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sarzom spisowym asystencji urzędowej , urzędowego 
lokalu wraz ze światłem i opałem, zaopatrzyć ich w ma
terjały piśmienne, dostarczać w razie potrzeby pod
wód dla komisarzy spisOVJych, pokryć polowę kesztów 
wynagrodzenia komisarzy spisowych i wogóJe speł
niać wszystkie czynności wskazane instrukcjami ·spi
sowemi. 

§ 15. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w poro
żumieniu z Ministrami: Skarbu, Spraw Wojskowych 
i Sprawiedliwości. 

§, 16. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw Wewm:trznych: Kiernilc 

Minister Skarbu: H. Lindo 

Minister Spraw Wojskowych: Szeptycki 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

708. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Han
dlu w porozumieniu z .M~nistrem Skarbu 

i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej 
z dnia 22 sierpnia 1923 r. 

w przedmiocie udzielania poiyczel. ulgowych 
dla reemigrujących Z ł Niemiec drobnych prze
mysłowców, kupców, rzemieślników', oraz ich 

organizacji wytwórczych i handlowych. 

Na zasadzie art. 3 ustawy z dnia 1 maja 1923 ro
ku w przedmiocie udzielania gwarancji Skarbu Parl
stwa do sumy 2 miljardów marek za ulgowe potyczki 
dla re emigrujących z i'liemiec drobnych przemysłow
ców, kupców, rzemieślników oraz ich organ izacji wy
twórczych i handlowych (Dz. U. R. P. N257, poz. 403) 
zarządza sic:: co następuje : 

§ 1. Pożyczki ulgowe dla reemigrujących z Nie
miec drobnych przemysłowców, kupców, rzemieślni
ków, oraz ich organizacji wytwórczych i handlowych 
przyznaje Komitet Kredytowy przy Ministerstwie Prze
mysłu i Handlu. 

§ 2. Przyznane pożyczki wypłacać będzie na 
zlecenie przewodniczącego ł'\omitetu Kredytowego 
na warunkach ustalonych przez Komitet Kredytowy 
Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa i jej Oddziały. 

§ 3. Pożyczka ulgowa może być przyzn2na 
przy odpowiedniem zabezpieczeniu na I<redytową po
moc dla zakładu przemysłowego lub p,rzedsic::bior
stwa handlowego. 

§ 4. Do korzystania z poży'czek są uprawnien i 
reemigranci z Niemiec: 

a) drobni przemysłowcy i kupcy, po przedłoże
. niu dowodu, że prowadzili samoistnie przed
siębiorstwo przemysl'owe, bądź handlowe przed 
wojną, w czasie wojny, czy też obecnie, w kraju, 

czy na obczyźnie, że posiadają odpowiednie 
urządzenie przemysłowe lub przedsiębiorstwo 
handlowe w Niemczech, z których odpowied
nie maszyny i towary, mogą przewieść do 
Polski; 

b) rzemieślnicy, po przedłożeniu zaświadczenia 
cechu lub Izby rzemieślniczej,żesamoistnie pro
wadzili własne warsztaty i posiadają odpo
wiednie urządzenia warsztatowe, które mogą 
przewieść do Polski; 

c) wykwalifikowani rzemieślnicy po stwierdzeniu 
przez cech lub Izbę rzemieślniczą odpowie
dnich kwalifikacji zawodowych oraz przedło
żenie miejsca pracy, że samodzielnie praco
wali w fabrykach i są uzdolnieni do prowa
dzenia samoistnie własnego warsztatu. 

W wyjątkowych wypadkach, j eś li ubiegający się 
o pożyczkę Pi-ÓCZ dowodu, że jest reemigrantem 
z Niemiec, nie posiada wymaganych wyżej dokumen
tów, IComitet Kredytowy moźe \vedług swego uzna' 
nia ustalić jego zdolności zawodowe i uprawnienie 
do korzystania z pożyczki. 

Udzielenie pożyczki może Komitet Kredytowy 
uczynić zawisłem od spe(;jalr;ych warunków dotyczą
cych miejscowo~ci prowadzenia przedsiębiorstwa. 

§ 5. Warunkiem wypłaty pożyczki Jest wyka
zanie się dowodem posiadania miejsca na wykony
wanie przedsi~~biorstwa . 

