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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
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966. 
OBWIESZCZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 26 listopada 1932 r. 

W sprawi2 ogł,:()szenia jedllolitego tekstu ustawy 
z dnia 10 czerwca 1921 roku w przedmiocie 

utworzenia Państwowego Banku Rolnego. 

Na podstawie art. 2 rozporządzenia Prezyden 
ta Rzeczypospolitej z dni a 21 października 1932 r. 
ozmianic ust awy z dnia 10 czerwca 1921 r. w przed
miocie ulvvorzenia PciilsLwowego Banku R olnego 
(Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 768) - ogłaszam ustawę 
z dni a 10 cze,rwca 1921 r. w przedmiocie utworzenia 
Państwowego Banku RolnC,(~o (Dz, U. R. p, z 1931 r . 
Nr. 75, poz. 609) w brzmieniu zmienionem uslaw~ 
z dnia 12 marca 1932 r. (D z, U. R. p, Nr, 25, poz. 221) 
oraz rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolite j 
.z dnia 21 października 1932 r . (Dz. U , R. P . Nr. 91. 
poz. 768) . 

Mi.niSlŁer Skar·bu : Wł. Zawadzki 

Załącznik do n,bw i.cszczE:nia lvlini s lra 
Skarbu z dnia 26 list opada 1932 r . 
(poz. 966). 

USTAWA 

z dnia 10 czerwca 1921 T. 

W przedmiocie utworzenia Państwowego Banku 
Holnego. 

Art. L 
Pols,ki Pailslwowy Bank Rolny, ulworz.ol1y na 

podstawie dekretu Naczelnika Państwa z dnia 5 lu 
tego 1919 r. (Dz. P . P. P. Nr. 12, poz , 134), .otrzy
muje nazwę Państwowego Banku Rolnego. Statut 

Banku, który rozwija przepisy niniejszej 11 s lawy 
i określa szczegółowo działalność Banku, wydaje 
i zmienia Minister Skarbu w p orozumieniu z Mi
nistr <; m Holnictwa i Reform Rolnych, 

Art. 2. 

Pal'islwowy Bank Rolny jest o s ob ą prawną 
podlega Ministrowi Skarbu. 

Pal1stwowemu Bc: nk owi Rolnemu służy prawo 
używa nia pieczęci z godłem p aństwowem. 

Państw,owemu B i! nkowi Rolnemu s.ł uży prawo 
do ttży-wania samoistnego zastępstwa prawnego, 
z zachowaniem jednak wszelkich uprawnień i przy 
wilejów, zastr zeżonych dla .instyiucyj paI1sIwo'wych 
w postępowaniu sądowe m i adr.1inistracyjnem. 

Bank może otwierać i zwijać oddziały i. przed
slawici eJ siwaw kraju i zagranic ą. 

Art. 3 . 

Zacla..ni em Państwowego Banku Rolnego jest: 
popieranie i prowadzen ie parcelacji, osadniclwa i re 
gulacyj rolnych, p opieranie rozwoju rolnictwa 
i współdziałanie w organizacji kredytu rolniczego 
tudzież ,administrowanie funduszami, przeznaczone
mi na powyższe cele, na zasadach ustaionych przez 
władze, powolane do dysponowania temi fUf!duszami . 

Bankowi może być powierzona w drodzeroz
po.rządzenia Rady Ministrów likwidacja spraw insty
tucyj państwowych bądź przez Pallstwo gwaranto
wanych, które udzielały kredytu na cele agrarne. 

Nie przesądza to jednak przeznaczenia mająt
ku. uzyskanego z likwidacji tych instytucyj. 

Art. 4. 

Kapitał zakladowy Państwowego Banku Rol
nego, powstały ,z bezprocentowych niewycofalnych 
dotacyj Skarbu PaJlstwa. wyn osi 130 milionów zlo
t ych. Kapitał zakładowy Banku może być powięk~ 
szany na mocy uchwały Rady Ministrów. 
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Art. 5. 
Fundusze własne Państwowego Banku Rolne 

go stanolwią: 
a) kapitał .zakładowy przewidziany wart. 4, 
b) ogólny fundus.z rezerwowy i specjalne re

z,erwy, tworz.one na mocy St,atutu Banku, 
cJ inne fundus,ze własne Państwowego Banku 

Rolnego, tworzone w związku z wykonaniem 
jego zadań. 

Art. 6. 
Państwowy Bank Rolny udziela pożycz.ek dłu

goterminowych amortyzacyjnych w papierach war
tości.owych, wypusz.czanych przez Bank, jak również 
w go,tówce. 

Art. 7. 
Państwowy Bank Rolny ma prawo wypuszc.zać 

listy zastawne do wysokości dwudziestopięciokrotnej 
sumy sweg,o kapitałuz.akładowego łącznie z ogól
nym funduszem rezerwo1wym. 

Listy zastawne mogą opi,ewać na złote, złote 
w złocie oraz na waluty obce. 

