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bl w razie n1eusluchania wezwania do i1~tych-
, miastowego oGłoż~:nb broni luh inny'chi' przed
miot ów, k tórych utycie może zagrto.żal; zdro
,-\Tiu lub życiu funkcjonariusza lub hm2g0Qby
watel~" oraz ' ,,' ;:oazie , gdy wezwatly pO Gdlo., 
żeni u broni bb wspomnianych pi'z~dm;otó'N 
bez zezwolenia samo':NolnIe' j8· p0deji-ll ~lje; 

c) ,\'1 celel odpal'cia n iebezpiecznegp napadu lub 
, zamachu, z3.2~'aż~ i aceQo mieniu publicznemu 

lub pryvle.in';nu, i ~jbCJ~ też 'W celu paeciwclzia
lania przedsię-r;vz!'icia czynności z~nierztrjąsych 
ł;;2ZPG~:r2dnio do tcki'2~O nap5.dL~ · lub· za~1iachu ; 

,d) W cę14 pokopania opóru cZy;1ll6f~O udal'er{l
niajączgo przeprowa2zer..ie CZYET'.03ci. ŚEi.lŻbo
wych, a llJo bż w celu pokonania gw altu fizycz
nego, nie maj~cego cha1"Q:~c8ru napc:cb bb 

j 1 1 .. .... q 1""'1 '.> 1"; "l" ... ) lec ~ 1"1' ::-: """,:'I:"; -:; -Z aJU ac,rn. , 0l\.1 2",0"'''1>0. N P" ?-" , _ ~ "-:;' ~LV T> U. 

n,ego ha pozbawienie funkcjo~1aritlsza; 'fizycz'> 
nej możności wypełni.enia obo.wiązku służby 
przez Hsiłowanie rozbrojenia , ubezv"ładnienia 
i t. p.; 

' e) v/ cdu udaremnienia ucieczki. ' osoby ' areszto
wanej lub przyh"zymanej, co do której funk- ' 
cjOf~arjusż ffi:>" podejT:;:C.'1ie, że jest niebc!?piecz-
nym pi'Z;;,stępcą ; , 

f) 'I" celu ujĘ:cia TIkb:::zpicczi1ego pi'?:estępcy , 
który ucieka albo takie tlni et:::lwdHwienią go, 

, jeżeli zajął stanowisko obronne lub ' sehrol!ił 
się cio h yjóy!kij 

,g) podczas pełnienia slużby wadownio,zę j lub 
konwojowej ' przed-,I/ko , osobie popełni ającej 

,lub usi~ui ącej pepdEić czyn , przestępny zinie
I'z ający do uszkodzenia, naruszenia lub uszczu
plenia przedmiclLI chronionego" lub. przeciwko 
osobie) która llic .. d ucha rozkazu wartownika, 
względni'::! kOTIWcj3nta (wyda'nego w ,granicach 

, ' pełnionej służby). , 

Art, ~. Użyci e bl~oni w wypadkach, wyszc;r~-
,_gó1r»onych w art. 2 rozporządzenia niniejszego" 
może nastąpić tylko po jectnorazowem wezwaniu do 
zaniechania, względnie spełnienia ó ,l-:;ej czym10ścL 
P rzewidziane w p. b--g aft. 2 użycie broni test do
puszczalne tylko w razie oczywisiej niezbędności 

, y~ycia tego środka, o He przyb m ,użycie 'b3.'or..irrie 
zagraża bezpośredniem niebezpieczei;siwem dlrr życi.::. 
osób postronnych. Jeżeii z:: względu naokolicEllOŚci 
danego wypadku wezwc;'lie jest niem<;)żii.V{~>, ~życie 
broni może na stąpić I~ O j:dnorazow}Zffi wystrzale 
ostrzegawczym w powietrze . 

Przepis usL l nie ma zastosowania VI ' w ypad
kach, W których wszelka zwłoka grozi niebezpi~czeń
l1twem ?;yciu funkcjonarjusza łEb osób, trzecich, albo 
może , udą.r~rEnić pościg i ujęcie przestępcy ; lub grozi 
klęską żywiqło"wą . " " , ', 

Dla , zatrzymania statków kon ieczn~ jest - przed 
tiżycicm broni vi myśl art 2 - zamiast w ezWania 
danie dW\lkrotnego strzału o8Irzcgawp;ze,gow PQ
wietrze. 

. Art; 4. Je śli funkcjonarjusze, wymienierihi, art. 1 
' rQ~porządzenia ni!iiejszego, wys~ęptiją VI oddziałach 

;l:wartych, utycie broni vi wypadJ<ach, przew'idzianych 
w 11ft. 4, może nas tąpić tylko na rozkaz dO\Io,iódcy 
oddziału, Na rozkaz dQwódcy mogą zwar~e' oddiiały 

--~--------------------------~--~-----

użyć broni ponacltó W wypadkach oporu biernego, ' 
stawianego przez tłum przy wykonywaniu przez o,d
d?:iał jego obowiązków lub powięl'zonego mu zadania, 

Art. 5. Funkcjonariusz, który ' użył broni, wi
nien o tern natychm,iastdollieść s:wej władzy przeło
żonej, Władza przełozońa przeprowadza w każdym 
wypadku , użycia broni dochodzenie w celu stwierdze
nia, czy użycie br011i było zgodne' z przepisami. roz
porządzenia ninie jszego" Jeśli użycie broni pociąg
nęło za SOb'1śmierć , lub uszkodzenie ciała, władza 
przel:ożona zawiad amia bezZ'.vlocznie wła$dwego pro_J 

kUl'ą.i:ota . Wtadza prze!QżOnazawiadamją, , ro-\vn1eż 
właściwego prokuratora i o tych wypadkaoh użyoia , 
broni I co do któryc;h uważa , że użycie broni nastą
pUo wbrew przepisom rozporządzenia niniejszego. 

Art. 6, Wykonanie ' rozporządzenia niniejszego 
porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Mini- ' 
strowi Skarbu. , -

Art. 7. ROZP01'2;ądzellie niniejsze wchQd?:i w~y .. 
Cle pię(nastego dnia po 4ni~ ogłos?;~mi~. ' 

Prezydent Rzeczypospolitej: 1. Mościcki, 

Prezes Rady lI1ioistrówi Milłist~r Sprą.w Woj~kowych; 
, , ' '. , ' ' , J. P!f$I,nJ~ki 

Minister: K. Barlel 

MiniSter S praw ' Wewnętr~nYGh: Sławoj Składkowski 

Minister Spraw Zagranicznych; ĄQgll$t Zqlę~ki 

Minister Skarbu: G. CzechQIP~t;~ 

Minis ter ' Sprawiedliwości: kM eyszlowicz 

Minister Wyznap. ReligijIłYCP. i O~wi~t;eJ1ia. Pllblicznego: 
, , Pl'. I)Q~rucki 

Minister Rolnictwa: N. Niezabyiqf.LIski 

Minister przemysłu , i 'Han!llu: E. 1{Wi;Itkowski 

Minister Komunikacji: J.?omocki ' 

Mi nister Robót Publiqny~h: MQrClP:ewski , 

Minister ' Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jwkiewicz 

Mil1ister Ręform Rolnych: ' WiioldSiaTl iewicz 

Minister Poczt , Telegrafów: Bogusław , Miedziński 

244; 
.. ' ,',' , RQ4?;pon;ąd+ęnie 
Prezydenta Rzeczypąspnlitej 

_ z dnią 6 marca 1928 r. 

Ol' 

o zapohieg~ni\t ' upądłQ~c.n pa ,Qh!lzar~ę 9ltręgów są
dów a pela cy jnych "tV Poznaniu i TQruniu ora~ sądu 

, Gkręgovłeg~ 'i,v' KrAlowićacb. 

