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rRESC DZIAW URZĘDOWEGO: 
Zarzo_dzenia Władz NaczelnycOIU 

Poz. 416. Zarzędzenie Ministra Opieki Spo
leczne' z cbda 281ipc. 1939 r. wydane w porozu
IQI.eniu z Minisłr.ami: Spraw Wojskowych, Rolni
ctwa i Reform Rołnych, Przemysłu i Handlu orarz 
Komunikacji o określeniu kategoryj os6b podIega
kcych obowiązkowi rejestracJI do świadczeń oso
bistych w przemyśle i rzemiośle. 

Rozporz4dzenie Ministra Rolnictwa i Reform 
Rolnych z dnia 19 lipca 1939 r. wy_e w porozu
mieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu o egza
minach kierownik6w technicznych zakład6w mle
czarskich. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 28 lipca 
.1939 r. Nr 65, poz. 444). 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 3 lipca 1939 r. o granicach uchybień obie
jowych dla zegarów znajdujących się w miejscach 
publicznych. (przedruk z Dz. U. R. P. z dn. 14 lip
ca 1939 r. Nr 62, poz. 414). 

oWYSZEDŁ Z DRUKU NR 66 DZIENNIKA 
USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
DNIA 29 LIPCA 1939 R., ZAWIERAJACY 
TRE$C NASTĘPUJACA: 

ROZPORZADZENIE RADYMIN1ST RÓ W 

Poz. 445 - z dnia 21 lipca 1939 r. o określeniu 
terminu wygaśnięcia ustawy o wyko,nywaniu zasa
dy nieinterwenci'i w sprawy wewnęt'rzne Hiszpanii. 

ROZPORZADZENIA MINISTRÓW: 

Poz. 446 - Spraw i Wewnętrznych z dnia 7 lip
ca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Jelna 
, o utworzeniu gmi,ny wiejskiej Ruda Łańcucka 
w powiecie łańcuckim, województwie lwowskim. 

Poz. 447 - Spraw Wewnętrznych z dnia 7 lip
ca 1939 r. o zmi:anie granic gmin miejskich i wiej
skich w powiecie i województwie poznańskim. 

Poz. 448 - Spraw IWewnętrznych z dnia 11 
lipca 1939 r. o zmianie granic gmvn miejski'Ch i wiej
skich , w powiecie jarocińskim, województwie po
znańskim. 

Poz. 449 - Spraw Wewnętrznych z dnia 11 
lipca 1939 r. o cofniędu zniesienia gminy wiejskie] 
Goraj w powieoie bilgorajskim, województwie lu
belskim. 

Poz. 450 - Spraw Wewnętrznych II z dnia 
13 lipca 1939 r. o statucie wzorowym ochotniczych 
straży pożarnych. 

Poz. 451 0 - Spraw Wojskowych i Spraw We
wnętrznych z dnia 21 lipca 1939 r., wydane w po
rozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rol
nych, Przemysłu i Handlu, Kemunikacji oraz Opie
'ki Społecznej o rejestracji osób obowiązanych do 
świadczeń osobistych. 

OśWIADCZENIA RZADOWE: 

Poz. 452 - z dnia 7 lipca 1939 r. w sprawie 
ralyf,ikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
protokolu dodatkowego, podpisanego w Bukaresz
cie dnia 9 lutego 1938 r., do konwencji handlowej 
i nawigacyjnej między Polską a Rumunią z dnia 
23 czerwca 1930 r. 

P,oz. 453 - z dnia 12 [i,pca 1939 r. w sprawie 
ratyfikacji i wymiany dokumentów ratyfikacyjnych 
porozumi'enia między Polską a Szwajcarią z dnia 
23 listopada 1938 r., dotyczącego zmiany tekstu 
wzoru świadectwa pochodzenia na szwajcarskie 
plecionki do kapeluszy. 
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416. 