Suma listów zastawnych, znajdujących się w 
obiegu, nie może przekraczać ogólnej sumy wyda
nych, a nieumorzonych pożyczek hipotecznie zabez
piecz:onych. 

Ustanowione dla pożyczek długoterminowych, 
udzielanych w listach z.asŁawnych, zabezpieczenia hi
poteczne, hipoteki i prawa zastawu stanowią zabez
piec.z.enie wyłącznie dla wypuszczonych listów za
staw,nych względnie z.abezpieczenie wyłącznie dla 
pos,zczególnych seryj listów zastawnych i kupo-

. . nów od nich. Je.żeli postanowienie powyższe nie 
zOIstało wyrażone w treści odnośny.ch wpisów 
hipot,2c'znych, to przy tych wpisach PaństJwo
wy Bank Rolny ma prawo bez składania ,szcze
gólnych oświadczeń domagać się wniesienia do 
ksiąg hipotecznych odpowiednich ostrzeżeń (adno
tacyj). Brak ostrz.eżenia hipotecznego (adnotacji) 
nie zmienia węzła zabezpieczenia dla listów zastaw
nych. 

Oprócz przywileju, wymienionego w ustępie po
przednim, posiadacz:om listów zastawnych i kupo
nów od nich służy również tustawowy przywilej 
pier:wszeństwa z:aspokojenia na ratach, wpłacanych 
na pokrycie długoterminnwych pożyczek, udziela
nych Vl tych listach, na specjalnym funduszu rezer
wowym listów z,astawnych i oblig:lcyj oraz na spe
cjalnych hmdusz ach rezerwowych poszczególnych 
se.ryj listów. Co do .zaspokojenia z innych czę ści ma
iatku Banku, posiadacze listów zastawnych stoją na
:równi z innymi wierzycielami. 

Art. 8. 
Państw.owy Bank Rolny ma prawo wzamian li

s ló:w zastawnych, opi,ewających na złote w złocie, 
względnie św.i,adecŁw tymczasowych, wydanych na 

_ emisję takich listów, wypuszcz.ać dla lokaty zagrani
cą lis,ty z.ast aw:ne, opiewające na rwalutę zagranicz.ną, 
,wymienną za złoto. 

Zamiana listów zastawnych, względnie świa
dectw tymczasowych, iwypus.zczonychw złotych w 
zlocie nastąpić może pod następującemi warunkami: 
. aj listy zastawne, opiewające na walutę zagra -

. "riiczną , zastą,p'łącałą serję listów zastaw
nych (świadectw tymczasowych) wypuszcza-

nych w złotych w zlccie i w sumie swej 
opiewać będą na tę samą wartość, na jaką 
opiewają wymienione listy zastawne (świa
dectwa tymc,zasowe) w złotych w złiQde 
przy przerachowaniu na podstawie równi 
monetarnej z daty emisji serji listów za
stawnych, ulegając,ej zamianie; 

bJ Państwowy Bank Rolny wycofa wszystkie 
wypus,zczone listy zastawne (świadeotwa 
tymczaso,we) danej serji, opiewająoe na zło
te w zlocie, drogą dobrowolnego wykupu. 
z wyjątkiem prz.ewidzianym wart. 11; 

c) Mini.ster Skarbu w drodze rozporządzenia, 
po stwierdzeniu dopełnienia warunków wy
mienionych pod a) i bJ, udzieli zezwolenia 
na emisję listów zamiennych w walucie za
granicznej i usŁali warunki ich emisji. 

Art. 9. 

Listy zaslawne, wypuszcz'one w rwalucie za
granicznej wzamian odpowiedniej serji listów zast,aw
nych w złotych w złocie, za·chow,ują z mocy ustawy 
bez potrzeby uiawnienia zmiany w księg.ach hipo
tecznych, wsz·elkie zabezpieczenia hipoteczne, jakie 
służyły lislom (zamienionymJ, zgodnie z postanowie
niami art. 7 ust. 4. Posiadaczom tych lis,tów służyć 
będą te wszystkie prawa, jakie zastrzeżone są dla 
posiadaczy listów zastawnych Państwowego Banku 
Rolnego, a w szczególności te prawa, które służyły 
posiadaczom wymieni'onych listów zastawnych w zło
tych w złocie. 

Art. 10 . 
Dokonywując zamiany listów zastawnych na li

sty w walucie z,agranicznej, Państwowy Bank Rolny 
uprawniony będzie do umorzenia niewykupionych li
sŁów zastawnych, opiewających na złote w zł0't;:ie, 
z emisji podlegającej wymianie w ilości nieprzekra
czającej 1 % tej emisji, i do zaliczenia ich na poczet 
listów, podlegających wycofaniu w najbliższem lo~o
waniu. Ustalone przez Dyrekcję Banku numery 
tych listów, jako umor.żonych i podlegających wyku
powi, będą ogłoswne w sposób statutem przewi
dziany. 

Art. 11. 