Na podsta-v\Jie a r t 44 usL 6 KQnątyt~cji i ~ii ta .. 
Wy z clnia 2 sierpnia 1926 r , o upow~~ni~niu Pfe .. 
zyąenta Rzeczypospolitej do wydawania ro~por~ą,'" 
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dZ!łń Z mOl;ą .Jldawy (l)j!;. U. R. P.t Nr. 7S, p.Q~. 44.3) 
po~tąua.wiall,1 cq Jla~tęplJje: -

Ro~dział l. 
OdroetęDlę wYPłAt: 

Art. ' 1. ' Odroczenie wypłą.t m,9:Zę by~ ud?1!ęlo
ne klfPc.owi P9~jad!l,jąG!"mlJ. d.ost!,itę~zne $rodki d9 zu
pęłńęgo zą.spokojenia "Wszystkich ~woieh wierHci~li, 
który wskjItek wyj a,ikowych, a niez,aleiqych 04 11lę ~ 
go okQ!iczności, ?apr~ęstał cza!lQwQ wypł~t hlłJ prze
widuje w najbHższęj pr;zy~:dO~9i lHmj~~~nQ$G C;i;(l§9" 

wegg ,ich iapr?;esta1lia. · . 
. Odroczenie wypłat nie może by~ J,.ld~jęlonę, je-

Żeli nie)lrjpłacalno ś~ j ~!Jt wynikięm t~kich qynów 
.. dłużnika, które w razie QgłQgęnjl} ~lpacHo~ci pg~ią
dałyby znamion.a czynu karygodnęgq, ' . 

Ad. 2. Odroczenia wypłat udziela sąd wła
ściwy qo ogłoszęnią dł1,l~nikowi upadłości. 

Art. 3. Do podania, w którem 4łużnik wini~n 
u~asadp.iĆ wniosę~ o odrQcz~n.ię wypłat, winny być 
qołą~;;onę: 

1) wyciąg z ręję.st.r~ firmowęgq, 
2) bilans ' z wykazem i oszacowaniem SZ9zeg~-

łO\vęJl1 a4:tywów i pąsywóW, .' 
. . ~) spis wienycieli z.ę w~k~1Ząnh~1l1 iJni()p., n~' 
zwi~k (l1.łb firm) i adresu prąz; z wymienjęnięm ~lJ.lrt 
dłlltnYGh i terminów i~h płatności, prHc~ęm wier:;-:y~ 
tę;lpości , zabez.pi~czonę zastąwem lul;> hipgtęką, wiu,' 
ny być wYSz9z~gólnione oddzięlnie, < 

4) wykaz udzielonych poręc;zeń: soHdąrnY9h 
i qię$QH~arnych, . 

. 5) wykąz l1ięwykoQąP.Y9h wyroków, ;zą.pąqJY9P 
przeCiwko dlu;i;nikQW;, ą. 1Jlęgaj~Gy~h wyl.wpąnhJ.. 

(>l plat'). ~ iHlącji pr?1ędsięQ!or!1łwą, 
7) 9ŚWi ąSl!;zępię piśmjęn.n.ę dł1.ł~p.i~~, ą\więr

dzonejego włą!)noręcznym pGdpisem, o rzetelqQśd 
da!ly~h, wymieni9lw\;h W Pt ~ - P il,rtvkllJll ninfej
S;Zęgo, którY9h prąWPl:iwośę wipilm Qłu.gnH~ potwięr-
dziĆ ~mręc::i7,~niem w mięjsclil pr~y§ięgit . . 

.. Arf. 4. Sąd po atrzyw.al}iu pCldąnil!- WyZi1ączy 
niezwłoeznie tennin najdalej miesięczny do rozpo~na
ni~ ~prawy, o CZ!!m 'ogłQ~i ~Q n~impiei pa, tydzień 
r:apriód w Monitorze Polskim oraz W dwóch C?:fl,$g~ 
pismach pryw~tqy~h wedhl!~ ~Węg9 PPla1lifl,. 

W QgłQs?:?niu Qę,d~tę ~~~pą.c'z(me, i /i;: w!ęr~ycię· 
Je mQgą pr~ybyć na r9:;;pl'ąw~ ęęlem w:l~ięlęI).ią sąąQ
wi wy i aśn.1ęi1 . 

N a termin ten sąd w~zwię dh~~nHw. W rĘl.~ie 
niestawiennictwa dłU2;n ika, os09j~c;:ie lub pr;<;ęh peł
nomocnika, postępowanie będzie UIDQ!!'zonę, ęhybl;l ?;ę 
dłużnik usprawiedliwi swe niestawiennictwQ. . 

Arf.. 5. Sąd, na ~niosek dłużnikil, może zą. 
bezpieczyć podanie o odroczenie wypłat <ieeyzj ą ;z1j.
rządzaiąca wstrzymanie wyznaczonej i4~ sprzedaży 

' pr;!ęz licvtac;:ję mąiątkupętęntf\, Q Hę. ;dQtt)H~ dowo
dy (art. 3) dQ!,tątęc~1J.ię uzą&a.dnJg;Ją Qk91iG~n9Śęi, 
pr:z:ytoczone w po<i~miu. ' . . 

. Art. C6. Sąd.. gdy uzną tego potnebę, polę.:;j 
. przed rozpraw.ą jednemu hib kilku biegłym zbadanie 

I 

stnnu Pf~ęęsiębi9l'stWą W ;z;wiąz~1.ł . zę złownemi 
pl'~ę:Ł długpika wyjaśnieniami i d9kumenŁą.1lli (~rt. 3J. 

. Dłużnik obowiązany jest wyznaC~9nęml1 bjeg~ 
ł~mlJ łyp bięgłyIl'l 9Kl;lZ!!-\.1k!)i.ęgi, Tą9hunki, fa.ktury, 
kOre~PQild.ęl1cję Ol'az WS?lyst.ko to, (,:0. ~twierd~a stan 
jagq intęręsll, pod TygOl'em umorzęnia . po~tępowania. 

Biegli złożą opinję sądowi na piśmie. 

Art, 1. Sąd roo~e ząsięgnąć od i?:b pfzeQlY
słowo - handlowych, wład?;, urzędów, ipl>tytucyj, 
zrzeszeń lub stowarzyszeń opinji co do użyteczności 
pe,ftl!lwQwęj, gp~pot;ląrp;ej lup ' społ!,łcznęj przedsię-
biorstwa dłużnika. \ 

, Art. 8. y; terminie, wyznaczonym do fO?pra
wy, sąd na ijjęjavroej rozprawię ~y·y&fy.cha dłużnika 
i biegły\:lh oraz dopUŚGi do wyjaśnień więrzycieHt 
którzy stil-wili się' na skut~k .0~łO&;l;ęń (art. 4). . 

Art. 9. Sąd orzeka o podaniu dłuźIJika 
uchwałą. 

Art. 10. Jeżeli w postępowaniu sądOWelll 
zpajęl.pją się jęq.nQczęśnie podąnia: dłużnika -..,. o ed
roq;enie wYPłilt i wier~Y9ieJa ,- o ogłoszenie 'Qpa~ 
dło<3ci, - to sąd oba te podanią roz~~rzyga i~d.llil: 
uchwała. 

W' czasie trwania odroc;z;enia wypłat upądłość 
ni~ może być ogłoS;LQi1a. 

Art. 11. Uchwała zarządzająca odroczenie 
wypłat jest n!ltychmią.sJ wykonalna. 

UchwałCj. ta bę9~ię ogłoszo.n.ą. w M~mitor;z,ę Pol. 
&kim i pr~ynajmniej w jednęrn c;:;t;asQpiśffiie nieur~ę
dowęJn. wę<;lłttg 'QzJląni~ SądH! nagto wi~łl~ być nję
zwłol;:gnię wywi~§~oną w gmac;;lw fląg1,l. Opróc~ tego 
f>ąą Ę;ą.wię.qa:rnią. o oqroęzęniu wypł~t dłu~piką, wy .. 
d~lałęg~ękugyjny i prO<ięąowy oraz izbę pp:ęrny~ło .. 
wo - handlową i właściwego komornika sądowego. 