§ 6. Do formalnego oprG~cowania spraw, do 
technicznej oceny'wartości rnająt:{owej petentów i t. p., 
związanych z udziele:1iem pożyczki wedle w~l~azówek 
i zlecel1 Komitetu l<:redyto1}lego, powołuje się Wydziały 
Przemysłowe i podlegle im organy tych województw 
w okręgu których reemigranci prov.iadzą swoje przed
siębio rstwa przemysłowe, bądź mają miejsce zamiesz
kania. 

§ 1. Podania o pożyczkq należy wnosić bądź 
do Komitetu Kredytowego przy Ministerstwie Prze
mysłu i Handlu, b?,dź tez do Wydziału Przemysłowe
go tP.go województwa, na którego terytorjum petent 
obrał sobie miejsce zamieszkania. Wydzi ały Prze
mysłowe przesyłają. podania wraz ze swoją opinją do 
Komitetu Kredytowego. 

Podania mogą być składane również u Gene
ralnego Sekretarza I'\omitetu Wykonnwcz~go dla po
laków VI Niemczech w celu przekazania ich Komite
towi Kredytowemu. 

r-Ue jest wymaganem, by petent w chwili wnie
sienia pOQania o pożyczkę przebywał już na Tery
torjum f<zeczypcspoJitej Polskiej-nieo'dzownem jest 
natomiast, by petent czynił zadość warunkom w § 4 
wymienionym. 

Podania o pożyczkc:: winny zawierać uzasadnie
nie potrzeby zaciągnięcia pożycżki (§ 3) ze wsk2lza
niem jej sumy, terminów i sposobów spłaty oraz 
rodzaju Zabezpieczenia. Na żądanie Komitetu Kre
dytowego do podań winny być dołączone, prócz wy
pełnionego kwestjonarjusza, dOKumenty, określające 
położenie prawne i majątkowe przedsiGbiorstwa. 

W razie przyznania pożycz};i w całej żądanej 
sumie lub VI jej CZE: ' ci, Komitet Kredytowy komuni
kuje petentowi warunki, pod jakiemi może korzystać 
z pożyczki. 
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Decyzja Komitetu Kredytowego zapada zwykłą 
większością głosów jego członków, przyczem do pra
womocności uchwał konieczna jest obecność przed
stawiciela Ministerstwa Przemysłu i Handlu jako 
przewodniczącego Komit:::tu, przbdstawiciela Polskiej 
Krajowej Kasy Pożyczkowej oraz przynajmniej jednego 
z członków. Przeciw decyzji tej nie przysługuje pe
tentowi żaden środek prawny. 

Z posiedzeń komitetu sporządza się protokuły. 
Przyjęcie warunków, postawionych przez f\:omitet 

Kredytowy, winien petent potwierdzić najpóźniej w cią
gu 6 tygodni, l icząc od daty wysłania pisma Komitetu 
i w tym też terminie winien wykonać przedwsh:~pne 
warunki poprzedzc':j':lce udzielenie pożyczki. 

Przewodniczący Komitetu KredytoVlE:go, po wy
pełnien iu przez peteTlta wszystkich przedwstępnych 
warunków i w wyrażeriiu prZezeń zgody na specjalne 
warunki dotyczące miejsca wykol1ywan!a przedsię
biorstwa, zleca Polskiej Krajo'Nej Kasie Pożycz!<owej 
lub jej Oddziałowi wypłatę przyznanej pożyczki i za
wiadamia o tern petenta. Zlecenie to, traci moc, o ile 
pożyczka nie została zree::!iżowana w terminie 6 ty
godniowym od daty zlecenia wypłaty. 

§ 8. Wyplata prz,yznanej pożyczki następuje 
w całości, lub ratach przy tern według uznania l'\omi
tetu Kredytowego, na zlecenie Przewodniczącego te
goż Komitetu, Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa lub 
jej Oddział są obowiązane wypłacić całkowitą sumę 
pożyczki, lub jej część, bądż bezpośrednio petentowi, 
bądź osobie lub firmie, od której petent nabywa ma
szyny, narzędzia, surowce, lub towary niezbędne do 
prowadzenia warsztatu pracy na poclstawie skryptu 
dłużnego, lub wekslu otrzymującego pożyczkę za 
uprzedniem zawiadomieniem tegoż_ 

§ 9. Spłatę pozyczki rozkłada się na raty kwar
talne lub półroczne, licząc terminy spłat od dnia wy
płacenia pożyczki, procenty opłaca sk~ w tychże ter~ 
minach z góry. W razie niezapłacenia w terminie 
przypadającej raty, Polska Kasa Pożyczkowa winna 
pobierać odsetki za zwłokę, niezależnie od ewentual
nego protestu. 

