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Elrt. 2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
który po złożeniu swej godności wstępuje do służby , 
państwowej lub instytucji pańsh-vowej, pObiera we
dle swego wyboru przez CZas swej sfużby bądź ho
norowe uposażenie dożywotnie (art. 1), bądź lIposa
ienie, przywiązane do odnośnego stanowiska służbo
wego. Uposażenia tego b. Prezydent Rzeczypospo
litej nie traci w~kutek wyboru do Sejmu lub Senatu. 
O ile jednak z tlrzędu swojego w służbie państwo
wej lub instytucji państwowej ustąpi, służy mu pra
wo od dnia 1 miesiąca, następującego po ustąpieniu, 
do dalsze!]o pcboru uposażeI;l ia, wart. 1 określonego. 

flrt. 3. Prawa, w artykułach 1 i 2 określone, 
przysługują w całości naczelnikowi PańsIwCl, powo
łanemu na to stanowisko uchwałą Sejmu Ustawo
dawczego z 20 lutego 1919 r. 

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

Elrt. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
.t. dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów w. z. Qlqbiński 

Minister Skarbu: H. Linde 

586. 

, Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na
Itępującej treści: 

Ustaw a 
z dn ia 6 lipca 1923 r. 

W . przedmiocie podwyższenia wkładid państwo
wej na kapitał zakładowy Centralnej Kasy Spó
łek Rolniczych w Warszawie, ora;t w przedmio
de udzielenia gwarancj i państwowej zazobo-

wiązania tejże Kasy. 

Rrt. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu' do po
wiE:kszenia wkładki państwowej na kapitał zakładowy 
Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie (Dz. 
P. P. P. z 1919 r. N2 15, poz. 213) do sześciu ,lTli!
jardów mare!(. 

Rrt. 2. Ustalona wart. 1 niniejszej ustawy 
wkładka b~dzie wstawiona do preliminarza budżeto
wego Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych 
za rok 1923 za potrąceniem k'ł'oty, dotychczas w tym 
celu wpłaconej przez Rząd. ' 

flrt. 3. Celem przyjścia z dalszą pomocą fi
nansową Centralnej Kasie Spółek Rolniczych w War
szawie w kierunku zasilenia jej funduszów obroto
wych upoważnia się Ministra Skarbu do udziele
nia państwowej gwarancji finansowej do wysokości 
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. 

Rrt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Jv1inistrowi Skarbu w porozumieniu z )'v'\inistrem 
Rolnictwa i Dóbr PCll1stwowych. 

1\rt. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciechowski 

Prezes Rady Ministrów: w z. Qlqbi.iski 

J\1inister Sbrbu: H. Linde 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwo~ych: Oościcld 

587. 

No mccv1art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw<: ita
stląpującej b'iŚci: 

Ustawa 
z dnia 6 lipca 1923 r. 

-
w 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 . 

.f\rt. 1. Obowiązujące w Rzeczypospolitej PoJ
skiej przepisy prawne w przedmiocie ubezpieczeń 
społecznych lub obowiązków odszkodowania z tytułu 
nieszczęśliwych wypadków przy pracy, niezdolności 
do pracy, starości, śmierci, jakoteż braku pracy mają 
zastosowanie co do obowiązku ubezpieczenia i pra
wa do wszystkich świadc:leń wraz z wszystkiem i 
dodatkami drożyźnianem\ i dodatkiem na wychowa
nie również względem zatrudnionych na obszarze 
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli palistw obcych, 
oraz ich rodzin nawet zamieszkałych poza granicami 
Polski. Obywatele państw obcych oraz ich rodzi ny 
korzystają z wszelkich piaw do świadczeń wraz z do
datkami, nabytych w drodze ubezpieczeń społecz
nych, również w razie opuszczenia granic Rzeczypo
spolitej Polskiej. 

O ile jednak państwo obce ogranicza analogicz
ne prawa ' obywateli polskich, może Rada Ministrów 
na wniosek lY\inistra Pracy i Opieki Społecznej wy
dać przepisy, ograniczające odnośne prawa obywateli 
tego pa6stwa w Polsce. 

flrt. '2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
sit': Ministrowi Pracy i O p ieki Społecznej. 

Rrt. 3. Ustawa mOleJsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia 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 Opieki Społecznej: 
L. Darowski 


