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ogłaszam

ustaw!; na-

stę pującej treści:

u
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t a ,w a

ustawę

na-

Ustawa

z dnia 4 lipca 1923 r.
O

ogłaszam

Na mocy art. 44 Konstytucji
stępującej treści:

ofaanizacji i zakresie działania
Urzędu Likwidacyjnego.

z dnia 4 lipca 1923 r.
Głównego

Rrt. 1. Główny Urząd Likwidacyjny. istniejący
na mocy dekretu Naczelnika Państwa z 31 stycznia
1919 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Likwidacyjnego (Dz. P. P. P. N2 12, poz. 132), podlega Ministrowi Skarbu.

1\rt. 2. Do zakresu działania Głównego Urzędu
L.il<.widacyjnego należą następujące sprawy:
1) ustalenie wysokości strat, poniesionych wskutek wojny przez Państwo i poszczególnych
jego obywateli;
2) przygotowtlnie i prowadzenie wszelkich spraw,
tyczących się rozrachunku Państwa Polskiego
z innemi państwami z powodu przynależ
ności ziem Rzeczypos;politej Polskiej do byłych państw zZlborczych lub z powodu okupacji;
3) uzyskanie wszelkich odszkodowań i rozrachunek z poszkodowanymi;
, 4) sprawy, l<tóre na mocy ustaw i rozporządzeń
zostały przekazane do wyk0nania Głównemu
Urze;dowi Likwidacyjnemu;
5) inne sprawy likwidacyjne, wynikZljljce z wojny
światowej i polsko-rosyjskiej.

I\rt. 3.

Wnystkie sprawy, wymienione wart. 2
niniejszej ustawy, o ile SZl prowadzone w innych ministerstwach, muszą podlegać przed ich załatwieniem
lub przed ich wniesieniem na ' Rade: Ministrów rozpatrzeniu przez Główny Urząd Likwidacyjny.

Rrt. 4. Na czele
,cyjnego stoi Prezes.

Głównego

Urzędu

Likwida-

w przedmiocie udzielenia gwarancji Skarbu
Państwa do sumy 10 miljardów marek dla
życzki na budowę domów dla robotników,
emigrujący ch z Niemiec.

pore-

l'

się Ministra Skarbu do
udzielenia gwarancji Skarbu Państwa do wysokości
10 miljardów ma,ek dla pożyczki, jaką Towarzystwo
I\redytowe dla Reemigrantów, spółdzielnia z ogra-

Ilrt. 1.

niczoną

Upoważnia

odpowiedzialnością

w Poznaniu,

zaciągnie

w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej na budowę

domów dla re emigrujących
i ich rodzin.

Niemiec robotników

l

,

flrt. 2. Warunki udzielenia pożyczki, czas trwania takowej i terminy spłacania ustali Minister Skarbu
w porozumieniu z Ministrami: Robót ,Publicznych oraz
Pracy i Opieki Społecznej.
si~

Rrt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
Ministrowi Skarbu.

Rrt. 4. Ustawa niniejsza wchodzi w
z dniem jej

życie

ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: S. WojciecbowskJ
Prezes Rady Ministrów: w z.

alqbiński

Minister Skarbu: /t. Lind.

585.
Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam ustawę

na-

stępującej treści:

Ustawa
I\rt. 5. Rada Ministrów orzeknie na wniosek
Ministra Skarbu, postawiony w porozumieniu z Tv'i- ,
z dnia 6 lipca 1923' r.
nistrem Spraw Zagranicznych, zniesienie Glówneg9
w przedmiocie honor-Qwego dożywotniego upoUrzędu Likwidacyjnego, ewentualnie wcielenie go do
sażenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Ministerstwa Skarbu.
lirt. 6. Postanowienia dekretu Naczelnika Pań
stwa z 31 stycznia 1919 r. o utworzeniu Głównego
Urze:du Likwidacyjnego (Dz. P. P. P. N~ 12, poz. 132)
w przedmiocie organizacji i zakresu działania Głów
nego Urzędu Likwidacyjnegd uchyla się·

Hrt. 7. Ustawa

z dniem
się

niniejsza

wchodzi

w

życie

ogłoszenia.

I\rt. 8. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
Ministrowi Skarbu.

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski
Prezes Rady Ministrów: w z.
Minister Skarbu: H. Linde