ZARZĄDZENIE 
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z dnia 28 lipca 1939 r. 
wydane w porozumieniu z Miniatrami: Spraw 
Wojskowych, Rolnictwa i Reform Rolnych, Prze
mysłu i Handlu oraz Komunikacji o określeniu 
kategoryj osób podlegających obowiązkowi reje
stracji do świadczeń osobistych w przemyśle i rze-

miośle. 

Na podstawie § 1 ust. 1 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 30 maja 1939 r. o obowiązku re
jestracji i dostarczania danych do celów świad
czeń osobistych (Dz. U. R. P. Nr 48, poz. 309) za
rządza się co następuje: 

§1. 
1. Rejestracji do świadczeń osobistych podle

gają osoby posiadające umiejętność wykonywania 
czynności zawodowych w rzemiośle (z zastrzeże
niem ust. 2) i w przemysłach: górniczym. hutni
czym, metalowym, chemicznym, elektrotechnicz
nym, mineralnym, naftowym, włókienniczym, 
odzieżowym, drzewnym i korkowym. garbarsko
skórniczym, spożywczym, papierniczym. graficz
nym, budowlanym, wodociągowo-kanalizacyjnym. 

2. Nie podlegają rejestracji do świadczeń oso
bistych osoby należące do następujących zawo
dów: bieliźniarze, cholewkarze, cukiernicy. far
biarze futer, fryzjerzy, garncarze, introligatorzy, 
kapelusznicy, koszykarze, krawcy damscy (kraw
cowe), krawcy męscy, pasmanteryjnicy, peruka
rze, piernikarze, pozłotnicy-~blarze. rzeźbiarze 
(snycerze), szewcy, szmuklerze oraz szmuklerze
hafciarze. 

§ 2. 
Za posiadające umiejętność wykonywania 

czynności zawodowych, w rozumieniu § 1 ust. l, 
uważa się osoby, które: 

1) ukończyły szkołę zawodową niższą, śred
nią lub wyższą; albo 

2) osiągnęły praktyczne przygotowanie za
wodowe, zakończone złożeniem z pomyślnym wy
nikiem egzaminu czeladniczego lub potwierdzone 
otrzymaniem równorzędnego świadectwa; bądź 

3) pracowały na stanowiskach (spełniały 
czynności), których objęcie wymaga: 

a) co najmniej dwuletniego szkolenia (przy
uczeOnia) w przemysłach spożywczym, włó
kienniczym, odzieżowym. graficznym, bu
dowlanym lub wodociągowo - kanalizacyj
nym, 

b) co najmniej jednorocznego szkolenia (przy
uczenia) w przemysłach górniczym, hutni
czym, metalowym, chemicznym, elektro
technicznym, mineralnym, naftowym, gar
barsko-skórniczym, drzewnym i korkowym 
lub papierniczym. 

§ 3. 
Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. 
w z. Ministra Opieki Społecznej: 

(-) dr T. Garbusiński, 
Podsekretarz Stanu. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA 
I REFORM ROLNYCH 

z dnia 19 lipca 1939 r. 
wydane w porozumieni.u z Ministrem Przemysłu 
i Handlu o egzaminach kierownik6w technicznych 

zakład6w mlecZ8ll'skich. 
Na podstawie art. 2 ust. (1) pkt 2) ustawy 

z dnia 22 kwietnia 1936 r. o mleczarstwie (Dz. U. 
R. P. Nr 35, poz. 272) zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Osoby, które między 1 listopada 
1936 r. a 15 maj,a 1938 r. były kierownikami tech
nicznymi mleczarni, maślarni lub serowni, zgło-