. A..'t. 12, W razie uwzględnienia pocIania ' dłu
~pil>:a! ~~d o;zng.czy tęrmi!). 'ggl;oczenia wypłat. '1'eF
min ten nie może być dłuższy, niż tr;z;y mjęsiące , ' i li
cr.y się od 9aty wydania uchwały. Termin ten może 
by~ przędł1J?ony o d~l!lzę trzy mięsiące najwyźej 
dW1Jlir:9tIl~ę , Podanię winno qyć zgtoszoąe l1ajppź
n~ęj !1~ ~z.tęrnaś!;ię dni przęd UpłYWęU1 terlllinu" .na 
~tqry ~Q~tało lld~iE:IQnę . odroczenie wypłat; sącl wi
niel} w tymżę terminje cztemasŁodnio\',ympodanic 
to rozstriygnąć bez ustnej rozprawy. Przedłużenie 
tęrminu z9-lę?y od U~l1ą.r-ia sądu, któręgo 'Qchwała 
zą~kąr~ęniu nie ulega. Tennin przedłuzenia Hc~y 
się od daty upływy termiiju poprzedniego odrocz~p'i~ 
wypłat. . .: 

Art. ~3. Udzielając dłużnikowi odroczenia 
wypłąt, sa,d zamianuje jednego lub kilk'Q nadżól'ców 
sa,do~ych .. nad. przed!ii!1b. iors~wem . ~Hużni.ka. . , 

Ną.dzorc~ sądowym, nie mogą byc osoby, wy
m{ęl1iQllę \II § 383 ust. 1, lit. 1 - 3 pl', cyw" ani kon-
~urent dłużnika. . 
... ' Nad~orca sądowy pr~ęd przystąpieniem' do wy

konania poruczonych mu przez sąd obowiąt:ków, 
w ciągu qwudziestu czterech godzin po OtrZYfl1alliu 
nominaci i, złoży wobec sądu przyrzeczenie, t e poru
czone mu obowiązki sp?łpi~ć · będzie sumiennie we .. 
dług najlepszej swej woli i v,riedzy. 
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Dziennik. Ustaw. Poz. 244. ' 

'Art. 14. ' Do n'adzorcy sądowego .należy za
rząd nad przedsiębiorstwem korzystającem' z odro~ 
czenia wypłat. , '. . 

. Z~zgodą sądu nadzorca sądowy mOże upowa
żnić ,dłużnika bądź osobę trzecią do ' wykonywania 
p~szcżególnych czy:nnościt ' z'wiązanych zprowadze
niem przedsiębio~stwa. 

. . . Skargi na czynności nadzorcy sądowego, 
w z;wiązku z · \Vykonanieni zarządu nad p~zedsiębior-
slwem, rozstrzyga ostatecznie sąd. ' 

Art. 15. Nadzorca sądowy obowiązany jest 
ni~zwł()cz,nie przystąpić ': " . 
. '.. 1) do , zamknięcia i zakontestowania ksiąg han

dloWych dłużnika, 
. 2) do wniesienia do rejestru firmowego i księ

gi , wieczystej dłużnika wzmiank.i (ostrzeżenia) 
o uchwale, udzielającej dłużnikowi odroczenia wy-o 
płat, z zaznac'zeniem w rejestrze, kto' spraWllj~ za
rząd, oraz kogo i w jakim zakresie upoważniono do 
wykonywania poszczególnych czynności Jart. 14 
ust.: 2)j . • , 
.~ ". 3) do sprawdzenia złożonego przez . dłużnika 
bilansu, stanu aktywów i pasywów oraz spisu wie
rzycieli (art. 3 p. 2 i 3). 

, Art. 16 •. . Ze swych , czynności (art. 13 - 15) 
nadzorca sądowy obowiązany będzie składać sądowi 
sprawozdanie raz nwmiesiąc. 

Art. 17. Z chwilą wydania. uchwały udziela
jącej odroczenia: wypłat, dłużnik nie mą. prawa wy
konywać żadpych czynnoścI zarządu ani r(jzpor~ą~ 
dzać majątkiem . bez ' zezwolenia nadzorcy, tudzlez 
iaćiągać' zóbowiązań innych; prócz tych, które są ko
nieczne do dalszego prowadzenia przedsiębiorstwa, 
o ile został do tego uprawniony stosownie d() art. 14 
~L2 ' 
" ; " Wszelkie sprzeczne z tem post2.nowlCniem czy
ny dłużnika uznaje się za .nie mające, żaqpyth Skul
ków prawnych, zdziałane' zaś na tej podstawie akty 
prawne, - za niewaine. ' . 
. ' .. Jednakże osoby trzecie, które udowodnią, że 

zawierając umowę z dłużnikiem działały w dob~ej 
"Yierze, mogą dochodzić swych praw lub strat na dłu
żniku, urzeczywistnić je wszakże będą mogły dopie
ro po ustaniu odroczenia wypłat. § 135 kod., cyw. 
ma do ,tych wypadków odpowiecl,nie zas~osowanie. 

Art. 18. W czasie trwania odroczenia , wypłat 
postępowanie egzekucyjne ' i aresztowe przeciwko 
dłutriikowi nie może być wszczynane, a wszczęte ule-
ga wstrzymaniu, . . 

. Żade~ wpis hipoteczny na nieruchoil1ościach 
dłużnika z mocy wyroKów lub decyzyj sądowych nie 
może być uzy~kany podczas trwania odroczenia. 

Odroczenie nie zawiesza biegu spraw rozpoczę
tych i nie tamuje mo.iności wszczynania' przeciwko 
dłużnikowi nowych spraw sądowych; w tym ostatnim 
wypadku koszty procesu obciążają powoda, jeżeli 
pretensja została' w całości wciągnięta na listę wie-
rzytelności. . 

. Dłu'żnik może stawać VI sprawach majątkowych 
w obecności lub za zgodą t)adzorcy sądowego; nad-
zorcakorzysta z uprawllieg strony. -

Art. 19. Odroczenie wypłat nie rozciąga się: 
1) na należnośd i żobowiązań. zaciągriiętych 

po wyrzeczemu odroczenia wypiat, , .' ' 
2) na kosztY postępowamazapobiegawc'zego, 

, 3J na podatki i . opiaty skar~<?we i , ~omunalne. 
4) na należności . z . tytułu umów naJmu gracy 

oraz związane z nią opłaty na . rżecz jnstytw=yj ,ilbei
pieczeń , społecznych, ' . , • :" " 

5) na alimenty i wymiaty wszelkiego rod~ąju.t 
6) na , 'należności, zabe,zpiec~one umo~ny~ za· 

stawem ruchomym, ... " ' , 
7) na odsetki od należności, zabezpieczonych 

hipotecznie, oraz na należności, zabezpieczone hipo
b~czniena nieruchomościach 'nie ,służących . celom 
przedsiębiorstwa, . : ' . 

8) na prze~mioty lub . tytuły, które ulegałyby 
rewindykacji w razie upadłości. " , . 

, W powyższych wypadkach nie mają zastos()wa~ 
nia przepisy art. 17 i 18. ., .. , .: 

Art. 20. ' Odroczenie Wypłat nie" ma ' skutku 
względem v;'spółdłu'żników iporęcżycieli. 

l -Art. 21. Spłata długów, na które rozciqga s1ę , 
'odroczenie wypłat, nie może być dokonywana przed 
sprawdzeniem bilansu i spi.su wierzycieli prz~z. nad. 
zorcę sądowego. . l . , 

F uhdusze, . osiągnięte z. prowadzenia przedsię. 
biorstwa, po pokryciu . kosztów postępowania zapo .. 
biegawczego, wydatków ,na prowadzenie przedsię
biorstwa i na skromneulrzymanie dłużnika oraz na
leżności z zobO'.viązań, zaciągniętych po wyrzecz;.eniu 
odroczenia wypłat, mogą być użyte na zaspokojenie 
~n~~. '. 

