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Art. 20. Ustawa nImeJsza wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 1926 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski . 

Prezes Rady Ministrów: Al. Skrzyński 

Minister Skarbu: J. Zdziecbowski 

919. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na

stępującej treści: 

Ustawa 
z dnia 22 grudnia 1925 r. 

w $prawie wypuszczenia serji II premjowej po
życzki dolarowej. 

I\.rt. 1. Upoważnia się Ministra Skarbu' do wy
puszczenia serji II premjowej pożyczki dolarowej do 
sumy 5.000.000 dolarów Stanów Zjednoczonych Ame· 
ryki . Północnej z terminem płatności nie dłuższym 
nad pięć lat od daty emisji. 

Art. 2. Serja II premjowej pożyczki dolarowej 
podlega oprocentowaniu w wysokości 5% rocznie. 

Art. 3. Dla obligacyj serji II premjowej pożyczki 
dolarowej ustanawia się premje. wygrywane w dro
dze losowania numerów obligacyj . Ogólna kwota, 
przeznaczona do rocznego wylosowania premij, nie 
może przekraczać 500.000 dolarów. . . 

Art. 4. Obligacje serji II premjowej pożyczki 
dolarowej będą sprzedawane .za waluty zagraniczne, 
które zostaną wyszczególnione przez Ministra Skarbu, 
oraz za zgodą Ministra Skarbu za złote według kursu, 
oznaczanego w drodze rozporządzenia. 

Art. 5. Obligacje serji II premjowej pożyczki 
dolarowej w terminie ich płatności oraZ premje wy
grane wypłacane będą w dolarach Stanów Zjedno
czonych Ameryki Północnej. 

Wypłata powyższa będzie mogła być uskutecz
niana na żądanie posiadaczy obligacyj w złotych 
według kursu, oznaczonego w drodze rozporządze· 
nia zgodnie z art. 4. 

Art. 6. Przed terminem płatności obligacje se
rji IIpremjowej pożyczki dolarowej na żądanie po
siadaczy wykupywane będą w złotych według kursu, 
oznacfanego w drodze rozporządzenia zgodnie z art. 4. 

Art. 7. Cena emisyjna winna mieścić się w gra
nicach od 95 do 105% wartości imiennej. 

Cena, po której dokonywany będzie przedter
minowy wykup, winna mieścić się w granicach od 
90 do 100% wartości imiennej. 

Cenę emisyjną oraz przedterminowego wykupu 
ustalęć będzie Minister Skarbu. . 

Art. 8. Serja Il premjowej pożyczki dolarowej 
wolna jest od podatku od kapitałów i re'!t' . 

Art. 9. Obligacje serji II premjowej potyczki 
dolarowej ulegają przedawnieniu po upływie lat dzie
sięciu od daty ich płatności. wygrane zaś premje 
w ciągu lat pięciu od daty dokonania losowania. . 

Art. 10. Obligacje serji II premjowej pożyczki 
dolarowej mają wszelkie prawa papierów, pOSiadają
cych bezpieczeństwo pupilarne, i mogą być używane 
do lokowania kapitałów osób. pozostających pod 
opieką i kuratelą, jako też . kapitałów fundacyjnych. 
kości e lnych, korporacyj publicznych, kaucyj cywilnych 
i wojikowych oraz depozytów., 

Art. 11. Obligacje serji"1I premjowej pożyczki 
dolarowej zaliczają się do tyt Liłów na okaziciela. wy, 
puszczanych przez Państwo, które nie podlegają dzia-- • 
łaniu ustawy z dnia 26 Iipc<1 191 gr. o utraconycł:l 
tytułach na okazici'ela (Dz. U. R. P. N~ 67 poz. 406) 
zgodnie z punktem 2 art. 13 tejże ustawy w brzmie, 
niu ustawy z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. 
R. p. N~ 87 poz. 637). 

Art. 12. Termin otwarcia emisji, miejsce i spo
sób sprzedaży obligacyj, wysokość odcinków, ustale
nie planu losowania, przepisy dotyczące podr:iału 
premij, miejsce wykupu obligacyj óraz wyplaty wy
granych premij od obligacyj serji II premjowej pO
życzki dolarowej ustali Minister Skarbu. 

Art. 13. Obligacje tej pożyczki mogą być z~ 
zgodą posiadacza . użyte na wykup obligacyj serji l, 
zresztą zaś wpływy, uzyskane ' Z pożyczki serji II. mają 
być obrócone na zasilenie zapasów kasowych celem 
wycofania części biletów zdawkowych. 

F\rt. 14. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
się Ministrowi Skarbu. 

Art. 15. Ustawa niniejsza wchodzi w zycie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: A/~ Skrzyński 

Minister Skarbu: J. Zdziecbowski 

920. 

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustaw«; na~ 
stępującej treści: 

U st a w a 

. z dnia 22 grudnia 1925 r. 

zmieniająca niektóre postanowienia ustawy 
z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie 

cywilnej (Dz. U. R. P. #2 21 poz. 164). 

Art. 1. f\rt. 116 ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. 
o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R .. P. N!! 21 
poz. 164) nadaje się brzmienie następujące: 

"Na czas od weJścia -' w ' życie ustawy o pań
stwowej służbie cywilnej do dnia 31 grudnia 1926 r. 
zawiesza się postancwienia art. 33 tej ustawy (po-
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wołanego również w art. 104) odnośnie do urzędni
·ków od XII do IV stopnia służbo'Nego włącznie 
i funkcjonarjuszów niższych. zarówno będących na 
służbie w chwili wejścia w życie ustawyopaństwo· 
wej służbie cywilnej, jako też mianowanych w czasie 
do dnia 31 grudnia 1926 r. 

