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310. 

USTflWF\ 
z dnia 27 maja 1919 r. 

O państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu. 

Art. 1. Eksploatacja poczty, telegrafu i telefonu stanowi wyłączność 
pa ństwową , a wszystkie urządze n ia poczty, telegrafu i telefonu należą do 
y3ństwa i pozostają pod zarządem Ministerstwa li'oczt i Telegrafów. 
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Nikt poza Ministerstwem Poczt i Telegrafów nie ma prawe na zapro
wadzenie urządzeń pocztowych, telegraficznych i telefonicznych. 

Art. 2. f\) Prawo wyłączności państwowej co do poczty obejmuje 
'fi szczególności: przyjmowanie, przesyłanie i doręczanie: 

a) listów i kart pocztowych, b) wszelkiego rodzaju czasopism i dru 
ków, wydawanych przynajmniej 2 razy do roku, c) banknotów 
i walorów wogóle oraz rzeczy '.vartościowych. wysyłanych VI for
mie listów, d). paczek do wagi 5 kg. 

B) Prawo wyłączności państwowej co do telegrafu i telefonu 
obejmuje budowę, . utrzymanie i eksploatację wszelkich urządzeń elektrycz
nych, służących do przesyłania wiadomości na odległość . 

Zastrzeżenia te dotyczą także wszelkich przesyłek, pochodzących z za
gran icy. 

Pod jakiemi szczegółowemi warunkami odbywać się będzie budowa, 
utrzymywanie i eksploatacja urządzeń telegraficznych i telefonicznych dla 
celów paIistwowych i prywatnych przedsiębiorstw dróg żelaznych i wodnyc h. 
określi wzajemna umowa, względnie koncesja państwowa . 

Art. 3. Wyłączności państwowej nie podlegają: a) listy i czasopisma, 
pieniądze i walory oraz paczki wysyłane przygodnie bez op łaty lub za opła
tą przez umyślnego posłańca, o ile w tych wypadkach ani nadawca ani 
przenoszący nie trudni się zawodowo zbieraniem, przenoszeniem lub do
ręczaniem listów, czasopism i paczek, b) czasopisma po roku od czasu ich 
ukazania się, c) reklamowane druk( i katalogi dołączone i odnoszące si€.: 
do wysyłanych towarów. 

Art. 4. W obrębie tej samej miejscowośc i dozwolone jest wysyłanie 
listów i paczek oraz pieniędzy i walorów przez posłańców prywatnych na
wet zawodowych, nie wolno jednak bez osobnego zezwolenia Ministerstwa 
Poczt i Telegrafów otwierać zakładów dla rozsyłki listów i pacz~k. 

Rozsyłka czasopisma w obrębie tej samej miejscowości nie podlega 
żadnemu zastrzeżen i u na rzecz parlstwa. 

F\rt. 5. Wolno budować i utrzymywać urządzenia telefoniczne: 
a) właścici elom gruntów w obrębie granic jednego gruntu lub mię

dzy gruntami od siebie oddzielonemi i należącemi do tego sa
mego właściciela lub połączonemi w jednym zarządzie gospodar
czym; o ile odległość ich od siebie nie przenc;>si 25 kilometrów 
w Iinji powietrznej i o ile przewody nie przechodzą przez drogę 
publiczną. 

O zamierzonej budowie takich urządzeń win ien właścicie 
gruntu donieść właściwej Dyrekcji Poczt i Telegrafów, dołącza· 
jąc plan gruntu i budowy Iinji 

b) - właścicielom domów i zakł adów przemysłowych w obrębie re a l
ności dla wewnętrznego użytku; 

c) okrętom dla porozumiewania się wewnątrz statku. 
Poza temi wyjątkami tylko Ministerstwo Poczt i Telegrafów może 

udzielić pozwolenia na budowę urządzeń i prowadzenie przedsię biorstw te
lefonicznych osobom fizycznym lub prawnym pod warunkami w koncesji 
określon e mi. 

Nie państwowe urządzenia telefoniczne pozostają pod kontrolą poczto
wej władzy administracyjnej co do tego, czy warunki zezwolen ia wzg!. za
kres uprawnienia jest zachowany i czy urządzenia telefoniczne nie zagra-
żają bezp.eczeństwu publicznemu. . 

I 

Rrt.6 Urządzenie telegrafu iskrowego na statkach polskich dla że· 
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glugi morskiej r'zecznej wymaga -zezwolenia Ministerstwa Poczt i Tełe
:Jrafów . . 