szonych do izby rolniczej celem zarejestrowania, 
majl\ ukończoną co najmniej szkołę powszechn_ 
I stopnia i co najmniej 5 lat pracowały w mIe
czami, maślarni lub serowni, a których zawodowe 
przygotowanie nie odpowiada wymafaniom, okre
ślonym w §§ ,27 - 30 rozporZl\dzenia Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 15 paździer~o 
nika 1936 r. o pomieszczeniach i urządzeniach 
zakładów m1eczarskich oraz · o zawodowym pr&y· 
gotowaniu kierowników tych zakładów (Dz. U. 
R. P. Nr 82, poz. 568) zmienionego rozporz"dze
niem z dnia 27 kwietnia 1938 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 34, poz. 294), - powinny do dnia 1 lipca 1941 r. 
złożyć egzamin przed jedną z komisyj egzamina
cyjnych, utworzonych przy szkołach, wymienio
nych w § 29 ust. (1) przytoczonego rozporządze
nia, lub przy szkołac'h akademickich, na których 
są wykładane przedmioty z zakresu technologii 
przemysłu fermentacyjnego. . 

2. Osoby, określone w ust. t, powinny do 
dnia 1 listopada 1939 r. zawiadomić właściwą ko
misję egzaminacyjną o zamiarze poddania się 
egzaminowi pod rygorem utraty prawa składania 
egzaminu. 

3. Komisje egzaminacyjne wyznaczą dla po
szczególnych osób terminy egzaminów oraz za
wiadomią każdą z nich o wyznaczonym terminie 
przynajmniej na trzy miesiące przed tym termi-
nem. o 

§ 2. 1. Iz/ba rolnicza może zwolnić od egza
minu, przewidzianego w § l, osoby, które między 
1 listopada 1936 r. a 15 maja 1938 r. były kierow
nikami technicznymi mleczami, ma,ślarni lub se
rowni, zgłoszonych do izby rolniczej celem zare
jestrowania, ukończyły 35 rok życia, co najmniej 
10 lat prącowały w zawodzie mleczarskim oraz 
mają ukończoną co najmniej szkołę powszechną 
I stopnia. 

2. Osoby, określone w ust. l, powinny do 
dnia 1 listopada 1939 r. złożyć do izby rolniczej 
podanie o zwolnienie od egzaminu pod rygorem 
utraty prawa ubiegania się o zwolnienie po tym 
terminie. 

3. Izby rolnicze powinny wydać orzeczenia 
o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia od egzaminu 
najpóźniej do dnia 1 stycznia 1941 r. 

4. W razie odmowy podanie będzie uważa
ne za równoznaczne z zawiadomieniem o zamia
rze poddania się egzaminowi. W tym przypadku 
izba rolnicza powinna przesłać do właściwe; ko
misji egzaminacyjnej podanie wraz z odpisem 
swego orzeczenia o odmowie zwolnienia od egza~ 
m~~ . 

§ 3. Te spośród osób, określonych w §§ 1 i 2, 
które do dnia 1 lipca 1941 r. nie złożą egzaminu 
z wynikiem dodatnim lub nie uzyskają zwolnie
nia od egzaminu - nie będą mogły po tym ter
minie zajmować stanowisk kierowników technicz
nych mleczami, maślarni i serowni. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze o·bowiązuje od 
dnia 1 lipca o 1939 r. 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

(-) J. Poniatowski. 

(Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 28 lipca 
1939 r. Nr 65, poz. 444). 
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ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 3 lipca 1939 r. 
o granicach uchybień obiegowych . dla zegar6w 

znajdujących się w miejscach publicznych. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 maja 
1922 r. o rachubie cza.su (Dz. U. R. P. Nr 36, 
poz. 307) zarządzam co następuje: 

fi 1. Granice ucih~bi~ń obieg?wych .d?zwo
lony ch dla zegarów zna)'du)ących Się w mieJscach 
publicznych, z wyjątkiem zegarów słonecznych, 
wynoszą: o 

1) w miastach - 3 minuty; 
2) we wszystkich innych miejscowościa~h: 

a) dla zegarów należących do władz, ID

stytucyj i przedsi ębiorstw państwo
wych lub samorządowych - 3 minuty; 


