•
1094

Dziennik

UsŁaw

Rrt. 5. Właściciele akcji, którzy w terminie
. prekluzyjnym z przyczyn uzasadnionych prawa swego
.do poboru akcji nowej emisji nie wykonali, będą
mogli vi ciągu l~t pięciu qd daty zamknięcia subskrypcji wystąpić z żądaniem odstąpienia im tych
akcji, do których poboru uprzednio byJj;.... uprawnieni
i które nabył dla siebie Skarb Pat1stwa w wykonaniu
za strz eż onego w ustawie niniejszej przywileju.
F\kcje te zostaną odstąpione po uiszczeniu sum,
wyłożonych przez Skarb Państwa .na nabycie tych
akcji , kosztów, z tranzakeją związanych, i % stosunku 10f0 od sta miesięcznie .

l

Rrt. 6. Minister Skarbu oraz organa, przez
niego upoważnione, mają prawo kontroli ksiąg handlowych spólki ~ akcyjnej w celu sprawdzenia prawidłowo ści
danych, przez spółkę przedstawionych
(art. 3 ust. 1).
Rrt. 7. Zawarte w ustawacH i w · warunkach
emi syjnych postanowienia, sprzeczne z nini ejszą
ustawą, tracą moc obowiązującą . .
l

Rrt. 8. Ustawa
z dniem
akcji j uż

nInIejsza wchodzi , w życie
ma zastosowanie do emisji
o ile akcje nowej emisji,
czasowe nie · zostały wydane

ogłoszenia i
zakończonych ,

w zg lędnie świadectwa

akcjon arjuszom.
się

Rrt. 9. Wykon,anie niniejszej ustawy powierza
Ministrowi Skarbu.

Rrt. 10. Ustawa Iliniejsza traci moc
zuj ącą

obo w i ą

dnia 31 grudnia 1927 r.

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski
'·Prezes Rady Ministrów
i Minister Skarbu: W. Grabski
,.

724.
Na mocy arJ. 44 Konstytucji
stępującej

ogłaszam

ustawE: na-

treś ci:

Ustawa
z dnia 31 lipca 1924 r.

o ję zy Im państwowym i języku urzędowania
rzą dowy ch i samorządowych władz.adrninistra-

,

cyj ~y ch.

.

\

(
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Ne 73.

lwowskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego , wołYGs kiego i poleskiego; od biąłorusinów na obszarze
województw: poleskiego, nowogródzkiego, wileńskie
go o raz pqwiatów: grodzieI'lskjego i wołkowyskiego
w województwie białostockiem; wręszcie od litwinów
na obszarze powiatu święciańskiego i gmin z więk
szością litewską dawnego powiatu trockiego w okręgu administracyjnym wileńskim.
.

Rrt. 3. Na podania stroIl, wmeSione nie w ję
zyku państvv'Owym, władze administracyjne l i II insta ncji oraz magistratu mi ast, wydziały po wi atowe
i wojewódzkie i ich zak ła dy odpow i adają : ,na obszarze woje wództw: lwowskiego, tarnopolskiego i stanisławowskiego w dwóch językach: państwowym oraz
w języ k u podania; na pozostałych obszarach, wymienion ych wart. 2, odpowiedź w takim wypadku na~
stęp uje w języku państwowym, a na życzenie stron
w dwóch językach: parlstwowym oraz w języku podania. •
.
O dopuszczalności w analogicznych wypadkach
w -·odpowiedz iach władz miejskich miast, wydzielonych z powiai:ów pod względem administracji pań
stwowej, oprócz języka państwowe ~o, jednego z wyżej wymie nionych języków decyduje rada miejska.
Urzędy gmin wiejskich odpowiadajZ\ stronom
w ję zyku podań.
Rru 4. W obradach rad gminnych, miejskich,
sejmików powiatowych i wojewódzl~ich narówni z ję
zykiem państv/o wy m mogą być u żywane języki, które są dopuszczone w poclaniąch w danem woje,
wództwie stoso wn ie do art. 2.
Ó dopuszczalności w obrad~ch rad miejskich
m iast, wydzielonych z powiatów pod względ e m administracji p aństwowej, obok języka państwowego,
jedn e go z wymie nio nych wart. 2 języków decyduje' .
rada miej ska .
Protokóły posiedzcl'i rad gminnych, miejskich,
sejmi kó w powiatowych i wojewódzkich mogą być
prowadzone, obok języka państ wowego, w jednym
z języków, dopu ~zczonych VI obradach, a to na podstawie uchwały danego c iała samorządowego.
.

