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§ 1. ZWlIlnia ' , si~ od zatrzymania l likwidacji
majątki,

89.
Ustawa
z dnia 31 stycznia 1922 r.
podwyższenia opłat, ustanowionych VI delHetach z dnia 4 lutego 1919 roku
o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów
rysunkowych i modeli i o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. Hl! 13, poz. 137, 138 i 139).

w przedmiocie

.f\rt. 1. Wszystkie opłaty, ustanowione w dekreta ch z dnia 4 lutego 1919 r. o patentach na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych i modeli
i o ochron ie znaków towarowych (Dz. P. P. P. N2 13
poz. 137, 138 i 139) podwyższa si~ pi~ćdziesh;clo
Krotnie.
.f\rt. 2. Rada Ministrów może zarządzić podwyższenie lub zniżenie opłat, ustalonyc:h wart. 1,
Ilie wcześniej jednak nii po upływie trzech miesil:!cy
:Jd wejścia 'tY życie niniejszej ustawy.
.f\rt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
się Ministrowi Przemysłu i Handlu oraz Ministrowi
Skarbu.

I(rt. 4.
w

czternaście

Ustawa
dni po

niniejsza

wchodzi

w

życie

prawa i Interesy obywateli Rzeszy Niemlec"kiej, zatrudnionych na podstawie umowy służbowej
w przemyśle, górnictwie i hutnictwie, oraz pełnią
cych obowiązki urz~dników państwowych lub komunalnych, jeśli obywatele ci są obecnie bądt zatrudnieni . na terytorjum Górnego $Iąska, przyznanem
Polsce, we wskazanych wyżej dziedzinach przemysłu
krajowego, bądź też na tern terytorjum pozostają na
urzt;dach państwowych lub komunalnych, o ile stanowiska swe zajmować b~dą nie mniej niż 12 miesięcy od dnia wydania niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Wykonanie mmeJszego rozporz2ldzenla
powierza się Prezesowi Głównego Urzędu L1kwldo·
cyjnego.
RozporządzenIe
ogłoszenia.

§ 3.

z dniem

niniejsze wchodzi w iy~le

Prezydent Ministrów:
w z. Steslowica
Minister Sprawiedliwości:

Sobolew8ki
Prezes Głównego Urz~du
likwidacyjnego:
w z. J. Kar4nicki
Minister b. Dzielnicy Pruskiej:

Wybicki

ogłoszeniu.

Marszałek:
Tl'qmpczyński

Prezydent Ministrów:

Antoni Ponikowski
Minister

Przemysłu

91.

i Handlu:

w z. Henryk Stl'asburger

Minister Skarbu:

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 12 grudnia 1921 r.

Nieba/ski

w przedmiocie zwolnienia od obowiązku zgła
szania do rejestracji majątkÓW, praw l lnte..ę
sów, należących do pewnych kategorji obywateli
niemieckich.
90.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 12 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zwol nienia od likwidacji mająt
ków pewnych kat ego rji osó b zami eszkałych
w przypadł ej Polsce części Górnego Śląska.
Na mocy art. 1 ustawy z dnia 18 marca 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia ustawy z dnia 15 lipca
1920 r. o likwidacj i majątków prywatnych w wykonaniu traktatu pokoju podpisanego w Wersalu dnia
28. czerwca 1919 r.-Dz. U_ R. P. NI! 70, poz. 467
(Dz. U. R. P. N2 31, poz. 183)-Rada Ministrów po·
stana wia co .. następuje:

Na zasadzie art. 4 ustawy z dnia 4 marca 1920 r.

o rejestracji i zabezpieczeniu majątków niemlec:ki.ch
(Dz. U. R. P. N2 25, poz. 153) Rada Ministrów P9stanawla co

nast~puje:

§ 1. Zwalnia sl~ od obowiązku zgłoszenia do
rejestracji majątki, prawa i interesy, znajdujące sh~
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i nalłŻące do
obywateli .Rzeszy Niemieckiej, pochodzących z terenu
Górnego Sląska, przyznanego ostatecznie Polsce, lub
do spóiek, towarzystw i stowarzyszeń, zarządzanych
albo kontrolowanych przez obywateli tych terenów,
tudzież posiadających tam swą siedzib~, a to do
czasu zawarcia umowy gospodarczej polsko·niemieckiej, dotyczącej Górnego Śtąska.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Głównego Urz~du Likwidacyjnego. ·
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§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
z dniem ogłoszenia.

