
RZECZYPOSPOLITEJ POLSIClEJ. 

3 sierpnia l'{Q 76. Rok 1923. 

Treść: 594. Ustawa z dnia 4 lipca 1923 r. w sprawie zakładania filjl przez związki zawodowe na terenie 
działania austrjackiej ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1867 r. (austr. Dz. Ust. 
N~ 134) oraz rozporządzenia komisarza generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 września 

, 1919 r. (Dz. Urz. Z. C. Z. W. Ne 25 poz. 255). 880 

595. Ustawa 2 dnia 6 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia kar oraz odszkodowania w postępo-
waniu administracyjno-kamem i dyscypiinarnem władz samorządowych w b. Galicji • 880 

596. Rozporządzenie Pre::ydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 lipca 1923 r. o przenoszeniu oficerów 
do korpusu oficerów kontrolerów, oraz o zasadach, dotyczących starszeństwa przy awansach, 
sposobu przeprowadzania wyboru' oraz kwalifikowania oficerów korpusu kontrolerów i oficerów 
tegoż korpusu, awansowanych na generałów • 

597. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1923 r. w przedmiocie ' rozciągnięcia mocy 
obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 1921 r. o ratyfikacji traktatu pokoju między Polską 
a: Rosją i Ukrainą, podpisanego w Rydze dnia 18 marca 1921 oraz tego traktatu na obszar 

881 

powiatów: oszmiańskiego, święciat'lskiego, wileńskiego, trockiego i brasławskiego • •• 882 

598. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w przedmiocie zmiany rozporządze
nia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 1922 r. o zmianie dekretu N! 324 Naczelnego Dowódcy 
Wojsk Litwy Środkowej z dnia 27 sierpnia 1921 r. w przedmiocie regulaCji przez Wilellski 
Bank Ziemski rachunków wynikających z opłaty kuponów oraz przedterminowej spłaty pożyczek 882 

599. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia normalnych 
dJet dziennych '" " • • ••• • • • • •• 883 

600. Rozporządzenie Rady Mlnistr6w z dnia 23 lipca 1923 r. w sprawie podwyższenia djet do Węgier 883 

601. Rozporządzenie Rady Ministr6w z dnia 23 lipca 1923 r. w przedmiocie podwyższenia wynagro': 
dzenia godzinowego dla drużyn parowozowych i konduktorskich. • • • • • •• 884 ' 

602. Rozporządzenie Rady Ministr6w z dnia 26 lipca 1923 r. w przedmiocie rozciągnięcia na ZiemiE; 
Wileńską dekretu w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowe m na 
użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych wodnych oraz wszelkich 
urządzeń użyteczności publicznej • • • •• 885 

603. Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 2 lipca 1923 r. w przedmiocie zmian w rozmieszcze-
niu Ewidencji katastru podatku gruntowego w okrE;gu izby skarbowej we Lwowie. 886 

604. Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu oraz 
Ministrem Przemysłu i Handlu z dnia 24 lipca 1923 r. o otwarciu do użytku publicznego no
wozbudowanego odcinka Roskosz - Klonownica Wielka -- Janów w,ąskotorowej kolei Bialskiej 
Podlaskiej. • • • • 885 

Sprostoy.rania: 1) ustawy z dnia 17 maja 1923 , r. Dz. U. R. P. N~ 59 poz. 417, 2) rozp. Min. 
Sk. Dz. U. R. P. N! 61 poz. 453, 3) ustawy z dn. 6 lipca 1923 r. Dz. U. R. P. N! 71 poz. 555 886 
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594. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na

~tępuiącej treści: 

Ustawa 
z dnia 4 lipca 1923 roku 

w sprawie zakładania fHji przez związki zawo
dowe na terenie działania austrjaddej ustawy 
o stowarzyszeniach z dnia 15 listopada 1361 r. 
(au str. Dz. Ust. N2 134) oraz rozpor.ządzenia ko
misarza genemlncgo Ziem Wschodnich z: dnia 
25 września 1919 r. (Dz. Urz. Z. C. Z. W. ](2 25 

poz. 255). 
1\rt. 1. Związki zawodowe, istniejące na pod· 

sta wie dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. w przedmio· 
cie tymczasowych przepisów o prucowniClych związ· 
I<ach zawodowych (Dz. P. P. P. N2 15, poz. 209), 
którym władze , w dekrecie przewidziane, zezwoliły 
na wykonywanie statutowej działalności na obszarze 
całego Państwa, zwolnione są przy otwieraniu swych 
filji od obowiązku dostosowania się do §§ 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10 austrjackiej ustawy o stowarzyszeniach 
z dnia 15 listopada 1867 r. (austr. Dz. Ust. N!! 134) 
oraz do §§ 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 i 19 raz· 
porządzenia komisarza generalnego Ziem Wschod
nich z dnia 25 września 1919 roku (Dz. Urz. Z. C. 
Z. W. N!! 25, poz. 255) i mają prawo swobodnego 
otwierania swych filji na terenie całego Państwa z za
chowaniem jedynie przepisów, wymienionych wart. 2 
niniejszej ustawy. 