Co do stacji iskrowych na obcych okrętach w obrębie państwa po l
skiego 0bowiązują przepisy międzynarodowe_ 

f\rt_ 7. Przekroczenie postanowień o ·państwowej wyłączności poczto
wej karane będzie grzywnami w wysokości czterokrotnej aż do dwunasto
krotnej przypadających opłat pocztowych. Przytrzymywane przesyłki pocz
towe będą przechowywane aż do ukończenia sprawy karnej. 
, Bezprawne zakładanie urządzeń pocztowych karane jest grzywną od 
jednego tysie'lca marek do 10.000 mare k, a same urządzenia przechodzą na 
własność państwa. . 

Kto wbrew postanowieniom tej ustawy buduje lub utrzymuje urządze-
. nia tel egraficzne lub telefoniczne, podlega karze p i eniężnej do 10.000 ma

rek, albo karze więzienia do 6 miesięcy, a same urządzenia przechodzą na 
własność państwa. Umyślne sprzeciwianie się kontroli państwowej, prze
widzianej wart. 5, karane będzie grzywną do 500 marek. 

Karanie należy do władz sądowych. 
Rozmyślne uszkodzenia państwowych urządzeń telegraficznych i tele 

fonicznych podlegają karom według przepisów prawa, zaś w wypadkach 
nierozmyślnego uszkodzenia-winni płacą odszkodowanie. 

f\rt. 8. Przy pIOwadze niu sieci telegraficznej i telefonicznej przysłu
guje państwu i jego organom prawo umieszczania bez odszkodowania 
przedmiotów technicznych na publicznych drogach, placach, mostach, wo
dach i ich brzegach oraz na przestrzeriiach kolejowych, tudzież umieszcza
nie przedmiotów te.:hnicznych za odszkodowan iem na prywatnych gruntach 
pod i ponad niemi i używania dla tych celów nieruchomości prywatnych. 

W razie niedojści a do skutku dobrowolnej umowy z prywatnymi wła
ścicielami nieruchomości, przysługuje państwu prawo przymusu w drodze 
administracyjnej. _ . 

Sprawy ' sporne co do wysokości odszkodowania rozstrzyga właściwy 
,sąd na żądanie właściciela nieruchomości. 

f\rt. 9. Przy wykonywaniu czynnosCI służbowych wszystkie organa 
instytucji pocztowej, telegraficznej i telefonicznej znajdują się jako organa 
państwowe pod szczególną ochroną prawa. '" 

Pracownicy poczt, te legrafów i telefonów obowiązani są do zacho
wania bezwzględm:j tajemnicy tak co do treści przesyłek jak.i co do oso- . 
by nadawcy i adresata. Naruszenie tajemnicy karane będzie w drodze 
administracyjno-pocztowej, niezależnie od odpowiedzialności karno-sądowej. 

Wyjątki od obowiązku zachowania tajemnicy listowej i telegraficznej 
są dopuszczalne tylko na mbcy obowiązujących ustaw państwowych. 

f\rt. 10. Ministerstwo Poczt i Telegrafów będzie oznacz a ło opłaty i bę
dzie określało 'warunki, pod jakiemi ma się odbywać przyjmowaQie, prze 
syłanie i doręczanie przesy łek , objętych art. 2, ora z będz i e określało wa
runki koncesji na prywatne telefony stosownie do art. 5 . 

. f\rt. 11. Znaczki pocztowe (mark i) oraz wszelkie płatne druki poczto
we, telegraficzne i telefoniczne, których pod karą nie wolno sprzedawać 
pocenie wyższej od nom inalnej, znajdują siE: pod szczegól ną ochroną pra
wa, a wszelkie ich naśladownictwo będzie karane przez władze sądowe z ta
ką samą surowością jak podrabian ie pieniędzy. Pokwitowani a (recepisy) 
pocztowe i telegraficzne tak podąwcze jako też oddawcze posiadają wobec 
sądu, władz cywilnych i wojskowych pełną moc dowodową co do szcze
gółów w nich zawartych. Podrabianie i fałsz owanie pocztowych i telegra 
ficznych pokwitowań (recepisów) nadawczych oraz legitymacji pocztowycr 

• 
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p.odlega karze na równi z podrabianiem fałszowaniem dokumentów pu
blicznych. 

Ptrt. 12. 
1) Wszelkie służbowe przesyłki pocztowe, telegramy i rozmowy te

lefoniczne władz, urzędów i organów pocztowych, telegraficznych i telefo
nicznych-są wolne od opłat. 

2) Od opłat pocztowych są wolne: 
a) przesył k i do i od jeńców wojennych i osób internowanych w gra

nicach, okreśłonych umowami międzynarodowemi; 
b)przesy/ki poczty polowej w granicach, określonych specjalnemi 

przepisami dla poczt polowych; 
c) korespondencje Pocztowej Kasy Oszczędności i korespondencje 

osób prywatnych z Pocztową Kasą Oszczędności w sprawach tej
że Kasy. Pozatem nikt nie ma prawa korzystania z bezpłatnego 
przewozu i doręczania przedmiotów, oznaczonych wart. 2. 