Emitowane przez Państwowy Bank Rolny li
sty zastawne mogą być przedmiotem specjalnej, za
wie.ranej przez ich właściciela z Państwowym Ban
kiem Rolnym, umowy depozytowej, której rozwiąza
nie przed upłyrwem czasu, umową zakreślonego, na
stąpić może wyłącznie za zgodą obu stron. 

Złożone na mocy takiej umowy listy z,astawne 
nie mogą być .z d,epozytu przed rozwiązaniem umo
wy bez zgody Państwowego Banku Rolnego wycofa
ne, nawet rw drodze egzekucji lub z powodu otwarcia 
upadłości (konkursu) do majątku rwłaścicjela. 

Wraz .z przejściem prawa własności listów za~ 
sŁawnych, w ten sposób zdeponowanych, czy w dro
dze umo,wy dohr.owomej, czy sprzedaży przymuso
wej, na nabywcę z mocy samego prawa-przechb.dzą 
uprawnienia i obow,ią;!ki poprzedniego właśc:iciela, 
wynikające z umowy depozytowej. Umową, którą 
pos iadac.ztych listów s.kłada je w Państwowym Ban-

. ku Rolnym, może Bank , być upoważnionr do :reali
zacji .zło~onych listów .na ·· warunkach,umowąQkre· 
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ślo.nych, a zmiana ta.kich pos tanowień umow.nych nie 
może być bez z20dy ocu slTcn dokonana. 

Art. 12. 

Państwowy Bank Rolny ma prawo wypuszczać 
obligacje meljoracyjne i inwestycy jne, w granicach 
udzielonych przez SLarh Pańs [vva dla obligacyj tych 
gwarancyj, do wysolco śc i trzykroL~ e j sumy kapitału 
zakladowego Banku łąc znie z ogóinym fundusz ·em 
rezerwowym. 

Obligacje mogącpiewać na zIoLe, zIote w .zło
cie oraz na waluty obce. Suma obligacyj, znajdują
cych się w ,ohiegu, n ic może przek racz ać st,my na 
ich podkład iwydanych, a nie~płaconych pożyczek. 

Szczegółowe przepisy o emisji obligacyj i o wa
runkach pożyczek na ich podkład udzielanych okre
śli Statut Banku. 

Ustanowione dla p ożyczek dłu .goterminowych, 
udz.ielanych w obligacjach meljoracyjnych, zahezpie
czenia hipoteczne jako też zabezpieczenia, wynika
jące z z.ohowiązań c.złonków spółek wodnych oraz 
z zohorwiązań związków samorządowych, na zasa
dzie których Państwowy Bank Rolny wypuszcza 
obligacje meljoracyjne, sl anowią zabe.zpieczenie wy
łącznie dla wypuszczonyc h oblig ?tcyj meljoracyjnych 
i kuponów .od nich, względnie z.abezpieczenie wy
łąc.znie dla p.o szczególnych seryj obl igacyj meljora
cyjnych, co pOi'wiJlTIO być uwicloc.znion·z w odnośnych 
wpisach hipotec.znych. Wszystkie hipoteki niez.awie
rające wzmianki , którą serję obligacyj zabezpieczają, 
stan.owią .zabezpieczenie wyłącznie dla serji obliga
cyj meljoracyjnych, nieoznacz.onej numerem. Oprócz 
wyż,ej wymieni.onego przywileju, posiadac.zom tych 
obligacyj i kup onów od nich służy również usbwo
wy przywile j p i erwszeństwa zaspokojenia na ratach, 
Wipłaconych na pokry cie wymienionych pożyczek, na 
specjalnym funduszu rezerwowym listów zastawnych 
,i obligacyj, oraz na ~pecjaJnych fundusz ach rezerwo
wych poszczególn ych seryj obli gacyj. Co do zaspo
kojenia z innych części majątku B:mku, posiadacze 
obli!!:acyj meljoracyjnych stoją narówni z innymi wie
rzycielami. 

Art. 13. 

Uprawn ienia, .wyszczególni.one wart. 8, 9 i 10, 
posiada Paflstwowy Bank Rolny również przy do
zwolonej przez Ministra Skarbu zamianie poszcze 
gólnych seryj obligacyj meljo.racyjnych w złotych w 
złocie, względnie świadectw tymczasowych, wyda
nych na emisję takich obligacyj. Zezw;o[enie na 
zamianę może nastąpić przy zachowaniu wszystkich 
warunków, przewidzianych w powolanych wyżej 
artykułach. Zabezpiec zenia, na zasadzie których 
wypuszc.zone z .os.tały obligacje, o piewające na zło te 
w złocie , podlegające zamianie, służyć będą obliga
cjom emitowanym w walucie zagran,icznej. 

Art. 14. 
Wysokość długoterminowej pożyczk i amorty

zacyjnej ni e może przekraczać 1/2 sumy szacunko
wej posiadłości ziemski ej, na której zasŁała zabez
piec.zona udziel ona pożyczka. 

Szacunek dokonywać się będzie na podstawie 
przepisów, wydanych na wniosek Banku przez Mi
nistra Skarbu w porozumieniu z Minis trem R olnic
twa i Reform Rolnych. 