Plan zaspokojenia wierzycieli ustala nadzorca 
sądowy i przedstawia go , do za.,twierdzenia sądowi, 
przed którynl toczys.ię postępowanie. , 

, Do , kolejności zaspakajania · wierzycieli mają 
odpowiednie zasŁosowanie przepisy dotyczące upa· 
dłości. "" 

Spór wszczęty prze9iwko uchwale zatwierdza
jącej plan nie wstrzymuje wypłat, przewidzianych 
w planie, o ile sąd nie postanowi inaczej; sąd wszak
że władny będzie zarządzić jednocześnie ,. zabezpie
czenie należności, co do których wszczęto spór. 

. Art. 22. Pretensje wzajemne ' nie ulegają po~ 
tr,ąceńiu: 

1) jeżeli wierzyciel stał się dłużnikiem przed O( 

6iębiorstwa dopiero po wyrzeczeniu odroczenia, przy-o 
czem dla powstania wierzytelności lub długu miaro-o 
dajny jest moment zaciągnięcia zobowiązanial a nie 
moment jego wykonania, 

2) jeżeli dłużnik przedsiębiorstwa ,nabył wie
rzytelność, powstałą przed w.yrzeczeniem odroczenia.: 

Art. 23. Bieg przedawnienia wierzytelnościI 
objętych odrocź~niem, zawiesza się na czas trwania 
odroczenia wypłat., _ ' 

Art. 24. Natychmiastowe zażalenie służy dłu .. 
żnikowi w razie, odmowy, a wier.zycielowi - w razie 
udzielenia odroczenia wypłat. Termin do wniesienia 
zażalenia liczy się od daty ogłoszenia uchwąły w Mo- , 
nit orze "Polskim (art.ll)~ , 
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Zażalenie nie wstrzymuje wykonania żaskarżo-
nej uchwały. ' ; , " . , j 

Sąd roz~trzyg::i. : zaia1enie o~tatecznie . . 

Art. ' 25 • . Sąd na wniosek nadzorcy 'sądowego 
ciznaczy wysokość jego wynagrodzenia po . wy~łi1cha
nio. dłużnika. Wyn~grbdzenie to . korzysta z takiego 
pierwszeństwa, jak należności osób zatrudnioąych 
w priedsiębiorstwIe (§ 61 lit. a ordyn. konkurs.). Na' 
uchwałę sądu służy tak nadzorcy sądowemu, jak 
dłużnikowi, natychmiastowe zażalenie , 

'" " Sąd rdzsfrzy~a zażalenie ostatecznie. 

, . Art. 26. Koszty ogłoszeń postępowania' 
W sprawie ponosi dłużnik. i 

Art. 27. . Postępb~anie zapobiegawcze będzie 
umorzone po upływie ' termInu odroczenia wypłat. 
Uchwała o. umorzeniu 'ulega, 'natychmiastowemu za-
żaleniu. ' 

. Jednak , s.ąd, na wniosek ' dłużnika lub wierzy
deli, umarzając postępowanie zapobi.egawcze; może 
ogłosić upadłość, o ile niewypłacalność dłużni!<:a nie 
została usunięta. 

Art. 28. Na wniosek ńadzol'cy 'sądowego, wic
rzycieli .lub tez? inicjatywy sądu odroczcniewypłaŁ 
może być 'uchylone w każdym czasie, o ile dłużnik 
dopuścił się w zarządzie lub rozporządzaniu swoim , 
majątkiem czynÓw, wzbronionych przez art. 17, lub 
też działał na szkodę ' wierzycieli. 

Odroczenie wypłat bę'dzie uchylone w każdym 
czasie: " 

1) jeżeli dłużnik z'l]zelmie się 'vpoda:!.1iu do są
'du dalszego korzystania z dobrodziejstw odroczcnict 
wypłat, 

2) jeżeli pomiędzy dłuznikiem a wierzycielami 
będzie zawarty układ zapobiega\vczy według zasad, 
wyrażonych wart. 30 i nast. niniejszego prawu, 

3) jeżeli pomimo otwarcia postępowania ukła
dowego do zawarcia układu nie doszło'. 

, Uchwała o uchyleniu odroczenia ulega natych-
miastowemu zażaleniu. Przed uchyleniem odrocze
nia wypłat sąd winien · dłużnikowi dać możność 
oś\y:iadczenia się. 

Art. 29. Sąd zar~ądzi ogłoszenie uch-.vały 
{art. 27i 28} trybem,przew'idzianym w e.rt. 1 L ' 

R o z d z"i a ł 11. ,; 

Układ zapohi'egawc~y. 

Art. 30. Kupiec; który przewiduje niemożność 
zaspokojenia w całości wszystkich swoich wierzycie
li z , upływem pierwszych trzech miesięcy po uzyska
niu odroczenia, ' może celem uniknięcia upadłpści 
uzyskać ' układ 'zapobiegawczy według zasad po
niższych, 

, Art. 31. Dłużnik składa podanie o otwarcie' 
postępowania układowego do sądu, przed którjm to
czy się postępO-wanle (art. 2), po wydaniu uchwały 
udżielającej odroczenia wypłat, a przed upływem 
pierwszych trzech miesięcy tegoż odroczenia. Do 
l)odania winny ~yć dołączone ,propozycje układowe, 
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Art. _32 • •. Propozycje układowe mogą' obej-
n:ować: , 

1) odroczenie lub rozłożenie na taty spłaty 
długów na termin łączny nie dłuższy, jak lat dwaj , 

2) zmniejszenie sumy długu równomiei,ne dla 
wszystkich Wierzycieli, nie więcej jednak, jak' o 30%, 
a przy istnieniu warunkóv~:- , przewidzianych w 1art. 57 
niniejszego prawa, - o 60% j , ' __ 

3) ograniCzenie dłużnika w zarządzaniu i roi~ 
porządźaniu majątkiem, zwłaszcza niertichcimym, ' na 
czas wykonywania układu oraz dodanie dłużnikowi 
nadzorcy lub ustanov/ienie zarządcy z ramienIa wie~ 
rzycieli z określeniem ich , uprawnień; 

4) rękojmie zabezpieczające wykonanie zobo--
wiązań, objętych układem. ' 

Art. 33. Układ żadnych innych warunków, 
oprócz'wymienionych w artykule poprzednim, za
wierać nie może. 

Art. 34. Układ nic może dotyczyć należności, , 
wymienionych W · art. 19, a także należności, . zabez
pieczonych umownym zadawem lub wpisem do 
księgi wieczystej, 

Art. 35. Sąd po otrzymani'u podania o otwar
cie postępowania układowego wyznaczy niezwłocz
nie ' na jeden z najbliższych dni czternastu termin 
rozpoznania podania. 

Na ter::1in ten sąd wezwie nadzorcę sądowego 
i dłuż:Q.ika w celu wysłuchania ich wyjaśnień, 

Nieprzybycie dłużnika osobitcie ' lub jego , pel
nomocnikapociąga za sobą pozostawienie ' podąI)ia 
bez rozpoznania, chyba że dłużnik u~ptawiedliwi 
swe niestawiennictwo. ' 

, ; 

Art. 36. Sąd, gdy uzna tego· potrzebę, moze 
wezwać na rozprawę jednego lub kilku biegłych 
\'1 celu \vysłuchania ich opinji o propozycjach ukła

. dowych dłużnika w związku ze staneminteresó,w je- ' 
go przedsiębiorstwa. . . 