Wcześniejsza spłata pożyczki, w części lub w ca
łości może być uskuteczniona w każdej chwili. 

§ 10. Wysokość pobieranych od pożyczek pro
centów nie może być wyższa niż każdoczesny pro
cent dyskontowy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej. 

§ 11. W wyjątkowych wypadkach dłl,lżnik może 
uzyskać prolongatę w spłaceniu pożyczki i w tym 
celu winien nc:jpóżniej na 14 dni przed terminem 
pł.atności raty złożyć w Komitecie Kiedytowym na
leżycie uzasadnione podanie; o prolongacie decyduje 
Przewodniczący Komitetu. 

§ 12. Komitet ł\:redytowy obowiązany jest prze
chowywać wszelkiego rodzaju złożone przez peten
tów dokumenty do czasu zupełnej spłaty udzielonej 
pożyczki. 

§ 13. Polska Krajowa t(asa Pożyczkowa i jej 
Oddziały są obowiązane przechowywać skrypty dłuż
ne i weksle dłużników i CZU',JjQĆ nad regularnq spłatą 
w terminach rat pożyczkowych. 

O wypłacie pożyczek i spłacie rat wini en być 
I\ornitet Kredytowy powji~domiony. 

§ 14. Realizacja gwarancji Skarbu Państwa 
może nastąpić dopiero po wyczerpaniu wszelkich 
środków prawnych, zmierzających do ściągnięcia na
leżytości od opornych dłużników nie wyłączając licy
tacji sądowych. 

§ 15. Dłużnicy, korzystający z pożyczek ulgo
wych, obowiązani są składać Komitetowi Kredyto
wemu VI terminach ustalonych w warunkach sprawo
zdania o stanie swego przedsiębiorstwa. 

W razie zmniejszenia się wartości majątku dłuż
nika, Komitet Kredytowy ma prawo żądać od niego 
według swego uznania dodatkowego zabezpieczenia 
udz ielonej pożyczki, względnie, dorażnej spłaty całej, 
bądź części pożyczki, bez względu na . ustalone ter
miny spłaty. 

§ 16. W razie niestosowania się dłużnika do 
niniejszy<;h przepisów, oraz do warunków specjalnych, 
które mogą być postawione przy udzielaniu po
życzki, lub też będą ustalane przez odnośne przepisy 
prawne w czasie trwania stosunku dłużnego, jak rów
nież, w razie zawieszenia działalności przedsiębior
stwa na czas dłuższy, niż na kwartał, można natych
mi3.st zażądać zwrotu całej należytości Skarbu Pań
stwa bez względll na umówione terminy. 

§ 17. W razie wprowadzenia novJej waluty 
spłata pożyczek nastąpi w nowej walucie wedle urzę
dowego kursu przerachowania. 

§ 18. Wszelkie wydatki, związane z udziele
niem pożyczek ulgowych, ' obciążają Skarb Państwa. 

§ 19. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie, 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: W. Kucbarski 

Minister Skarb!!: H. Linde 

Kierownik Ministerstwa Pracy Opieki Społecznej: 
L. Darowski 

709. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu 
i Sprawiedliwości 

z dnia 23 sierpnia 1923 r. 

w przedmiocie orzecznictwa w sprawach opłat 
stemplowych w b. dzielnicy rosyjskiej. 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dn. 7 kwietnia 
1922 r. w przedmiocie podwyższenia i zrównania 
stawek przy niektórych opiatach stemplowych (nale
żytościach) (Dz. U. R. P. N2 38, poz. 315), art. 13 
ustawy z dn. 31 lipca 1919 r_ o tymczasowej organi
zacji władz i urzędów skarbowych (Dz. P. P. P. N265. 
poz 391), § 2 rozp. Rady Ministrów z dn. 21 marca 
1921 r. w przedmiocie rozciągnięcia mocy obowiązu
jącej ustawy z dn. 31 lipca 1919 r. o tymczasowej 
organizacji władz i urzędów skarbowych na ziemie 
przyłączone do Rzeczypospolitej na podstawie umowy 
o preiiminaryjnym pokoju i rozejmie, podpisanej 
w Rydze dn. 12 października 1920 r. (Dz. U. R. P. 
N2 35, poz. 205) wreszcie § 1 ustępu I p. 1 oraz § 3 
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