P rzy udzielaniu pożyczek na meljoracje, mają
ce na celu poprawę fizykalnych własności gleby, jak: 
drenowanie, osuszanie rowami, nawadnianie oraz in~ 
ne meljor.acje rolne, szacunek gruntów może obej
mować przybytek wartości, spowodowany zamie
rzanemi nakładami melj.oracyjnemi. 

WysO-kość pożyczek, udzielonych na meljora
cje , nie może przekrac z.a ć rzeczywistych kosztów ro
b6t meljoracyjnych, jak również winna się mieścić 
wraz z poprzedniem .obciąż.eniem w granicach 3/4 
szacunku, obl iczonego z uwzględnieniem przybytku 
wartośc i. 

Nadto przewidywane wskutek melj.oracji zwięk
szenie przecię tncgo dochodu z danej posiadłości nie 
p owinno być niżs ze ,od rat należnych od pożyczki 
przyzn anej na meljoracje. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych w poro
zumieniu z Ministrem Skarbu usŁala rodzaj meljora
cyj, na k tórych przepwwadzenie mogą być udzi·ela
ne pożyczki na zasadach przewidzianych w us,!. 3, 
4 i 5 ora;; warunki nadzoru nad wykonaniem robót 
melioracyj nych. Warunki, dotyczące sposobu wyda
wania i bezpieczellstwa pożyczek, ustala Minister 
Skarbu. 

Art. 15. 

W razie częściowego lub c.ałkowitego zniszcze
nia budo,wli położonych na nieruchomościach obcią
żonych dl.ugoLermin.owemi pożyczkami Banku, skuŁ
kiem wypadku, wchodzącego w zakres odpowi.edz ial
ności zakladćw ubezpieczeń (pożar, wybuch i t. p.), 
odszkodowanie nie może być wypła.cone be,z ze~wo
lenia Banku. 

Bank ma prawo bez zgody ze strony ubezpie
czonego dłuż.nika i bez względu na ob.Clwiązujące w 
tej mierze przepisy ustawowe podjąć z instytucji 
ubezpiecze ni owe j odszkodowanie i użyć je na pokry
cie n ieumorzone j części pożyczki oraz innych wyni
kających z niej należności, o ile nie uzna, żeodszko
dowanie ma być użyte na odbudowę. 

Postanowienia niniejszego artykułu nie mogą 
w żadnym przypadku naruszać praw wierzycie li, 
których wierzyteln ości poprzedzają w hi:potece po
życzkę Banku. 

Art. 16. 

Na obszarZE: mocy obowiązującej kodeksu cy
wilnego z r. 1896 pożyczki, udzielane przez Państwo
wy Bank Rolny w listach zastawnych, zabezpieczone 
będą hip o teką zwyczajną w rozumieniu § 1113 tego 
kodeksu. Dotyczyć to będzie również wydawanych 
w obligacjach pożyczek, hipotecznie zabezpieczo
nych. 

Przynależnościami polźyczki, udzielonej przez 
Pańs twowy Bank Rolny w listach zastawnych, lub 
obligacjach s ą : odsetki bieżące i z al egłe odsetki za 
zwłokę, koszty sądowe oraz przewidziane w statu
cie ko szty administracyjne Banku. Przynależnościom 
tym służy pierwsze11stwo równe z kapitałem, o ile 
nie zalega ją za czas dłuższy niż 3 lata wstecz od 
dnia przymusowej licytacj i. 

Zaległościom z tytułu pożyczek VI listach za
s tawnych i w obli,gacjach meljoracyjnych Państwo 
w·ego Banku Rolnego maz przynależnościom tych po
życzek, powstałym przed dn iem 1 stycznia 1932 r. 
przysługuje aż do całkowitego ich umorzenia pierw~ 
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szeńslwo hipoteczne .równe z kapitałem. Z ,U'z u l 
przedawnienia przeciwroszcz,eniom z tytułu tych za
ległości i przynależno,ści nie może być podn6SiZony. 

Pożyczki wydawane w listach zastawnych ma
ją byćzabez'pieczone hipotecznie w zasadzie na 
pierwszem miejscu. Pożyczki zabezpiec,zone wyiąt
kowo na dalszych miejscach nie mogą bezwzględnie 
łącznie z poprzedzającem je obciąicniem przekra
cz ać 1;2 szacunku nieruchomoś ci . 

Art. 17. 

Decy,z.je Banku o przeniesieniu do nowego okre
su umorzenia zarówno pożyczek, udzielonych w li
stach ,z,astawnych lub ,obligac jach meljoracyjnych, 
jak i należności Skarbu Pctństwa, adminis trowanych 
przez Bank, będą uja;wniane w hipotece bez udz ia.łu 
wierzycieli hipotecznych, na jednos tronny wniosek 
Państwowego Banku Rolnego, lub właściciela nieru
chomości. 