życie

Prezydent Ministrów:
w z. Steslowicz
Minister

§ 1. Zezwala się na prac~ w tartakach w porze nocnej i utrzymywanie ich w ruchu bez przerwy
w ciągu 6 dni tygodnia przez wprowadzenie trzeciej
zmiany pracowników.
§ 2. Czas pracy poszczególnych pracowników
w myśl przepisów art. 1 i z zachowaniem przepisów
art. 10 wyż wyszczególnionej ustawy winien wynosić
w .dni powszednie 8 godzin na dobę, w soboty
6 godzin na dobę, a ich odpoczynek niedzielny winien trwać conajmniej 24 godziny co tydzień.

Sprawiedliwości:

Sobolewsk,
Minister Spraw Zagranicznych:
Skil'munt
Prezes Głównego Urzędu
Likwidacyjnego:
w z. J. Kal'śnicki

§ 3. Zezwolenie na wprowadzenie pracy na
3 zmiany w poszczególnych tartakach wydawać b~·
dzie inspektor pracy właściwego obwodu po przedstawieniu zaświa~czenia organów Ministerstwa Robót
Publicznych, że wydanie takiego zezwolenia potrzebne
jest ze względu na odbudow~ kraju.

92.

§ 4.
wierza

Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 19 grudnia 1921 r.

w przedmiocie zmiany statutu Galicyjskiego

się

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poMinistrowi Pracy i Opieki Społecznej.

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia i obowiillzuje do dnia 1 maja
1922 r.
Prezydent Ministrów:
Antoni Ponikowskl

Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego.
Na zasadzie ustawy z dnia 30 lipca 1921 r.
przedmiocie udzielenia Radzie Ministrów pełno
mocnictwa do wprowadzenia zmian do statutów
(ustaw) instytucji kredytowych, zatwierdzonych w drodze ustawodawczej -przez b. władze zaborcze. (Dz.
U. R. P. N'!~ 75, poz. 512) Rada Ministrów zarządza
co nast(lpuje:

Minister Pracy i Opieki

Społecznej:

W

§ 1. Zatwierdza się następującą zmianę statutu
Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
we Lwowie: w punkcie "e" § 16, w miejsce słów
.czwartej części. procentu (1/,%)" zostają wpisane
słowa "dwóch procentów (2%)".
§ 2.
Z

dniem

Rozporządzenie
ogłoszenia .

niniejsze wchodzi w

L. Darowskl
Minister

Przemysłu

i Handlu:

w z. Henryk Strasburger

94.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia .3 lutego 1922 r.

życie

w sprawie rozszerzenia zakresu

Prezydent Ministrów:
w z. Steslowic:z
Minister Skarbu:
Micbalski

działania i orGłów

ganizacji Komisji rewindykacyjnej przy
nym urzędzie likwidacyjnym.

Na zasadzie art. 15 i 18 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. P. K. P. N2 1 poz. 1) zarządza si~ co na·
stępuje:

93.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 3 lutego 1922 r.

w sprawie zezwolenia na wprowadzenie pracy

na 3 zmiany w tartakach.
Na zasadzie art. 15 i 6 p. d ustawy z dnia
18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz.U. R. P. z .1920 r. N2 2, poz.?) zarządza
sit:: .co następuje:

§ 1. Zakres d ziałania Komisji rewindykacyjnej,
utworzon ej przy Głó wny m urze;dzie likwidacyjnym
na podstawie rozporzZldzenia Rady Ministrów z dnia
28 października 1920 roku (Dz. U. R. P. N2 118,
poz. 780) rozciąga się na czynności, powierzone jej
powyższ e m rozporządzeniem, a wynikające z postanowień tr aktatów pokoju, zawa rtych przez Polsk~
z był ymi sp rzymierzeńcami wojennymi Niemiec oraz
z postanowień wszelkich umów międzypaństwowych
uzupełniających lub zastępujących takie 'traktaty.
Również wszelkie czynności, mające na celu
przeprowadzenie wykonania umów restytucyjnych,
zawartych pomiędzy Polską z jednej a Państwami
Sprzymierzonemi i Stowarzyszonemi, nowopowstałemi, .