Sąd może nadto zasięgnąć opinii izb przemysło
wo :. handlowych, władz, urzędów, inslytucyj,zrze
szeń lub stowarzyszeń w myśl art. 7, o He w, (o~u 
postępowania przy odroczeniu wypłat . tego , n~e 
!1c~ynił. / 

Art. 37. Sąd. po wysłuchaniu mdzorcy sądo~ 
wego, wyjaśnień dłuznika i opinji biegł.ych zarządzi 
uchwałą otwarcie postępowania układoweg0, Q ile 
niemożność zaspokojenia ptzez dłużnika wszystki:c'h 
długów w całości bądź w terminie ich płafrio'ścina
st<!.piła skutkiem wyjątkowych, a niez<i.leżnychdd 
niego, okoliczno~ci, i o ile dłużnik działał w ' dobrej ' . 
wierze. ' 

Art. 38. Uchwała sądu, zarządzająca otwar
cie postępoviania układowego, będzie ogłoszona 
w czasopismach, wskazanych ' w . art. · 4 ninicjsżcgo 
prawa. 

Ari. 39, Otwarcie postępowania układowego 
pociąga za sobą z mocy prawa dalsze przedłużlenie 
terminu odroczenia wypłat ze wszystkiemi j'ego skut
kami do czasu zatwierdzenia układu przez, s~d 
(art. 60). ( 
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" Ad.' 40. W celu ustalenia 'listy wierzycieli 
nadzorca sądowy wyznaczy ,w porozumieniu z sędzią 
jeden ltib kilka terminów sprawdzenią wierzytelno
ści, o'Czem poda do wiadomości ' prz?;?: ogłQs~enie 
w czasopismach, wymienionych wart. 4, i zawiado
miwłaśoiwą izbę skarbową, nadto do wierzycieli fi
gurujących w spisie, wymienionym wart. 3 p, 3, oraz 
do dłl1żnika roześle zawiadomienia w listach po
lecol1ych. 

W ogłoszeniach tych i lisŁach poleconych nad
zorca s'ądowy wskaże nadto mie jsce, dątę wyłożenia 
listy wierzycieli oraz termin i tryb jej zaskąriel1ia. 

Art. 41. W wyniku sprawdzenia nadzorca są-
dowy wciągnie na listę tych wierzycieli, których na

' leżności oparte są bądź na wpisach w prawidłowo 
prowadzonych księgach dłużnika, bądź na innych ty
tułach bezspornych lub niebudzących wątpliwości, 
a także wierzyCieli warunkowych (art. 47). Nie ule
gają wciągnięciu na listę wierzyciele reprezentujący 
należności, wymienione wart. 19. ' 

Lista sprawdzonych wierzycieli będzie wyłożo
na w sądzie, przed którym toczy się postępowanie. 

Ar,. 42. Od. daty wyłożenia listy ,osoby inte
resowane mogą zaskarżyć w terminie siedmiodnio
wym postanowienia nadzorcy sądowego co do wcią
gnięcia lub odmowy wciągnięcia wierzytelności na 
listę do sądu, który spór ostatecznie rozstrzyga. 
. Rozstrzygnięcie sądu nie pozbawia stron pra
wa' wytoczenia powództwa przed sąd właściwy (art. 
47); do sprawy winien być zapozwany nadzorca 
sądowy. ' 

. Art. 43. Jeżeli przy sprawdzaniu wierzytelno~ 
ścibędzie ustalone, że niektóre weksle, wystawione, 
akceptowane, i,ndosowane lub poręczone przez dłu
żnika, znajdują się w obiegu, to sąd wyznaczy do
datkowy termin sprawdzenia tych wierzytelności. ,-

. Art. 44. Sprawdzenie wierżytelności winno 
nastąpić najpóźniej w terminie dwumiesięcznym od 
daŁy otwarcia postępowania układowego. Sąd z wa
żnych powodów może termin ten przedłużyć najwy
żej o miesiąc, 

' Po sprawdzeniu wierzytelności listę ich za
twierdza sąd. 

Art. 45. Pp upływie termipu sprawdzenia, nie 
później wszakże, jak w ciągu następnych 3 miesięcy, 
na }list~ będą mogli być wciągnięci tylko ci wierzy
eiele, którzy udowodnią, że nie zgłosili swoich pre
tensyj VI' terminach oznaczonych z przyczyn waż
nych, a' od nich niezależnych. 

, Art. 46. ' W ciągni.ęcie wierzytelności na listę 
wierzycieli ma ten tylko skutek, że uprawnia wie
rzyciela do brania udziału w ogólnych zgromadze
niach wierzycieli i określa ~umę, w stosunku do któ
rej- ma on prawo uczestniczyć w uchwałach tego 
zgromadzenia, nie przesądzając ani- istoty, ani wy
sokości sC'.mego roszczenia prywatno-prawnego. 

Art. 47. Wierzyciel, którego pretensje W ca
l ości lub w czę~ci zostały odrzucone przez sędziego, 
może wytaczając powództwo (art. 42 ust. 2), wnosić 
O określenie tymczasem zarządzeniem sumy, z ktć-

i 

rą będzie wan.mkowo wpisany na ' listę więrzy'ci~li. 
WarunkoV(e wpisanie na lis tę daje wierzycielowi '~ 
prawo brania ul;!l:i;;tłu w. ' ogólny·chzgromad~eni<.lch 
wier2;ycieli (art. 49), tudzież w podziale fundJ.lszl! ~ ' 
pr<:yl;?:ern przypaąaiące na jego rzecz . kwoty będq 
mu wypłacone dopiero po uprawomocnieniu się wy~ 
roku. . 

I 

Ąrt. 4:8. ,Nadzorca 'sądowy złoży sądowi spra"' '' 
wozdanie piśmienne ze swych czynnośd (art. 40 ---'! 

47) niezwłocznie po ich wykona niu. 

Art. 49. Sąd zwoła ogólne zgromadzenie wie .. , 
r'zycieli niezwłocznie po złożeniu sprawoz~ania 
przez nadzorcę sądo,wego. ' ' 

Art. 50. O terminie ogólnego zgromadzenia , 
wierzycieli sąd obwieści trybem art. 4 niniejszego 
prawa. , 

Wierzyciele, wpisani na listę, spra\vdzoną' 
przez nadzorcę sądo\vego (art. 41, 43, 45, 47), będą 
nadto zawiadomieni o terminie ogólnego zgromadze~ < 
nia listami po!econemi z dołączeniem treści propO-i 
zycyj układowych. ' 

T ermin winien się odbyć najpóźniej w miesią~ 
po zatwierdzeniu sprawdzonej listy wierzycieli. 

Art. 51. W ogólnem zgromadzeniu biorą; 
udział wierzyc'iele, wpisani na listę przez nadzorc,E(" 
sądowego (art. 41, 43, ,44, 45, 47). 

,Art. 52. Do skuteczności , uchwał ogólnego 
zgromadzenia niezbędna jest obecność przynajmniej 
połowy wszystkich wciągniętych na lisię wierzycieli; , ' 
za obecnych uważa się i tych wierzycieli, którzy\ 
zgłosili swe głosy na piśmie (art. 51). 

W razie powtórnego nieprzybycia na ponownie 
wyznaczony termin nieżbędnej do skuteczności, 
uchwał ogólnego zgromadzenia liczby wierzyci~li ,_";'1 , 

postępowaliie zapobiegawcże umarza się. Pomiędzy, 
pierwszem a drugiem zgromadzeniem winno upłynąć 
co najmniej siedem, a nie \vięcej jak czternaście' dni: ' ' 

Art. 53. Ogólnemu zgromadzeniu wierzycieli 
przewodniczy sędzia . ' 

Nadzorca sądowy złoży wobec zgrom'adzonycn 
wierzycieli sprawozdanie ze swych czynności,po~ 
czem sąd odczyta propozycje' układowe dłużnika; 
Na żądanie sądu dłużnik winien złożyć przysięgę, że 
według najlepszej swej wiedzy p!"~edstawił stan sWe
go majątku oraz wymienił wierzycieli tak dokładnie, 
jak to był w stanie ucżynić. ' 

Nad propozycjami układowemi zarządzi sąd 
dyskusję. 