Pożyczka, przeniesiona do nowego okresu tl!110-
nenia, z achowuje takie samo pierwszClistwo hipo
tecz ne , jakie s~użyło pi,er,woŁnej pożyczce. 

Art. 18. 

Nieruchomość obc.iążon'l pożyczką Państwo
wego Banku R olnego, udz.ieloną w listach zastaw
nych lub obligacjach i zabezpieczoną na pierwszem 
miejs,cu hipotecznem, nie może być sprzedana z li
cytacj i publicznej, pod rygorem nieważności tej licy
tacii, za sumę niepokrywającą wierzyt21ności Pań
stwo;wego Banku Rolnego wraz z jej przynależno
ściami, mającemi równe z kapitałem pierws.zel'istwo. 

O ile PańsŁvrywy Bank Rolny przed terminem 
licytacyjnym nie zażąda .spłaty swej wierzytelności, 
pożyczka BanKU pozostawiona będzie 'w całości na 
tem samem miejscu hipoteczncm, wszystkie zaś ZQ,

bowiąz,ania poprzedniego właściciela wzgl'idem Ban
ku z tytułu tej pożyczki, nie wyłączając j.ego 050b;
stejodpowiedzialności za dług, przechodzą na ilOwe
go właściciela nieruchomości z mocy samego pra,wa, 

Należności Banku z tytułu tej pożyczki, zaległe 
do dnia licytacji, winny być p okryte w gotówce z li
cytacyjnej ceny kupna. Należności te mogą być wpła-
cone bezpośrednio do Banku, . 

Jeżeli pożyczka Banku wpisana jest na dal
szem miejscu hipoŁecznem , ale objęta jest ceną na
bycia z licytacji, przepisy ust. 2 i 3 będą miały za
stosowanie. 

W razie nabycia przez Państwowy Bank Rolny 
na licytacji nieruchomości, obciążonej pożyczką dłu
goterminową Banku, umorzenie tej pożyczki częścio
we lub całkowite oraz wykreślenie jej z wykazu hi
potecznego, bądź też pozostawienie w wykazie hi
potec.znym z,abezpieczających pożyczkę wpisów, ce" 
lem późnieJszego przej ę cia pożyczki przez nabywcę, 
któremu Bank nieruchomości odprzeda, zależy od 
uznania Banku. 

Przy wszelkich, poza licytacyjną sprzedażą, 
p1"z~n;esieniach tytułów własności do nieruch om Clś ci 
obciążonej pożyc.zką Pańs.twowego Banku Rolnego 
W listach zastawnych lub obli ~acjach, ws,zystkie zo~ 
bowiązan ia poprzedniego właśc iciela względem Ban # 
ku, związane z t ą pożyczką, nie wyłączając jego oso· 
bistej odpowiedzia lności za dług, przechodzą z mocy 
samego prawa na nowonabywc ę. 

O ile nabycie, nie ·'Nyłącz "jąc n::lbycia z licy
tacjt publicznej, nastąp :ł o bez wyjednania zgody 
Pallstwowego Banku Rolnego na pozostawienie po
życzki na hipotece, uprawnienia Banku do przedter
minowego ściągnięcia po.życzki, zastrzeżone w umo
wie pożyczk8wej, pozost a ją w mocy. 

Wszelkie umowy i decyzje sądowe sprzeczne 
z. przepisa.mi nin!ejszego artykułu są wobec Banku 
mm'lażne z mocy s,amego prawa i nie mogą być hi
potecznie wykonane. 

Władze s ądowe i hipołeczne oraz notarjusze 
'Ninni najpóźniej w ciągu miesiąca powiadomić Pań
stwowy Bank Rolny o wszelkiej zmianie tytułów 
'wła~ności do nieruchomości obciążonej pożyczką 
PańsŁwowet;o Ban ku Rolnego. 

Przep isy powyższe stosują się także do poży
czek i kredytów dlugotcrmi:nowych, nie wyłączając 
długów renlowych i z tytułu reszty ceny kupn,a, 
udziElonych przez instytucje kredytowe, których 
spra:wy finansowe powierzone są likwidacji prowa
dzonej przez Parlstwowy Bank Rolny, zgodnie z ust. 2 
art. 3. 

Art. 19. 

Państwowemu Bankowi Rolnemu służy prawo 
przedterminowej splaty wszelkich wierzytelności 
i ciężarów (służebności, rent w naturze i gotówce 
i innych ciężarów, z wyjątkiem służebności, podlega
jących zniesieniu na mocy rozporządzeń Prezydenta 
Rzeczyp::>spolitej z dnia 1 lutego 1927 r. - Dz. U. R . 
P. Nr. 10, poz . 74 i 75), które obciążają nieruchomość 
lub jej część, ulegającą parcelacji, podpadającej pod 
przepis art. 57 uslawy z dnia 28 grudnia ,1925 r. o wy
konaniu reformy rolnej, tak w tych pf!';ypadkach, 
w których Pańshvowy Bank Rolny sam, jako wła
ściciel, bądź komisowo daną nieruchomość parcelu
je, jak również w tych przypadkach, kiedy parce
lację przeprowadzoną przez właściciela lub na jego 
zlecenie przez instytucję do parcelacj i upoważnioną, 
p opiera przez udzielenie pożycuk długotermino
wych amortyzacyjnych na ułatwienie parcelacji lub 
spłatę ceny kupna. 