I\rt. 13. Przesyłek, powierzonych instytucji pocztowej, nie wolno za
Jąc sądownie ani w jakikolwiek inny sposób prawnie, ani obciążyć zasta
wem, do pó ki nie będą oddane adresatowi lub zwrócone nad~wcy. Warun
ki, pod któremi dopuszczalne jest zatrzymanie, przeglądanie i zajęcie (se
kwestracja) korespondencji pocztowej, telegraficznej, wysyłanej w ' imieniu 
lub nadesłanej na imię osoby, przeciwko której wszczęte zostało postępo
wan ie karne, określa ustawa o postępowaniu karnem. 

f\rt. 14. Wszelkie lokale, budynki i rzeczy, będące w używaniu po
czty, telegrafu i telefonu, są wolne od kwaterunków względnie rekwizycji. 

' I\rt. 15. Zaprzęgi pocztowe są wolne od drogowego i mostowego myta. 
Zaprzęgom pocztowym wolno bezpłatnie używać prywatnych dróg, 

mostów i promów. ' 
Zaprzęgom pocztowym mają na dany sygnał ustępować na drogach 

wszelkie inne pojazdy. 
Zaprzęgom pocztowym w nagłych wypadkach powodzi, zasp śnieżnych ' 

i t. p. wolno przejechać przez grunta orne i łąki bez ujmy dla prawa do 
żądania należn ego odszkodowania prawnego. _ 

f\rt. 16. Wszelkie państwowe i samorządne władze, urzędy, biura 
i instytucje, tak wojskowe jak cywilne, mają obowiązek ochrony dobra 'po
Cztowego, telegraficznego i telefonicznego i udzielania pomocy w ruchu 
pocitowym, telegraficznym i telefonicznym i w wykonaniu czynności urzę
dowych na żądanie władz, urzędów i organów pocztowych i telegraficznych. 

I\rt. 17. Zarządy dróg żelaznych państwowych i prywatnych są obo
wiązane na stacjach kolejowych bezpłatnie dostarczać na żądanie władzy 
pocztowej lokali wraz z ' przynależytościami (strychy, komory, piwnice, 
westibule', ustępy i t. p.) na umieszczenie urzędów i biur pocztowych, tele
graficznych i telefonicznych, magazynów i placów jako też lokali na skład 
materjałów telegraficznych i telefonicznych, a w razie koniecznej potrzeby 
także mieszkań dla zajętego tam personelu pocztowego. 

O ilości , rozmiarach i przeznaczeniu, jako też o potrzebie lokali de
cydują wyłącznie władze pocztowe. 

Następnie mają zarządy dróg żelaznych państwowych i prywatnych 
:iostarczać bezpłatnie oświetlonych i ogrzanych kolejowych wagonów po-
;:ztowych, według wzorów podanych przez władze pocztowe. . 

Na każde żądanie urzędów i biur pocztowych mają zarządy stacyjne 
:łróg żelaznych dostarczać bezpłatnie w dniu żądania oświetlonych pakun
<:owych wozów do przewozu przesyłek pocztowych. 
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f\l"t . 18. Zarządy dróg żelaznych państwowych i prywatnych są obo
w iązane urządzać na stacjach dogodny dostęp z peronów na wszystkie to
ry, na których zatrzymują się pociągi, przewożące wozy pocztowe, celem 
przewożenia lub przenoszenia przesyłek pocztowych. 

Organom pocztowym przysługuje prawo wolnego przystępu na pero
ny i tory kolejowe. 

Plany nowych i przebudowy już istniejących stacji i torów koleju
wych mają być układane w porozumieniu z władzami pocztowe mi w za· 
kres ie potrzeb pocztowych i telegraficznych. 

I\rt. 19. Władzom pocztowym przysługuje prawo przewozu przesy
ł ek pocztowych przez własne organa wszystkie mi pociągami, objętemi roz
kładem jazdy. 

Zarządy dróg żelaznych państwowych i prywatnych są obowiązane na 
żąda.nie władz pocztowych i za~ządu poczt ruchomych dostarczać i każdym 
pociągiem przewozić 'wozy (wagony) pocztowe. Przepis ten nie tyczy sit: 
pociągów zbytkownych (luksusowych). 

I\rt. 20. Kolejowe rozkłady jazdy mają być układane w porozumieniII 
i władzami pocztowemi, przyczem należy, wyznaczając czas postojów, 
uwzględniać czynności organów pocztowych. Przepisy wart. 19 do 22 ma , 
ją' zastosowanie ta kże do kolei elektrycznych. 