Urzędnik i funkcjonarjl)sz niższy nabywa pełnię 
praw, zastrzeżonych wart. 33, względnie wart. 104, 
dopiero wówczas. gdy otrzyma od władzy. która go 
mianowała, pismo, ustalające go w służbie państwo· 
wej. przyczem ustalenie to wymaga zgody Prezesa 
Rady Ministrów i Ministra Skarbu. 
. Ustalenie w służbie może władza uzależnić od 
spełnienia przez urzędnika, względnie funkcjonarjusza 
niższego, pewnych warunków, jako to: odbycia służby 
próbnej, ukończenia specjalnych kursów, zdania egza' 
minów praktycznych i , t. p., które określi rozporzą
dzenie Rady Ministrów na wniosek , interesowanej 
władzy naczelnej. 

O ile urzędnik nie ' posiada poziomu wykształ: 
cenia, wymaganego wart. 11 ustawy o państwowe! 
służbie cywilnej, ustalenie go w służbie państwoweJ 
może nastąpić dopiero p,o zwolnieniu go od tego 
wymogu w sposób, wskazany w ostatnim ustępie 
21rt 11" względnie w ustf::pie pierwszym art.. 115 tej 
ustawy. 

Urzędnika, względnie funkcjonarjusza niższego. 
ktÓrY do dnia 31 grudnia 1926 r. nie zostanie usta· 
lony. należy zwolnić ze służby państwowej. o ile za 
swą zgodą nie zostanie zatrzymany w służbie pań· 
stwowej w charakterze funkcjonarjusza prowizorycz· 
nego lub kontraktowego. 
'" . Urzędnikówi, względnie funkcjonarjuszowi niż

szemu. którego zwalnia się ze służby państwowej, 
nale*y wymierzyć zaopatrzenie emerytalne wedle po
stanowień ustawy z dnia 11 grudnia 1923 r. o za
opatrzeniu emerytalnem funkcjonarjuszów państwo
wych i zawodowych wojskowych (Dz. U. R. P. z r. 1924 
N~ 6 poz. 46). 

Urzędnik, względnie funkcjonarjusz niższy, który 
nle nabył prawa do zaopatrzenia emerytalnego, otrzy
muje przy zwolnieniu odprawę w wysokości trzy
miesięcznego, ostatnio pobieranego uposażenia. 
Prawo do tej odprawy nie przysługuje jednak urzędni
kowi, względnie funkcjonarjuszowi niższemu, o ile 
uprzedzono go o zamiarze zwolnienia w terminie 
trzymiesięcznym. 

1\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy powierza 
sl~ Prezesowi Rady Ministrów i innym ministrom 
we wlaściwym każdemu z nich zakresie dzialania. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej ; S. Wojciecvowskt 

Prezes Rady Ministrów; Al. Skrzyński 

-
921. 

Ha mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę na· 
stępującej treści: 

U ·stawa 
z dnia 22 grudnia 1925 r. 

w przedmiocie zmiany niektórych przepisów 
statutu Polskiej ł\gencji Telegraficznej, obo
wiązują~ego na zasadzie rozporządzenia Prezy
denta : Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. 

f\rt. 1. § 1 załączonego do rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924 r. 
statutu Polskiej Agencji Telegraficznej (Dz. U. R. P. 
N2 55 poz. 547) uzupełnia się w ust~pie 1 po ' słó
wach: "na przedsiębiorstwo pańsiwowe" słowami; 
"oparte na zasadach kupieckich ". , 

. § 10 otrzymuje brzmienie następujące: "Prezes ' 
Rady Ministrów ustanawia radę nadzorc zą w składzie 
powoływanych i odwoływanych przez siebie 3 człon
ków i l zastępcy i powołuje z ich grona przewodni
cZ(łcego. Radę nadzorczą ustanawia się w zas.adzie 
na okres pięcioletni; RadCl nadzorcza sprawuje z ra
mienia Prezes:'! Rady Ministrów nad zór i kontrolę 
nad finansowo-gospodarczą i techniczną stroną przed
siębiorstwa, współdziała w ustal.aniu planu gospo
darczego i czuwa nad jego wykonaniem, bada spra
wozdania dyrekcji przedsiębiorstwa i bilanse i przed
stawia Prezesowi Rady Ministrów swoje ' wnioski 
i opirrje. Członkowie r ady' nadzorczej otrzymują za 
swoją pracę wynagrodzenie , którego zasady i wyso
kość określa na wniosek przewodniczącego rady na.d,. 
:zorczej Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z MI
nistrem Skarbu". 

1\rt. 2. Wykonanie niniejszej ustawy po\yierza 
się Prezesowi Rady Ministrów w porozumieniu l Mini
strem Skarbu . . 

Rrt. 3. Ustawa niniejsza wchodzI w źyci.e 
z dniem ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojcfecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Al. Skrzyń ski 

Minister Skarbu! J. Zdziecbowski 

922. 
Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawI; nil

stępujące' treści: 

Ustawa 
2 dnia 22 grudnia 1925 r. 

w przedmioCie zmiany niektórych przepisów ' 
statutu wydawnictwa "M.onitor Polski", obowią
zującego na zasadzie rozporządzenia . Prezy- .. 
denta Rzeczypospolitej z dn. 26 czerwca 1924 f. 

ł\rt. 1. . § 1 załączonego dp . rozporządzeni~ 
Prezydenta Rżeczypospolitej z dnia 26 czerwca 1924r. 