flrt. 5. Ob wieszczeni2'l wład z samorządowych
mogą być na podstawie uchwały · danego ciała samorzą dowego spo rządzane w dwóch językach, a mianowicie obok tekstu w języku pań stwowym, umies zczonym na pi erwszem mlejscu, moż e być tekst
w ję zyk u, dopuszczonym \li podaniach.
Ob wieszczenia władz państwowych będą sporząd z ane w tych sa mych j ęz ykach co obwięs z czenia
władz samorządowych w danej gminie.

flrt. 1. Językiem państwowym R z e~zypospolitej Polskiej jest język polski.
.
W języku państwowym urzędują wszystkie rzą
Ustawy wojewódzkie i ogłoszenia urzędowe
dowe i samorządowe władze i urzędy administracyj- państwowych władz adminis tracyjn ych, publikowane ,
ne zarówno w siuźbie wewnętrznej, jak zewnętrznej, . \V Dzi ennilm Urzędowym Woje)/v'ództwa, mieć będą
z wyjątka mi, wyszczególnionerrIi w następujących obok tekst u \V ie,zyku parlstwowym, umieszczonego
na pierwsz~m miejscu, równ ież tekst w tym języku,
artykułĘlch.
w któ rym prowadzony będzie protokół sejmiku woRrt. 2. Cywilne władze i urzędy administra- jewódzkiego obok języka parlstwowego. W razie
cyjne I i:) 1I instancji oraz wł a ą z e samorządowe i ich różnicy brzmienia decyduje tekst w języku pallza kła dy przyjmują podania oraz ust ne oświadczenia
stwowym.
w sprawach, I<tórych wlatwienie do nich należy, od
obywateli polskich narodowości ruskiej (rusińs kiej),
n.rt. 6. Związki sam orządowe mogą 11;;1 mocy
białQruskiej i litewskiej rów nież W ich języku m acieswojej uchwały \\Orespondować z innemi władzam i
rzystym, CI to: od rusinów-na obszarze województw: samorządowe mi niety~ko w j ęz yku pailstwowym, ale
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i w inl'lym języku, ' jednak tylko w obrębie obszaru,
na którym używanie danego języka jest dopuszczone
stosownie do art. 2.
'

Hrt. 7. Przepisy art. 2 - 5 nie dotyczą władz
i urzędó\v zarządów kolei żelaznych oraz poczt, telegrafów i telefonów.
Jednakowoż w ustnem porozumiewaniu się z publiczn ością, w szczególności przy kolejowych kasach
biletowych oraz przy okienkach urzędów pocztowych,
n ależy wedle potrzeby i możności dopuścić język
maci erzysty m iejscowej ludności niepolskiej~
języka niemieckiego
na obszarze województw
poznar'lskiego i pomorskiego uregulowane będzie

R.rt. 8.

w stosunkach

Prawo

używania

urzędowych

odr ębną ustawą.

Hrt. 9. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady f\.\inistrów oraz interesowanym ministrom.
flrt. 10. Ustawa niniejsza wchodzi w
paździ e rni ka 1924 r.
Jednocześnie

z dni em 1

życie
tracą

moc ob owi'ązującą przepisy, reguluj ące dotychczas
sprawy, o bjęte przepisami nini ejszej ustawy na obsza- .
rze RzeczypospoHtej Pol:;kiej, z wyjątkiem województw:
śląskiego, poznańskiego i p.omorskiego.
Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski
Prezes Rady Ministrów: w z. Z. tliJbnel'

725.
Rozporządzenie
~

Rady M.inistrów

doia 2 lipca 1924 r.

O państwowej pomocy lełtarskiej
narjuszów, państwowych, sędziów

dla funkcjoi prokurato-

'rów, ich rodzin oraz emerytów.
Na zasadzie art. 10 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska (Dz. U. R. P. N2 116 poz. 924), art. 6
ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu sę
dziów i prokuratorów (Dz. U. R. P. ]\f2 134 poz. 1107)
oraz art. 43 ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o za-,
opatrzelJiu emerytalnem funkcjonarju szów państwo
wych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z 1924 r.
N2 6 poz. 46) zarządza się co następl:lje:
'
"
§ 1. .~ P aństwowa pomoc lekarska przysłu
guje:
1) funkcjonarjuszom par'lstwowym, wyszczegó lnionym wa rt. 1 ustawy z dnia 9 października 1923 r.