I\rt. 21. Zarządy przedsiębiorstw żeglugi na drogach wodnych pań
stwowych i prywatnych są obowiązane bezpłatnie dostarczać na żądanit : 
władz pocztowych w obrębie budowli portowych i na przedmiotach, służą
cych do przewozu osób drogą wodną - lokali oświetlonych i ogrzanych 
wraL z przynależytościami (westibule, strychy, komory, piwnice, ustępy 
i t. p.) na um'eszo:e nie urządzeń pocztowych, telegraf!cznych i telefo· 
nicznych. 

" O ilości, rozmiarach i przeznaczeniu lokali decydują władze pocztoW€. 
Władzom- pocztowym przysługuje prawo bezpłatnego przewozu prze

sy łe k pocztowych przez wlasne organa wszystkiemi środkami slużącemi do 
żeg l ug i wodnej. 

Organom pocztowym przysługuje prawo wolnego dostępu i korzysta
nia ze wszystkich urządzeń portowych, celem przenoszenia przesyłek po-
cztowych. ' 

f\rt. 22. Wszelkie przedsiębiorstwa przewozowe tak zaprzęgowe, jak 
samochodowe (auta, autobusy i t. p.) są obowiązane na żądanie władz 
i organów pocztowych i telegraficznych prZE wcz':: dobra i organa pocztowe 
i telegraficzne, co przy udzielen iu koncesji ma by: zastrzeżone . Ruch po
cztowy samolotami określony zostanie osobLemi przepisami. 

ł\rt. 23. Nikomu nie wolno używać godeł (emblematów) i sygnałów 
., poczty, telegrafu i telefonu bez osobnego zezwolenia władzy pocztowej. 

Władzom pocztowym przysługuje prawo umieszczania w razie potr:!e
by godeł i skrzynek pocztowych na wszystkich budynkach. 

f\rt. 24. Wszelkie należności prawne poczty, telegrafu i teleforlU z ty
tu/u nie zapłaconego lub nie dopłaconego porta i innych opłat pocztowych, 
telegraficznych i telefonicznych - ściągane będą przymusowo w drodze ad
ministracyjnej, jak należności skarbowe. 

ł\rt. 25. Przy koncesjonowaniu przez władze administracyjne przed , 
siębiorstw o prądzie silnym lub o popędzie elektrycznym mają władze po_ 
cztowo-tel egraficzne opinjować o wl aściwości urządzeń (np. instalacji) elek_ 
trycznych i o zmianach ,tych urządzeń. 
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f\rt. 26. Odpowiedzi a l ność instytucj i poczty, telegrafu i telefonu za 
powierzone jej przesyłki i telebramy oraz za sprawność terminową będzie 
określo na ordynacją pocztową i telegraficzną, któr,ą ogłosi Minister Poczt 

Telegrafów. 

f\rt. 27. Istniejące przed wydanie~ obecnej ustawy instalacje prywat-
ne telefoniczne muszą być uprawnione stosownie do art. 5. . 

f\rt . 28. Ustaw::! niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, rów
nocześnie traci mot:: dekret o tymczasowych przepisach pocztowych z dn ia 
7 lutego 1919 roko (Dziennik Praw Państwa No! 17). 

f\rt. 29. Wszelkie postanowienia sprz ~ c:zne z tą ustawą tracq moc 
obowiązujqcą. 

f\rt. 30. Wykon?lnie niniejszej ustawy , powierza się Ministrowi Poczt 
i l elegrafów. 

Marsz al ek: 
Trąm.pcz)'l /slu 

Pre :>: ydent Ministrów: 
w z. S. Wo;cii'chows/Jl 

Mini :.ter Poczt i Telegrafów: 
Hubert Ignacy Lil!de 

I 

311. 

USTF\Wł\ 

z dnia 27 maja 1919 r, 

O ustalaniu wynagradzaniu nauczycieli publicznych szkół 
powszechnych. 

Art. 1. Nauczyciele publiczn ych szkół powszech'nych są: 
a) ·stali.i 
b) tymczasowi. 

f\rt . 2. Stałym jest nauczyciel, który posiada: 1) prawem przepisane 
kwalifikacje naukowe i zdrowotne i 2) trzy lata nieprzerwanej pracy _.W pu-
blicznej szkole pows7echnej lub prywatnej z prawem publiczności. ' 

Nauczyciel, nie prowadzący klasy, lecz uczący wyłącznie pewnych 
określonych przedmiotów w szkołach powszechnych, może uzyska'ć pra wa 
nauczyciela stałego, o ile posiada kwalifikacje, które będą określone osob
nem zarządzeniem Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Art. 3. Nauczycielowi, który dopełnił waru nków wymienionych wart. 2 
nin iejszej ustawy, wydaje inspektor szkolny okręgowy patent na nauczycie-
la stałego (patent ustalenia).' . ' 

Art. 4. Czas pracy ząwodowej 'N szkolnictwie przed ustaleniem za li
cza się do lat służbowych. 

.... 