alqbiński

I\rt. 1. Ustępujący ze swego stanowiska Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje uposaże
nie dożywotnie w wysokości pełnego uposażenia,
przywiązanego do 1. stopnia służbowego, płatne od
dnia 1 miesiąca, nastąpującego po ustąpieniu. Wdowa i sieroty po Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej
pobierają na wypadek jego śmierci zaopatrzenie
wdowie, względnie sieroce, obliczone w stosunku do
honorowego uposażenia dożywotniego wedle zasad
ustawy emerytalnej funkcjonarjuszów państwowych
z dnia 2f3 lipca 1921 rQku (Dz. U. R. P. N2 70, poz. 466).
Wszystkie inne postanowienia tej ustawy emerytalnej funkcjonarjuszów państwowych, z wyjątkiem
ograniczenia czasu przebywania za granicami Państ
wa, mają zastosowanie do Prezydenta Rzeczypospolite; Polskiej, jakoteż pozostałych po nim wdowy
, sierot.
'
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Rrt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
Elrt. 2. Prezydent Rzeczypo spolitej Polskiej,
który po złożeniu swej godności wstępuje do służby , się Jv1inistrowi Skarbu w porozumieniu z )'v'\inistre m
państwowej lub instytucji pańsh-vowej, pObiera weRolnictwa i Dóbr PCll1stwowych.
dle swego wyboru przez CZas swej sfużby bądź ho1\rt. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życi e
norowe uposażenie dożywotnie (art. 1), bądź lIposaz
dn
iem
ogłoszenia.
ienie, przywiązane do odno śnego stanowiska służbo
wego. Uposażen ia tego b. Prezydent RzeczypospoPrezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciechowski
litej nie traci w~kutek wyboru do Sejmu lub Senatu.
O ile jednak z tlrzędu swojego w służbie państwo Prezes Rady Ministrów: w z. Qlqbi.iski
wej lub instytucji państwowej ustą pi, służy mu pra- J\1inister Sbrbu: H. Linde
wo od dnia 1 miesiąca, następującego po ustąpieniu,
do dalsze!]o pcboru uposażeI;l ia, wart. 1 określonego. Minister Rolnictwa i Dóbr Państwo~ych: Oościcld
Prawa, w artykułach 1 i 2 określone,
w całości naczelnikowi PańsIwCl, powoto stanowisko uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 20 lutego 1919 r.

flrt. 3.

przysługują
łanemu na

Elrt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy powierza
się P(ezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Skarbu.
Elrt. 5.

Ustawa

niniejsza

wchodzi

w

587.
No mccv1 art.
stląpującej b'iŚci:

ogłaszam

ustaw<: ita-

Ustawa

życie

.t. dniem ogłoszenia.

z dnia 6 lipca 1923 r.

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski
Prezes Rady Ministrów w. z. Qlqbiński
Minister Skarbu: H. Linde

586.
, Na mocy art. 44 Konstytucji

ogłaszam

Itępującej treści:

ustawę

na-

Ustaw a
z dn ia 6 lipca 1923 r.
W . przedmiocie podwyższenia wkładid państwo

wej na kapitał zakł adowy Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie, ora;t w przedmiode udzielenia gwarancj i państwowej zazobowiązania tejże Kasy.
Rrt. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu' do powiE:kszenia wkładki państwowej na kapitał zakładowy
Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie (Dz.
P. P. P. z 1919 r. N2 15, poz. 213) do sześ ci u ,lTli!jardów mare!(.

Rrt. 2.

Ustalona wart. 1 niniejszej ustawy
wstawiona do preliminarza budże to
wego Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych
za rok 1923 za potrąceniem k'ł' o ty, dotychczas w tym
celu wpłaconej przez Rząd.
'
wkładka b~dzie

flrt. 3. Celem przyjścia z dalszą pomocą fiCentralnej Kasie Spółek Rolniczych w Warszawie w kierunku zasilenia jej funduszów obrotowych upoważnia się Ministra Skarbu do udzielenia państwowej gwara ncji finansowej do w ysokośc i
50.000.000.000 mk. na okres sześcioletni od dnia
wejścia w życie niniejszej ustaw)! za zobowiązania
Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, zaciągnięte na
warunkach, uzgodnio ~ych z Ministerstwem Skarbu.
nansową

44 Konstytucji

-

przedmiocie rozciągnięcia na obywateli
państw obcych przepisów prawnych o OdSloko- ,
dawaniu z tytułu nieszczęśliwych wypadków ;
przy pracy, niezdolności do pracy, starośC!:i, ~
śmierci, jal,,;oteż braku pracy .

w

.f\rt. 1. Obowiązujące w Rzeczypospolitej PoJskiej przepisy prawne w przedmiocie ubezpieczeń
społecznych lub obowiązków odszkodowania z tytułu
ni eszczęśliwych wypadków przy pracy, niezdolności
do pracy, starości, śmierci, jakoteż braku pracy mają
zastosowanie co do obowiązku ubezpieczenia i prawa do wszystkich świadc:leń wraz z wszystkiem i
dodatkami drożyźnianem\ i dodatkiem na wychowanie również względem zatrudnionych na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli palistw obcych,
oraz ich rodzin nawet zamieszkałych poza granicami
Pols ki. Obywatele państw obcych oraz ich rodzi ny
korzystają z wszelkich piaw do świadczeń wraz z dodatkami, nabytych w drodze ubezpieczeń społecz 
nych, również w razie opuszczenia granic Rzeczyp ospolitej Polskiej.
O ile jednak państwo obce ogranicza analog iczne prawa ' obywateli polskich, może Rada Ministrów
na wniosek lY\inistra Pracy i Opieki Społe cznej wydać przepisy, ograniczające odnośne prawa obywateli
tego pa6stwa w Polsce.
flrt. '2. Wykonanie niniejszej ustawy po wierza
sit': Ministrowi Pracy i O p ieki Społecznej.
Rrt. 3. Ustawa mOleJsza wchodzi w życie
z dniem ogłoszen ia i z tą chwUą tracą moc obowiCł
zującą wszelkie niezgodne z nią przepisy prawa.

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojc iecbowsH
Prezes Rady Ministrów: w z. .Gtqbiński
Kierownik fv\inisterstwa Pracy i Op ieki

Społecznej:

L. Darowski