Za zgodą dłużnika poszczególni wierzyciele 
mogą na pierwszem ogólnem' zgromadzeniu stawiaq 
wnioski, a także proponować poprawki i uzupełnie .. 
nia, dotyczące warunków układu;, 

Art. 54. ' Po wyczerpaniu głosów sąd zarządzi 
głosowanie z listy obecności. 

Nieobecni wierzyciele mogą złożyć swoje głosy 
na piśmie; poclpis wierzycida winien być poświad .. 
czony co najmniej przez urząd policyjny. 

Głos, złożony na piśmie, bierte się w rachuhę, 
jeżeli głosowanie odbywa się nad propozycjami ukła
dmĄ'emi dłJ,.łżnika 'N brzmieniu, niezmienionem przez; 

; 
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wnios~i, poprawki i uzupęłn i.enia wierzycieli , zgło
~zQne na ogólnem zgromadzeniu. 

.Art. 55. Jeżeli na ógólnem żgromadzen:iu v~ie
lzycieli propozycje układdv/e uligną zmian\c , sąd 
zarządzi z im:ędu zwołanie ponowl1cgo ' ogótnegt) 
zgromadzenia w temiini!~ ' nie wcześniejszym , ' jak po 
upływie dni siedmiu i nie pó:2niejszym, jak po upły
wie dni czternastu z zacho'\!,'aniem formalności , przc-
:Widzially<;:I; ~ ~ft. 50. ' . . ' " 

Art. 56. Układ tapobiegawczy 'będzie uważa
ny . za przyjęty przez . wieJ;zycieli, j eżeli ~a jego za
,warcie m wypowie się w głosowaniu , pr:zynajmniej 
połowa wszystkich wierzycieli biorących ,. udział 
,w ogólne m zgromadzeniu z prawem głosu stan~n\f "; 
czego, reprezentująca - przez .swe w:ierzytelno~ci, 
wciągnięte , na listę (art. 41, 4 3-, 44, 45) lub przyjęte 
warunkowo do masy (art. 47) , nie mniej, jak dwie ' 
trzęcie wszystkich sprawdzonych ,wierzytelności , 
nie wliczająo w to I wier,zyte1ności, wymienionych 
IW art. 34. 

Wierzyciele uprzywilejowani, bądź . te ż ci, któ ~ 
rych wierzytelności są zabezpieczone umownym Z2. 

stawem albo ~isemdoksięgi wieczystej , w 'groso
waniu nie uczestniczą, chyba że zrzekną '· się n2.
'zawsze zastawu lub zabezpieczenia hipotecznego. 

Art. 57. Jeżeli w proppzycjąch układowych 
'dłużnik chce uzyskać zmnie jszenie długu pO'1ul 30.%, 
a nie więcej, jak o 60% (art. 32 p . 2), t o do zawarcia 
układu niezbędne są warunki, wymienione w art y
lcule poprzednim, z t~m '·jędnak zastrzeżeniem, że 

, wierzyciele wypowiadaj ący się za układem wlnni r :c ' 
prezentować co najmniej - ,dziewięć dzie siątych 
wszystkich sprawdzonych wierzY/Lelności . 

Art . . 58. Jeżeli w głosowaniu z braknie jedne
~oz przewidzian:ych wart. 56 warunków , 'Nymaganej 
do_ przyjęcia układu większości , albo jeźeli do przy
jęda układu zbrakriie. jednego lub obu warunków 

'większości, wylnaganej prźez art. 57, a dłużnikwnie-
sie zaraz po odbytem głosowaniu o zmnie jszenie dłu
gów: nie więcej, ja k o· 30~~ , - wówczas sąd zarządzi 
z urzędu zwołanie ponownego ogólnego zgromadze
nia ' z ' tym samym, co , i pienvsze, . porza;d!dcm 
dziennym. . 

Zgromadzenie to zwołane będzie nie wcześni.ej , 
jak po l~pływie dni siedmiu, i nie później(Jak po upły
wie dni czternastu, z zachowaniem : ·;forma lności, 
przewidzianyd1 w ąrt. 50. " 

Uchwały tego ogólnego zgromadzenia zapada
ją . większością, przewidzianą wart. 56;, 

Uchwały te są osta teczne. 

Art. 59. Układ zapobiegawczy będzie s;Jisany 
w formie protokółu . . W . protokóle (y1l1 11deży wy" 
mienić liczbę głosó'v'I od~anych ustnie i net . piśmie . za 
przyję<;iem ora;z z~ odrzuceniem układu. . 

. Art. 60. Układ zapobiegawczy! JJ;H1zyjęty przez 
wierzycieli, ulega zatwierdzeriil1 lsąclu. ; 

Sąd dopuści. do wyj aśnień dłużnika , wierzycieli 
i nadzorcę sądowego, o ile o t o wnosić bę dą . . 

Art. 61. Sąd odmówi zatwi'~ rdzenia układu 
zapobiegawczego: . , . 

.' ,.~-:\.:.-, ", ~ ;." ~ . '";:',/) .... '::.-,.-~: ';-, 
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1l jeżeli Zf1.vl'lera przedmioty, które ' nie mogą 
byĆ objqi:e uld:2.dcm zapobief~aV,TCzym (at t. 32 -34), 

2) jeteli Z\';iobnie o:1ólnego , zgroluadzeniana • 
s tąpiło , bez zacho'wani~ p~zewidii~nych form , 
(exL SOl, " . 

3) j2żcli .; nie została o!Jiąf:n. :hita na ogólnem 
zgromadzeniu wi::rzycieJi Yilększość , wymagana 
''-';0 ' ,: ' Q~'" 'w , ; ( :'l" [ ' t::r-; 5'~) l-'!.~_z 111.:1~J .,,::_ In ,:NO u •• ,JJ - "' .' •• • 

4.} )8;:,,11 VI gfosoV!anH.1. uczcstmczyh wlerzycw
le, ni.c E~ ilj ąCy pravia' giosl..l stanowczego (art. 56 
ust. 2j, ' 

5) jeżcHclh1żnik po o twarciu ' postępowania 
układowego dop;'13cił się w zarządzie lub rozporzą
dzaniuswoim rrt;>,jąt:,; e'l1 czynów , wzbronionych mu 
przez '(ut. 17 i 39 niniejszego ptawa, 

6) jcżeli \\'ilr1..mki d ·Jadu prZeczą dobrym oby~ ' 
czajorn łub pbrzo,d!w~,i i p':lblicznemu. 

Ari. 62. Sad może odmówić zatwierdzenia 
ukłaci.1!-, . j e żeli' wat:unki układa pl'zeciwne są zasadom . 

' skszn.oścl, b.b są zbyt krzywdzące dla mniej szości 
wierzycieli, kt6.rzy na og6lt1em zgromadzeniu głos 0-. 

'>\Tali przed;;" uldą.dow'i. 

ArL. 63. Uchw<1łę sądu w przedmiocie za
twierdzenia ,lub nieza.twicrdzenia układu zapobie-. 
!:aw~~ego · , ~aJ.eży ogłosić; jest ona tyi11czasowo wy
konalna. " 

. Wypis tenoru ucln,rały ' zatwierdzającej układ 
łącznie z wypisem z listy Yi icrzycieli ' stanowi tytuł 
egzekucyjny] : odnoszący si~ do wierżytelności oSIa-o 
t ecznie ustalonych. . 

