutego t 938 r. wydane w porozumieDiu z Ministrami Rolnictwa 
i Reform Rolnych oraz Przemysłu i Handlu, a co do § 4 - również w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości. w sprawie umów zbiorowyc.h cukrowniczo-plantatorskich 
na okres kampanijny 1938/39 • • • • • • • 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

88-z dnia 31 stycznia 1938 r. o złożeniu przez Wielką Brytanię za Australię dokumentu 
ratyfikacyjnego konwencji z dnia 12 kwietnia 1930 r. w sprawie pewnych zagadnień 
dotyczących kolizji ustaw o obywatelstwie • 
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Z dnia 18 lutego 1938 r. 

o przedsiębiorstwach, wYmagających szczególnego zaufania. 
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:Art. 1. 

1) 

(1) Prowadzenie przedsiębiorstw: jest dopuszczalne dopiero po uzyskaniu po
zwolenia. 

ochrony mienia, 
detektywów prywatnych, 

(2) Przez użyte w ustawie niniejszej bez 
bliższego oznaczenia określenie "przedsiębior
stwo" należy rozumieć każde z przedsiębiorstw, 
wymienionych w ust. (1). 

2) 
3) świadczenia usług w sprawach paszpor

towych i wizowych, 
4) pośrednictwa w z'awieraniu małżeństw, 
5) pośrednictwa w zakresie urządzania 

przedsięwzięć rozrywkowych -
Art. 2. Za prowadzenie przedsiębiorstwa 

uważa się każde samoistne i zawodowe wyko-
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nywanie na zlecenie czynności, wchodzących w 
zakres działania przedsiębiorstwa, bez względu 
na to, czy wykonywane one są osobiście przez 
przedsiębiorcę, czy też przez inne osoby w jego 
imieniu. ' 

Art. 3. Pozwolenia na prowadzeri'ie przed
siębiorstwa udziela wojewoda (Komisarz Rządu 
na m. sto Warszawę). 

Art. 4. (1) Władza może wydać pozwolenie 
jedynie osobie zdolnej do dz iałań prawnych 
i nie wzbudzającej obaw, że pozwolenia użyje 
ze . szkodą dla interesu publicznego, klientów 
lub osób trzecich. 

(2) Pozwolenie może uzyskać jedynie oso
ba, posiadająca obywatelstwo polskie, lub oso
ba prawna krajowa, o ile w skład jej zarządu 
albo innych wyższych organów kierowniczych 
lub kontrolnych nie wchodzą cudzoziemcy . 

(3) W szczególnych przypadkach władźa 
może dopuszczać wyjątki od warunku, określo
nego w ust. (2). 

Art. 5. (1) Przeniesienie siedziby przedsię
biorstwa do innej miejsc.owości oraz otv.'arcie fi
Hi przedsi ębiorstwa poza miejscowośc ią, w któ
rej znajduje się jego siedziba, wymaga zg ł osze
nia własciwemu wojewodzie (Komisarzowi Rzą
du na m. sL V'/arszawę). 

(2) Wojewoda (Komisarz Rządu na m.sL 
Warszawę) może w ciągu 14 dni odmówić zgo· 
dy na przeniesienie siedziby przedsiębiorstwa 
lub otwarcie filii, jeżeli ze względu na warun
ki miejscowe uzna to za potrzebne. Po upły~ 
wie tego terminu brak odpowiedzi na zgłoszenie 
uważa się za zgodę władzy. 

Art. 6. (1) Pozwolenie będzie cofnięte w ra
zie prawomocnego skazania przedsiębiorcy za 
zbrodnię, przestępstwo przeciwko bezpieczeń
stwu Państwa lub występek z chęci zysku. 

(2) Władza może cofnąć pozwolenie rów
nież w razie: 

1) prawomocnego skażania przedsiębiorcy 
za przestępstwa, popełnione w związku 
z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 

2) stwierdzenia niedbałego prowadzenia 
przedsiębiorstwa ze szkodą dla , klien
tów lub osób trzecich, pomi mo dwu
krotnego pisemnego upomnienia, 

3) uznania, że dalsze prowadzenie przed
si qbiorsŁwa zagrażałoby dobru Państwa 
lub bezpieczeristwu publicinemu. 

Art. 7. Minister Spraw Wewnętrznych mo
że w drodze rozporządz'2ń uzależnić wydawanie 
pozwoień Ód zabezpieczenia majątkowego mo
żliwych roszczeń klientów i osób trzecich do 
przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia przedsię
biorstwa, ustalić warunki pozwoleń oraz wyda
wać szczegóło'Ye przepisy, regulujące prowa~ 
dzenie przedsiębiorstw! ich likwidację i upraw
nienia nądzorcze władz; 

Art. 8. (1) Przedsiębiorca lub osoba zatrud
niona w przedsięhiorstwie, która narusza prze
pisy art. 5, przepisy, wydane na podstawie usta
wy niniejszej, albo warunki pozwolenia, podle
ga w drodze administracyjnej karze grzywny 
do 1,000 zł. 

(2) T ej samej karze podlega przedsiębiorca 
lub kierownik przedsiębiorstwa albo jego filii, 
który przez nienależyte wykonywanie dozoru 
lub niedbalstwo dopuszcza do popełnienia przez 
osobę , zatrudnioną w przedsiębiorstwie, wykro
czenia, określonego w ust. (1). 

Art. 9. Istniejące przedsiębiorstwa zaprze
staną swej działalności z upływem 6 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy niniejszej, jeżeli na 
prowadz'2nie ich nie zostaną uzyskane do tego 
czasu pozwolenia, przewidziane wart. 1. 

Art: 10. (1) Z dniem wejścia w życie ustawy 
niniejszej tracą moc wszystkie przepisy w spra
wach, uregulowanych ustawą niniejszą. 

(2) Ustawa niniejsza nie narusza w niczym 
przepisów w zakresie emigracji. 

Art. 11. Wykonanie ustawy niniejszej po
rucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w 
porozumieniu z właściwymi ministrami. 

Art. 12. Ustawa niniejsza wchodzi w zy
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. 'Mościcki 

Prezes Rady Ministrów i Minister 

Spraw Wewnętrznych; Stawo; Składkowski 

80 
USTAWA 

z dnia 18 lutego 1938 r. 

o przerachowaniu' obligacyj byłego Pierwslego Towntzvstwa Kolei Do;ażdowych w Rosji, emi
. towanych dla budowy Kolei Święciańsldej. 

Art. 1. (l) Nieumorzone 50f0 obligac;e Ko
(ei Święciańskiej, emitowane przez byłe Pierw-

sze Towarzystwo Kolei Dojazdowych w Rosji 
w latach 1894 i 1901 - zabezpieczone na ma-