O ile ,osoby, których prawa są hipotecznie za
bezpieczone, nie wyrażają zgody na przedterminową 
spła t ę, lub też wartość uprawnień, nieujawniona 
w hipotece, nie zostaje zgodnie oceniona, wówcz·as 
przedterminowa spłata wierzytelności i ciężarów na
s tąpi W' tych granicach i tym trybem, jaki ustanawia 
roz,porządzenie Pr,czydcnta Rzeczypospolitej z dnia 
28 grudnia 1927 1'. o uregulo,waniu ciężarów i wie
rzytelności, ciążących na przymusowo wykupionych 
n i eruchomościach ziemskich (Dz. U. R. P . z 1928 r , 
Nr. 3, poz. 22). O przejęciu służebności wedle art. 2 
tego rozporządzenia orzekać będzie w trybie cz. 2 
tego artykułu właściwy miejscowy okręgowy urząd 
ziemski. 

,ąłaściwy ,wpdle art. 6 tego rozporzCl.dzenia sąd 
ust.ali na wn.iosek Państwov/ego Banku Rolnego 
wwt'0ść · ciożarów i wierzytebości spornych oraz spo
sób ich spłaty, nie żądającuprz.edniego złożenia po· • 
trzebncj na zaspokojenie tych ciężarów i wierzytel 
ności sumy. Zlożcnieprzez Państwowy Bank Rolny 
ustalon1i:j orzeczeni.em sądu sumy do depozytu sadu 
uzasadnia żądanie wykreślenia z hipoteki wszelkich 
nieprzejętych ciężarów i wierzytelności . 
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Doręczenie wierzycielom hipotecznym i upraw
nionym z ciężarów hipotecznie zabezpieczonych we
zwań do przyjęcia przedterminowych splat Państwo
wy Bank Rolny uskuteczniać będzi,e za pośrednic
twem właściwych okręgowych urzędów ziemskich. 

Art. 20. 

Bank przyjmować będzie wkładki oszczędno
ściowe i lokaty. Książeczki wkladkowe Banku i do
wody lokaty mają wszzlkie prawa papierów posi.a
dających bezpieczeństwo pupilarne i mogą być uży
te dla lokaty kapihłów osób, pozostających pod 
opieką lub kuratelą, kapitałów fundacyjnych, ko
ścielnych i korporacyjnych, jako też wszelkiego ro
dzaju, kaucyj i wadjów licytacyjnych. 

Lokowane w Banku na ks,iąż,eczki ,oszczędności 
sumy do 2.500 zł nie podlegają zajęciu egzekucyj-
nemu. 

Arl. 21. 

Państwowy Bank Rolny ma prawo nabywania 
i zamiany nieruchomości na cele prowadzenia par
celacji i osadnictwa 'Oraz na pomieszczenia rwłasne 
i personelu Banku, jako też celem uchronienia się 
przed stratami z powodu udzielonego kredytu. 

Zasady, 'na jakich Bank nabywa nieruchomości 
na cele prowadzenia parcelacji iosadniclwa, ustala 
Minister Rolnictwa i Refor m R olnych w porozumie
niu z Ministrem Skarbu. 

Art. 22. 

Władzami Banku s ą: Prezes Banku, Rada Nad
zorcza i Dyrekcja ; ,organ em p omocniczym władz 
nadzorczych Banku jes t Komisja Rewizyjna. Zakres 
działania tych władz ustala statut Banku. . 

Zwierzchni nadzór nad Bankiem wykonywuje 
Minister Skarbu, który ma prawo mianować swego 
Komisarza i jego zastępców. 

W celu przestrzegania zgodn o ś ci działalności 
Banku związanej z wykonaniem naprawy ustroju ro1-
nef10 z odnośn emi przepisami prawnemi Minister 
Rolnictwa i Reform Rolnych ma prawo mianować 
swego Komis arza i jego zastępców . 

Art. 23. 

Prezesa Banku mianuje na przeciąg lat 5 Pre
zydent Rzeczypospolitej na .podstawie uchwały Ra
dy Ministrów, powziętej na wniosek Ministrów: 
Skarbu oraz: Rolnictwa i R eform Rolnych. 

Prezes Banku nie moż e być równocześnie po
słem lub senatorem, ani sprawować żadnego płatne
go państ.wowego lub komunalnego urzędu, ani zaj
mować płatnego stanow iska prywatnego, ani należeć 
do organów kierowniczych lub nadzorczych jakiego
kolwiek przed siebiorstwa. Ograniczenie to nie doty
czy brania udziału w Radz:e Banku Polski,ego .i Ban
ku Gospodarstwa Krajowego oraz z ramienia Ban
ku w radach i komisjach rewizyjnych tych przedsię 
biorstw, w których udział Banku uznany zostanie 
7. <1 potrzebny. 