Zaróv,rno wierzyciele, jak i dłużnik mogą 
wnieść na uch,v;alę n;::lychml.."siawe zcd:alcnie. Zaża
lenie' na niezahvicrdzcn:i.e układu pozostawione bę
dzie bE:z rozpozn3.n~a, o He dl.:użnikowi prz~d jej roz;
strzyg;'!:ęcicnn oglo8zór:o upadłość . 

~ •. ~A ' U' t d l' . b' . • 
l;l.n;,v~, laa zc;l:;oOi.8gawczy, o OWląZUJe. 

wszys -~kich -\'\ji;~rzycic1i , 'Ncią.g,D.iętych i nicwciągnię-
tych na listę, jako leź i iych, kbTZy ni.e brali /udzia
łu \V o~;6lnych zgromadzenicech ; n ie obO'wiązuje zaś 
tych · wl:::rzycięli, . których nale"~ności nie podlegają 
układowi (art. 34), 

Jedne.kżc wierzyciele, których wierzytelności 
zosb::l:y Śvvia.do:nb ukryte przez dłużnika , mogą do", 
chodzić na tymże dłużniku szkód i strat aż do wyso .. 
kości pełne j sV.fej p:rcl ensj i. 

. Art. 65, Jeż.eli sqd się przekona, fe dłużnik 
bądź przyjętych na sie.bie zobo'l'{iązań nie wykony .. . 
wa, bądź , te i: działa 'w zk] wierze, - nat .znczas unie",· 
ważni ukiad zapobieg2:viczy z wyjątkiem tej jego . 
części, która obej~.:l:2je r e::1wjmie, udzielone w myśl 
art. 32 p. Li. 

Przepisy oH. 63 co do . tymczasQ"\ilcj ' wykonal
ności i l1I'ttychmiastoviego zażalenia maią w tym wy_ · 
padku' o.dpowlednie zastosowanie. 

. Kwoty, · wypłV.C O!'8 po:;;zczególnym wierzycie-' 
lomzgod!1ie z wanmke.mi ukl'adu, nie ulegają zwro
towi do m'l;;y, lecz b.;dą z2!'9.·::howane nu poczet ' ich ' 
peł!'.ych należności. 

Art. ~6, ' Zmiana osoby nadzorcy lub zarządcy 
z ramienia wierzycIel!. (a rt. 32 p. 3)z powodu za ... 
przesLmia lub nienale;;ytego wykonywania. poruczo- . 
nych imoJ.-),O'wiCJ.zków nastąpi VI trybie i z zą.chowa-

" 
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4S8 DzienniK U staw. ,Poz. '244. ' Nr. ,,2t ' ... 
niem form, przewidiianych w prawie ninie)szem do 
zawarcia · układu. 

, '.W wypaclkach' niecierpiących zwłoki tymcza
, sowego zarząd,cę lub, nadzorcę wyznaczy sąd. 

, Art. 67. ' Wynagrodzenie nadzorców, ' względ
nie zarządców z ramienia wierzycieli (iirt. 32 p. 3) -
określą' wierzyciele w porozumieniu z dłużnikiem 
~ 'układzie zapobiegawczym. I ' 

, W razie unieważnienia układu w wypadku, 
' przewidzianym przez art. 65, wysokość wynagrodze-
nia nadzorcy 'olcreś1i sąd, kierując się zasadami ukła-
du w ty~ przedmiocie. . . 

Art. 68. Koszty postępowania układowego po .. 
nosi <1ł~żnik: 

;~ , . Art. 69. O zakończeniu postępowania ' sąd 
obwieści w sposób, przewidziany wart. 11. 
. .' P.ożatem sąd wniesie o wykreślenie wzmianki 

" 'doiyczącej otwarcia, postępowania zrejesŁru firmo-
. jWego i księgi wieczystej, a równocześnie uczyni 

wnlosek o zapisanie zabeipieczeii hipotecznych, 
przewidzianych układem. Nadto sąd żawezwie nad
zorcę sądowego do oddania nominacji. . 

R o z d z i a ł III. 

Postanowienia karne~ . 

, Art. 70. Dłużnik lub osoba działaj'ąca. w jego 
imieniu winna: 

1) złożenia sądowi fałszywych danych doty
czących stanu majątku przez zatajenie części akty
wów ' lub przez wskazanie całkowicie lub częściowo 

. ~inyślonych pasywów Vi celu uzyskat:1ia od,roczenia 
;wypłat lub układu zapobiegawczego; . ' .' , 

2) udzjełenia osobiście lub za pośrednictwem 
tl&ób ' trzecich komukolwiek z wierzycieli szczegól
nych dopłat lub korzyści poza warunką.mi układu 
zapobiegawczego w celu skłonienia tego~ wierzycie
la do głosowania za przyjęciem układu zapobie
~awczego 

ulega karze więzienia na czas nie krótszy od 
lat trzech; , 

. jednocześnie można orzec utratę ' obywatelskich 
praw honorowych. 

. W razie okolicznoŚci łagodzących można karę 
, znizyć do sześciu ' miesięcy. _" 

·Ad. 71. Uznany będzie za wspólnika w prze
stę,pshvachi przewidziąnych w art. 70, jeśli prze

'stępstwa te nastąpiły, i jako wspólnik będzie kara
ny,- winny: 

, l) podżegania do tych przestępstw; 
. 2) żądania lub otrzymania zapłaty ,na , poczet 

2;ob,owiązania, wydanego w warunkach, wskazanych 
Vi, <l;rtykule 70 p. 2, o czem winowajcawiedziat 

R o zd z i a ł IV. 

Postanowienia przech04nie •. 

Art. 7'i.Dotychczasowe nadzory sądowe, za
rządzone na podstawie rozporządzenia rady zwią
zkowej z dnia 14 grudnia 1916 r., winny być zakoń-

-..,. 
czone w ciągu trzech miesięcy: od· wejścia W życie 
niniejszego prawa. ' . 

W wypadkach zasługujących na . szczególne: 
uwzględnienie sąd władny · będiie przeclłużyć trwa:
nie nadzoru sądowego na dalsz,e" trzy niiesiąc~. 

Z upływem terminów wyżej oznaczonych sąd 
umorzy postępowanie w .myśl art. 27, o ile dłużnik 
w ciągu powyższego okresu nie złoży podania 
o otwarcie postępowania układowego na zasadzie 
art. 31 prawa n,iniejszego, którego przepisy bę4ą 
miały zastosowanie w dalszym toku postępowąnia 
układowego. 

R oz dział V. 

Postanowienia koDcowe. 

Art. 73. W postępowaniu o odroczenie wypłat 
i w postępowaniu układowem stosuje · się PrzePi~y, 
ustawy postępowania cywilmigo, · o ' ile prawo ni~j .. 
sz~ inaczej nie stanowi. . . ,~.l 

Art. 74. Sąd może z urzęduzarżądzić · do~~ .. 
dzenia potrzebne do usbilenia faktów.i przeprawą .. 
dzić dowody, które mu się wydają wskazane. ' , .~ . 

-'~ _ . . . 

Art. 75. Przy doręczeniach nie jest koniec~e 
uwierzytelnienie odnośnego .pisma. , . . ., " 1 • 

Doręczenia, skierowane do · osób, znajdująGyctt 
się zagranicą, uskutecznia się zapomocą listów .~
leconych. Wierzycielom nieznanYm zpobytud,~ę .. 
czet! nie uskutecznia się, chyba że wierzydeJ~:~~i 
mają zamieszkałego vi Polsce ,pełnomocńika . ąla~~" 
ręczeń, o którego ustanowieniu sądowi wiadom!>. .. ~'~ : 

Art. 76. Rozstrzygnięcia mogą zapaść be2;· 
uprzedniej ustnej rozprawy. 