Rrt. 2. Zarządy centralne związków zawodo' 
wych, wymienionych wart. 1 niniejszej ustawy, otwie' 
rają swe filje na terenie działania austrjackiej usta
wy o stowarzyszeniach z dn. 15 listopada 1867 r· 
oraz na terenie dzil\łan ia rozporządzenia komisarza 
generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 września 
1919 r. (Dz. Urz. Z. C. Z. W. N2 25, poz. 255) w ten 
sposób, że o otwarciu filji ZCl'NiCldaminją w wzeciągu 
3 dni inspektorat pracy oraz starostwo, w których 
obrębie leży miejscowość, w której . filję otwarto, przy 
równoczesnem przedłożeniu statutu związku central
nego oraz podaniu siedziby filji i każdorilzowego jej 
kierownictwa. 

Rrt. 3. Filje, zarejestrowane w myśl art. 2 ni
niejszej ustawy, podlegają odnośnie do swej dzia
łalności wszystkim przepisom pozostałych paragrafów 
austrjackiej ustawy o stowarzyszeniach z dnia 15 li 
stopada 1867 r. (austr. Dz. Ust. .N2 134), względnie 
rozporządzenia komisarza generalnego Ziem Wschod
nich z dnia 25 września 1919 r. (Dz. Urz. Z. C. Z. W. 
N2 25, poz. 255), niewymienionych wart 1 niniej
szej ustawy. 

flrt. 4. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się 
l"iinistrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumie· 
niu z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

Hrt. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

595. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw~ na

stępującej treści : 

Ustawa 
z dnia 6 lipca 1923 r. 

w sprawie podwyższenia kar oraz odszkodo
wania w postępowaniu administracyjno-karnem 
i dyscypHnarnem władz samorządowych w b. 

Galicji. 

Rrt. 1. I'Iajwyższą i naj niższą granicę kar pie
niężnych (grzywien), oznaczonych w walucie austrjac
kiej, nakładanych przez władze samorządowe, a prze
widzianych: 

a) w galicyjskich ustawach gminnych z dnia 
12 sierpnia 1866 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 9), z dnia 
14 października 1870 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 79), 
z dnia 13 marca 1889 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 24), 
z dnia 3 lipca 1896 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 51), 
z dnia 6 października 1901 r. (Dz. Ust. Kr. 
f'Jr. 103); 

b) w gc.licyjskich ustawach budowniczych z dnia 
28 kwietnia 18132 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 77), 
z dnia 17 lipca 1883 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 63), 
z dnia 21 kwietnia 1885 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 31), 
z dnia 4 kwietnia 1889 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 31) 
w brzmieniu, ustalonem ustawą z 15 maja 
1907 roku (Dz. Ust. Kr. Nr. 56), z dnia 13 paź
dziernika 1899 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 133) 
w brzmieniu, ustalonem ustawll z 15 maja 
1907 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 56); 

c) w galicyjskiej ustawie o policji ogniowej 
z 10 lutego 1891 r. (Dz. Ust. KI'. Nr. 18); 

d) w galicyjskiej ustawie o ochronie własności 
polnej z 17 lipca 1876 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 29)
podwyższa się, licząc po 3.000 mkp. za jedną 
koronE:. 

flrt. 2. Przy dopuszczalnej według wyszczegól
nionych . wart. 1 ustaw zamianie grzywny na karę 
aresztu grzywnie 30.000 marek odpowiada 24 godzin 
aresztu, grzywnie poniżej 30.000 marek do 7.500 mk. 
włącznie odpowiada kara aresztu 12 godzin, a grzyw
nie poniżej 7.500 mk. - kara 6 godzin aresztu. 

1\rt. 3. KwotE:;, do której zaprzysiężona straż 
polowa może sama na mocy § 50 ustawy z 17 lipca' 
1876 r. (Dz. Ust. Kr. Nr. 28) szacować wyrządzoną 
szkodę, podwyższa się na 50.000 marek. 

Wyrażoną w § 54 tejże ustawy najwyższą sumę 
odszkodowania, którą przyznać może zwierzchność 
gminna, podwyższa si€; na 150.000 marek. 

R.rt. 4. Wykonanie tej ustawy powierza si~ 
l"iinisŁrO\vi Spraw Wewnętrznych. 

l\rt. 5. Ustawa obowiązuje z dniem dej ogło
szenia. 
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