Prezesem Banku ,uIC moze być osoba, do ldó 
re j majątku wdrożono pos tępowanie upadłościowe 
lub ugodowe, oraz osoba pozbawiona zdolności do 
działań pra wnych luh pełni praw obywatelskich. 

Prezes Banku otrzymuje stałe uposażenie 
z budżetu Banku. Wysokość uposażenia oraz inne 
warunki służbowe ustala Rad a Ministrów. 

Art. 24. 

Prezes Banku może być odwołany przez P re 
zydenta Rzeczypospolit ej na podstawie uchwały Ra
dy Ministrów, powziętej na wniosek Min istrów Skar
bu oraz Rolnictwa i Reform R olnych. 

Art. 25. 

Minis ter Skarbu VI porozumieniu z Ministrem 
Rolnictwa i Reform Rolnych może powołać na czas 
przez siebie określony Wiceprezesa Banku. 

\V/iceprezes zastępuje Prezesa Banku iW razie 
jego nieobecności o.raz pełni inne obowiązki, prze
ka,zane mu przez Prezesa. 

Postanowienia ust. 2, 3 i 4 art. 23 dotyczą rów
nież Wiceprezes,a. 

. W razie niepowołania W iceprezesa lub Vi razi z 
jego nieobecności zastępuje go wyznaczony przez 
Prezesa członek Rady Nadzorczej. 

Art. 26. 

Rada Nadzorcza Banku składa SH; : 
a) z Prez esa Banku jako prze,wodnicząc ego 

oraz Wiceprezesa Banku, jako za5tępcy 
przewodniczącego, o. ile Wiceprezes zostal 
pow.ołany, 

b) z 7-miu członków, powołanych na 3 lata 
przez Ministra Skarbu po porozumi,eniu się 
z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych. 

CzłO'nkowie R ady Nadzorczej mogą być każde
go czasu odwołani prz.ez władzę , która ich powołuje. 

Rada Nadzorcza może poszczególne sprawy 
poruczać do opracowania i uchwalania komitetom 
specjalnym, złożonym z członków Rady. 

Członek Rady Nadzorczej nie moż.e być równo
cześnie posłem ani senatorem. Członkiem Ra dy Nad
zorczej nie może być osoba, do k tór ej majątku wdro
żono postępowanie up a dłośc iowe lub ugodowe, oraz 
osoba pozbawiona zdolności do d z iałań prawnych 
lub pełni praw obywatelskich. 

Art. 27 . 

Komisja Rewizyjna Banku składa się z pięciu 
członków, których na dwa lata powołuje Minister 
Skarbu, w tej liczbie dwóch w porozumieniu z Mi
nis trem Rolnictwa i Reform RolnYc!L 

Art . 28. 

Dyrekcję Banku stan owi ą po wołani przez .Mi
nistra Skarbu po porozumieniu s i ę z Ministrem Rol
nictwa i Reform Rolnych Nac zelny Dyrektor i Dy
rektorowie Banku. 

Art. 29. 

Na pokrycie wydatków, związanych z admini~ 
s Lracją funduszów, powierzonych Pańs,twowemu Ban
kowi Rolnemu, Bank może pohierać na swoje dobro . 
od dłużników tych funduszów dod atek administra ~ 
cyjny w wysokości , ustalonej ilawniosek Banku 
przez władze , powolane do dysp onowania l emi fun · 
duszami. Na pokrycie tych wydatków może być rów
nicż przeznac zona czę ś ć wpł ywów tych ft1nduszów 
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,'l wysokości, ustalanej na wniosek Banku przez wła
dze, pov,lolane do dysponowania tem j·funduszami. 

Art. 30. 

Księgi Banku i wypisy z nich, podpisane przez 
Bank w sposób Statutem Banku przewidziany, ora.z 
zaopatrzone \v pieczęć Banku, pełnomocnictwa oraz 
wszelkie oświadczenia na piśmie, zawierające zobo
wi.ązan;a lub zwolnienia od zobowiązań , lub zrzecze
nia .' się p c-aw, w ten sam sposób przez Pailstwowy 
Bank R olny wystawiorie, mają moc prawną doki.l
mentów publicznych, wykazy zaś zaległości, wysta
wLne w t en sposób i zaopatrzone stwierdzeniem, że 
pretens ja prawnie dojrzała do egzekucji, mają moc 
prawną wykonaln ego tytułu egzekucyjnegoi · hipo
teczne .~ o b ez potrzeby:wyjednywania dla nićhsądo
wych klauzul wykonalności, względnie tytułó,w wy
konawczych. 

Zwoln ienia od zobowi i1. zań. lub zrzeczenia się 
prawo war! 8ści, przcwyższ ~~jącei sumę 10.000 zło
tych mus.zą być .zeznane notarjalnie. 

Art. 31. 