Rozstrzygnięcia sądu są niezaskadalne, ' ~ He: , 
prawo niniejsze nie stanowi inaczej. . ,'" :' 

. . Dalsze zażalenia w. żadnym razie nie . ni~ią 
m1eJsca. ,," 

Art. 77. Przepisy niniejszego prawa nie oemo..; 
szą się do przedsiębiorstw ubęzpieczeniowych"pe ... 
dlegających nadzorowi wedle ustawy z dnia ;· 12 mat-
1901 r. o prywatnych przedsiębiorstwa"ch ubezpi.~ 
czeniowych (Oz.U. Rzeszy str. 139). :;) 

Art. 78. O ile według prze'pisów . ustawy . uS;t\e! / 
'dłościowej lub ustawy o zaczepieniu czynności pl'll,W'" 
nych dłużnika poza postępowaniem upadłóściawem 
(Dz. U. Rzeszy z 1898 r.str. 709) zaczepienie cz:yĄ~ 
ności prawnych zależne jest od ich zdziałania w cją ... 
gu oznaczonych okresów czasu poprzedzając}j~h 
otwarcie upadłości, posŁawieniewniosku o. otwarcie 
upadłości, zawieszenie wypłat lub zaczepienie, ,przy 
obliczeniu tych okresów czasu nie wlicza się czasu 
trwania odroczenia wypłat. . 

Przepis ust. 1 nie ma zastoSQwania, 'jdeli czyn", 
ność prawną na podstawie ustawy o zaczepieriiu 
czynności prawny<\h dłużnika poza postępowanj~ 
upadłościowem zaczepia wierzyciel, nieobjęty pO.,j 
stępowaniem. "',I 

Art. 79. Przepisy §§ 207 do 211 , 213 ustawi 
upadłościowej, §. 63 ustawy o spółkach z ogranic2:O,; 
ną odpowiedzialnością (Dz. U. Rzes~yz ,189S-orf 
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5t~. 846) należy odpowiednio stosować w Postęp~wa
niu zapobiegawczem. 

W postępowaniu układowem co do pryw tne
go majątku osobiście odpowiedzialnego wspól ika 
jawnej spółki handlowej, spółki komandytowej lub 
komandytowej na akcje wierzyciele spółki, c9 do 
ma;ątk~ .której ot:wart? postępowanie ukła~o':"~l lub 
upadłosclOwe, uczestmczą tylko w wYSOkOSCl Uwo
ty, niezaspokojonej w tych ' postępowaniach. , 

Art. 80.' Jeżeli w związku z postępowa iem 
zapobiegawczem zostanie otwarte postępow nie 
upadłościowe nad majątkiem dłuźnika, należy t ak
tować w upadłości koszta sądowe postępowania za
pobiegawczego oraz wynagrodzenie nadzorcy 'ako 
koszta masy, które winny być pokryte z masy pa
dłościowej przedinnemi kosztami, niezależnie o to-
ku postępowania ' d~iałowego. , ' 

Art. 81. Prawo niniejsze obowiązuje 
gach sądów apelacyjnych w Poznaniu i 
oraz sądu okręgowego w Katowicach. ' 

Art. 82. Uchyla się rozporządzenie rady z iąz
kowej z dnia 14 grudnia 1916 r. (Dz. U; Rz szy 
:itr. 1363). ' 

Art 83. Wykonanie niniejszego prawa 
,cza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 84. Prawo niniejsze, wchodzi w 
czternastego dnia po dniu ogłoszenia . 

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojsko 

J. Piłsudski 
Minister: K. Bartel 
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składko 
Minister Spraw Zagranicznych:' August Zaleski 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
. Minister · Sprawiedliwości: A. M eysztowicz 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicz 

Dr. Dobrucki 
Ministe; Rolnictwa: K. Niezabytowski -
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Komunikacji: Romocki 
Minister Robót Publicznych: lv10raczewski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkie kz 
Minister Reform Rolnych: WiioldStaniewicz 
Minister Poczt i Telegrafów: Bogusław Miedzińs 

245. 

,R ozpprządzenic 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 6 marca 1928 r. 

o zaopatrzeniu byłych skazańców polHycznyc • 

, . Na podsŁa,,,ie art. 44 ust. 6 Konstytucji i sta
wy z ,dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu P ezy
'derita Rzeczypospolitej do wydawania rozporzą zd 

z mocą l1st51wy (Dz. U: R. P. Nr. 7Ś, ' poz. 443) po
stanawiam co następuje: 

Aiit. 1. Ząopatrzenie ze Skarbu Państwa słu~ 
ży na zasadzie niniejszego rozporządzenia: 

a} osobolll, które do powstania Pal1siwa Pol~ 
skiego skazane zostały wyrokami sądów by
lych pań~t'N zaborczych za działalność, 
zmierza i ącą do odzyskania niepodległości 
Państwa Polskiego, na karę ciężkich .robót 
lub inną karę pozbawienia wolności przez _
przeciąg ,co najmnie j jednego roku, karę tę 
odbyły choćby nie w' całości, albo które za , 
taką działalność zosŁały sądownie lub admi
nistracyjnie zesl:ane na osiedlenie, o ile albo 
nie są zdolne do zarobh:owania, ,albo prze-.' 
kroczywszy 55 roi~ życia, nie mają zapew~ 
nionych środków utrzymania; l i', 

b) pozostałym po osobach, wylicz,onych pod lit. 
a}, wdowom bez środków utrzymania, 'o . ile 
nie weszły w związki małżeńskie, jak rów- , 
nież ' z powyższemi ograniczeniami sierotom 
do 18 roku życia włącznie oraz wdowom 
i sierotom po straconych na podstawie wy
roków za działalność, określoną pod lit. aJ. 

Art. 2. Zaopatrzenie osób, ' wymieniony~h · W 
art. 1 lit. a), wynosi miesięcznie:. 

samotnych. -125 zł. 
żonatych lSD zł. 

Ponadto przyznaje się tym osobo:m p~awo do 
Jęczenia i -protezowania na koszt Skarbu P~~stwa" 
o ile ich choro;:,a lub kalectwo pozostaje w związku 
z ich dziaŁalnością, wymienioną wart 1 lit. a. 

Osoby niedołężne, a rd.Wi10CZeśnie pozbawione . 
opieki domow'cj, mogą być przyjęte na koszt Skarbu 
Państwa do domów dla inwalidów i weteranów z po·, 
zostawieniem im l /S części zaopatrzenia przez czas 
ich pobytu w tych domach. • 

I 

Art. 3. Zaopatrzenie osób, wymienionych 111 
art 1 lit .. b J, \vynosi miesięcznie: 

a) wdowy - połowę zaopatrzenia zmarłego 
męża - skazańca, 

b) dziecka - sieroty, którego matka żyje, po 
1/4 części zaopatrzenia wdowy, 

c) dziecka - sieroty, którego matka nie żyje, _ 
po 1/2 części zaopatrzenia wdowy. 

Suma zaopatrzenia wdowiego łącznie z zadpa
trzeniem sierocem (lit. a i lit. b) nie może! przekra
czać całego zaopatrzenia zmarłego skazańca, zaś SU~ 
ma zaopatrzeń sie'rocych (lit. c) nie może przekra~ 
czać polowy zaopatrzenia zmarłego skazańca. 

Art. 4,. Wdowom z małżeństwa sądownie roz- ' 
dzielonego przysługuje prawo do zaopatrzenia tylko 
wówczas, gdy zmarfy mąż był sądownie obowiązany 
do utrzymywania żony. ' 

Art. 5. O ileby osobiz, uprawniol1't!j do zaopa
trzenia na podstawie mmeJ szego rozporządzenia, 
przysługiwało także prawo do zaopatrzenia ze Skar
bu Państwa z jakiegokolwiek bądź innego tytułu, 
wówczas ma ona prawo wyboru jednego z. tych zao
patrzeń. 
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