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~64 o Dziennik Praw Poz 66 i 67: 

Art. 12.. Urząd Patentowy posiada pieczęć . państwową z napise m: 
"Ur~ąd Patentowy Republiki Polskiej". 

art. 13. Wykonanie ustawy niniejszej poleca s ię Ministrowi Przem y. 
słu i Handlu . 

. I\rt. 14. Ustawa niniejsza zyskuje moc obow i ązującą z dniem jej 
. egłoszenia w Dzienniku 'Praw Państwa Polskiego. 

Dan w Warszawie, dl 13 grudnia 1918 r. 

Naczelnik Państwa: . 
l Pilsl<tdskź 

I 
, Prezydent Ministrów; 

, o' 1VJoraczewski 

Minister Przemysłu i Handlu: 
1. IWa710Wski 

67. 

DEKRET 
w przedmiocie przymusowego zarządu państwowego. 

I\rt. 1. 1) Wszelki majątek ruchomy i nieruchomy; znajdujący si~ na 
o obszarze Rzeczyposrolitej Pol~kiej: o 

a) należący, 00 "ordynacji książąt W6rszawskich, hrabiów Paskiewi
czów- Erywańskich" , 

b) pocerkiewny oraz stanowiący uposażenie duchowieństwa !)rawo
. sławnego, 

2) przedsiębiorstwa przemysłowe i handlowe, których. ani właś cicie l e, 
an i ustanowieni przez nich zarządcy nie są obecni w kraju, 

3) przedsiębiorstwa przemysłowe, których utrzymanie w ruch u lub 
puszczenie w ruch, oraz posiadłości ziemskie, których zabezpieczenie lub 
zagospodarowanie leż) w interesie państwa, ' . 

4) zakladyi urządzenia użyteczności . publicznej (jak np. elektrowni'e , 

/ 

gazownie, wodociągi, tramwaje),~mogą być objęte pod zarząd państwowy. _ , 

I\rt. 2. Ustanowienie i wykonywanie zarządu państwowego na leży: 

a) w stosunku do wszelkiego' rodzaju dóbr nierucho~ych, prócz 
wymien:onych poniżej pod lit. b i c, a także przedsiębiorstw 
przemysłu rolnego i leśnegO-dO Ministra Rolnictwa i Dóbr Pań 
stwowych. 

b) w stosunku do przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych 
do MinistJa Przemysłu i Handlu, 

c) w stosunku do zakładów i urządzeń użyteczności publicznej 
do Ministra Spraw Wewne:trznych, o ł 00 

d) w stosunku do sum pieniężnych i kapitałów w gotówce, papie
rach V(artościowych lub zobowiązaniach, o ' ile n.ie stanowią one 
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. Dziennik Praw. ' Poz, 67. 
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.-'" przynależności majątków, pod lit. a, . b, c wymienionych,-do Mi
ńistra Skarbu. 

. Art. 3. Do każdego majątku,. nad którym ustanowi~ny zostaje za
rząd państwowy, władza, wart. 2 wskazana, mianuje zarządcę państwowe -: 
go; obowiązki zarządców państwowych mogą być powierzane, w miarę po
trzeby. bądź osobom do ich pełnienia specjalnie powolanym, bądź/ um~
dom państwowym lub organizacjom spo,łecznym . 

. \ f\rt, 4. O każdym wypadku ustanowienia zarządu i mianowania za 
rządcy państwowego podane będzie do publicznej wiadomości w gazecie 
urzęClowej. . 

I\rt. 5. Właściciel majątku, wziętego w zarząd państwowy, albo oso
by, pod których zarządem majątek pozostaje, obowiązani są dostarczyć 
zarządcy państwowemu wszelkie dane majątku dotyczące (księgi, rachunki: 
rejestra, wykazy, inwentarze etc.) pod rygorem art. 139 K. K. 

I\rt. 6. Zarządca państwowy zarządza powterzonym m4 ' majątkiem 
lub przedsiębiorstwem i jest wyłącznie upoważniony . do wykonywania czyn-
ności prawnych, dotyczących tego zarządu. 

I\rt. 7. Wszelkie prawa do majątku, naby~e przez osoby trzede 
w czasie, gdy majątek był pod zarządem b. władz okupacyjnych, mogą 
być wykonywane tylko za zezwoleniem zarządu par'jstwowego. -

I\rt. 8. Koszty zarządzania majątkiem wraz 
rząd<!y państwowego, obciążają majątek w zarząd 
nagrodzenia zarządcy usŁala właściwy minister. 
4 

z wynagrodzeniem za
objęty. Wysokość wy-

Art. 9. Zarządca państwowy odpowiedzialny jest za swe czynności 
tylko przed'Nładzą mianującą. ' 

I\rt. 10. Wszelkie wpły~y, osiągane z zarządzanego majątku, po po
trąceniu wydatków bieżących, zarządca państwowy składać będzie na ra
chunek specjalny danego majątku do kas państwowych lub przez rząd 
wskazanych. Podnoszenie . gotQwizny z rachunków tych dokonywane bę
dzie przez zarządców państwowych na mocy ogólnego lub specjalnego 
upoważnienia właściwego ministra. 

Rrt. 11. Szczegółowe przepisy oraz instrukcje, określające zakres 
uprawnień L tryb postępowania zarządców państwowych, wydadzą właściwi-
ministrowie (art. 2). . 

I\rt. 12. Dekret z dnia 23 listopada r. b. o sekwestrze zakładów pr~
mysiowych zostaje uchylony. 

Zarządy państwowe. powołane na mocy dekretu z dnia 23 listopada 
r. b., będą czynne nadal stosownie do przepisów dekretu niniejszego. 

Dan w Warszawie, d. 16 grudnia 1918 r. 

Naczelnik Państwa: 
,I. Piłsudski 

Prezydent Ministrów: 
Moracze'llJski 
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