(z wyjątkiem funkcjonarjuszów państwowych kolei
żelaznych), tak mianowanym na stałe jak i do odwołan i a (prowizorycznym),' jak również przeniesionym
w stan

ni eczynny\\(zględnie

w stan

rozporządzalno!:ici;

2) sędziom i prokuratorom;
'3) praktykantom VI służbie administracyjnej oraz

kand ydatom na stanowiska sędz iowskie;
4) członkom rodzin osób, wymienionych pod
1) do 3).
Przez członków rodziny rozumie się osoby, wyszczególnione wart. 4 ustawy z dn. 9 października
1923 r., na które przysługuje prawo pobierania dod atku ekonomicznego. Wyłączeni są ci członkowie
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rodziny, którzy podlegają obowiązkoWi ubezpieczenia
na wypadek choroby w myśl ustawy z dn. 19 maja
1920 r. (Dz. U. R. P. N2 44 poz. 272);
5) emerytowanym funkcjonarjusz om państwo
wym, którzy przeniesieni zostali w stan spoczynku
po dniu 1 października 1923 r. z powodu niezdolności do słu żby, przekroczonego wieku lub uzyska nia
prawa do pełnego uposażenia emerytalnego. Wyłą
czeni są od pomocy lekarskiej emeryci, któr'zy z tytułu swego zatrudnienia podlegają obowi ązkowi ubezpieczenia na wypadek choroby w myśl ustawy
z dn. 19 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. N5! 44 poz. 272).
§ 2. Państwowa pomoc lekarska obejmuje:
1) poradę lekarską, ' do której nl'lleżą również
naj niezbędniejsze zabiegi chirurgiczne, zabiegi IN zakresie cho rób gardła, oczu, 'nosa, uszu i inne, za·
biegi ginekologiczne, c.hirurgiczno-akuszeryjne, den·
tystyczne (leczenie i usuwanie zębów oraz plombowanie najtańszym materj.ałem), pomoc położn icza ;
2) dostarczanie niezbęqnych lekarstw i środków
opatrunkowych za opłatą 25°/0 ich ceny; odnośnie
do osób ' wymienionych w § 1 pod 1) do 3) dosta rczanie w wyjątkowych wypadkach okularów (służą
cych do pOtJrawienia refrakcji) i pasków przepuklinowych za opłatą 25% ich ceny;
3) leczenie w szpitalach za opłatą 25% taksy
szpitalnej;
,
4) odnośnie q,o osób, wymienionych w § t pod
1)-3) i 5), kąpiele i zabiegi balneoterapeutyczne za
p ół ceny w państwowych zakładach zdrojowych;
5) odnośnie 90 osób wymienionych VI § 1 pod
1)-4) w wyjątkowych wypadkach zapomog i pienięż
. ne na leczenie w uzdrowiskach.

§ 3. Pomocy lekarskiej ud zielają lekarze u rzę- '
dowi wzg l ędnie lekarze (d e nty~ci. po łożne) przez Władze ' umówieni.
.§ 4. ' Pomoc lekarska udzielana będzie na pod'stawie ."karty porady ", wydawanej przez bezpośred
nią władzę służbo wą funkcjonarjusza , za opłatą m anipulacyjną w wysokości 50 groszy. W wypadkach
nagłych pomoc ' może być udzielona bez prz,e dstawienia karty porady, która jednak musi by ć dostar} czona lekarzowi najpóźniej dnia następnego .
Na żądanie lekarza chory winien przedstawić
l egitymację urzędniczą (słu żbową) względnie dowód
osobisty.
§ 5. Porady lekarskie udzielane bywaj ą w miej'
scu wyznaczonem w pewnych zgóry oznaq onych
godzinach; jedynie obłożnie chorych odwiedza lekarz
w ich mieszkaniu. Pomoc winna być udzielona za·
sadniczo w dniu wezwania, a w wypadkach ciężkich
b eZfwłocznie.
,
W wypadkach nagłych, . o ile przybycie lekarza
urzędowego ~zg lędnie , umówionego jest niemożli 
we, można wezwać lekarza prywatnego. Koszty w tym
przypadku (jedynie za p i e rwsią w izytę) ponosi Ska rb
Państwa , według taryfy przyjętej dla miejscowych
iekarzy, po sprawdzeniu rachunku przez lekarza uru:do we go.
W razie koniecznej potrzeby mogą lekarze urzę
dowi względnie umówieni, kierować chórych do lekarZa specjalisty (u:nówionego); do lekarza specjalisty
zamiejscowego może kierować tylko lekarz Llrzt::dowy.