PańsŁwowy Bank Rolny ma prawo przyjęte pod 
zasiaw pożyczek terminowych papiery wartościowe, 
złoto, srebro i kosztowności oraz towary realizo
wać dla zaspokojenia swych wierzytelności, pod za
sbw tych rzeczy udzielonych, bądź na giełdzie pie
niężnej lub towarowej, o ile są przedmiotem tranzak
cyj giełdowych, bądź w drodze prz2prowadzonej we 
'własnym zarządzie publicznej licytacji. Zastawione 
w Banku rzeczy nie po dlegają zajęciu egzekucyjne
mu (aresztowi, sekwestrowi) i nie mo·gą być ' wc ią
gni zte do masy upadłościowej ich właścicieli dla za
spokojenia wierzytelności, zarówno prywatnych, jak 
S~arbu Państwa, dopóki wierzytelność Ban~u, pod 
ich zastaw udzielona, nie zostanie spłacona. ' 

Art. 32. 

Państwowy Bank Rolny wolny jest od ~wszel
kich podatków bezpośrednich. 

Art. 33. 

Egzekucja należności Państwowego Banku Rol
ne60 zarówno na rzecz funduszów własnych Banku, 
jak i na rzecz funduszó",!, powierzonych Bankowi do 
likwidacji lub administracji, niezależnie od tego czy 
należnośc i te oparte są na tytułach powstałych przed 
objęciem przez Bank likwidacji lub administracji, 
clyteż na tytułach powstałych po tym termini'e, od
bywać się będ,zie według uznania Banku bądź W try
bie postępowania sCldowego, bądź w trybie egze
kucji ,administracyjnej. 

Na obszarze wojewódz.twa śląskiego egzekucja 
wyżej wymienionych należności może się odbywać 
zarówno w trybie postępowania sądowego lupcadmi
nisfra cyjnego, jak i w trybie ściągania bezspornych 
należności iopłalskarbowych, wedle . .obowiĄzują
cych' w tern województwi'e przepisów prawnych. 

Wysokość kar za zwłokę od należności c egze
kwowanych wtrybieadminisłracyjnym oraz . od na-
1eżności zaległych, ,wpłacanych przez dłużników do
browolnie przed wszczęciem postępowania pt~ymu
sow'ego, us,lala: 

a) dla należnoś ci z funduszów własnych Ban
k,t - Rada Nadzorcza na wni.osek Dyrekcji 
BaL l-:~lT . 

b) dla należności z funduszów, powierzonych 
Bankolwi do .administracji lub likwidacji ~ 
władza, powolana do dysponowania tell1i 
funduszami. 

Art. 34. 

Stosunek slużbowy Dyrekcji i pracowników 
Banku ustala Minis ter Skarbu na wniosek Prez·(;s,a 
Banku, z uwzględnieniem ,zasady, że stały pers ::;oel 
Państw1orwego Banku Rol.riego winien mieć zapewnio
ną emerytm;ę przy stwmzeriiu kasy emerytaln~j, .oiłę 
możności wspólnej z innemi przedsięhiorstwamipań -' 
stwQowemi. 

Art. 35. 
Z dniem wejścia w zycie n,iniejszej ustawy tra

ci moc obo:w.iązującą dekret Naczelnika Państwa 
z dnia 5 lutego 1919 r. w przedmioc.ie statutu Pol
skiego Państwoweg,o Banku Rolnego (Dz. P. P. P. 
z 1919 r. Nr. 12, poz. 134h 

Art. 36. 

Wykon-an:e ustawy niniejszej porucza się Mi~ 
nistrowi Skarbu w poro.zumieniu z Ministrem Rol
nictwa i Reform Rolnych. 

967. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 26 I'istopacla J 932 r. 

wyd.ane wporozamieniu żMinistrem Rolnictwa 
i Reform Rolnych o Statucie Państwowego Banku 

Rolnego. . 

Na podstawie art. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 
1921 r. 'VI przedmiocie utworzenia Państwowego Bąn: 
ku Rolnego w brzmieniu rozpor.ządzenia Prez,ydenta 
~z:eczyposp;Olitej z dnia 21 października 1932 r. (Dż: 
U. R. P. Nr. 91, poz.768) .zarządza się co następuje: 

§ 1. OglasZ3. się w załączniku do nin;e;s,zego 
rozporządzenia stanowiący jego część składową 
Statut Państwowego Banku Rolnego. 

§ 2. Rozporzą dzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: Wł. Zawadzki 
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 

. Sew. Ludkiewicz 

Załącznik do- W.zp. Ministra Skarbu' 
z dnia 26 listopada 1932 r. (poz. 967J. 

STATUTPANSTWOWEGO BANKU ROLNEGO .. 

I. Zadania, siedziba, zakres działalności i · uprawnje .. 
nia . Państwoweg .. ) Banku Rolnego. . 

§ 1. 
Pańslwowy Bank RolnYlest inslylucją Pań-o 

stwową, którejprzysługui e oSQhowośćprawlJ.a. 


