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Diiennik Us'taw: Poz. 457. 

457. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 5 sierpnia 1921 r. 

N!! 69. 

o organizacji i zakresie dzjałlnia urz~dów probierczych. 

Na podstawie art. 15 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowe~ 
organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. P. P. z 1918 r. N!! 1. poz. 1). oraz art. 1 
ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o upoważnieniu Ministra Przemysłu i Han· 
dlu do wydawania zarządzeń w zakresie nadzoru, nad przemysłem złotni
czym i handlem wyrobami złotniczemi oraz organizacji urzędów probier-
czych na obszarach b. zaborów austrjackiego i rosyjskiego (Dz. Ust. Rz. P~ , 
z 1920 r. N!! 70, poz. 470) Rada Miriistrów zarządza co następuje: 

§ 1. Główny zarząd sprawami probiernictwa należy do Ministra Prze
mysłu i Handlu, który wykonywa go ia pośrednictwem Głównego urzędu 
probierczego i podległych temu ostatniemu okręgowych urzędów probier
czych. 

§ 2. Okręgowe ur~ędy probiercze mogą obejmować obszar je?r:ego 
lub kilku województw. , Włączenię, poszczególnych obszarów ' lub mIeJsco
wości do tego lub innego okręgu probiercZego następuje, z rozporządzenia 
Rady Ministrów, na wniosek Ministra Przemysłu i Handlu. 

§ 3. Główny Urząd probierczy składa się z dyrektora, zastępcy dy
rektora, uq:ęgników etatowych, probiercy i innych funkcjonarjuszów, um::dy
zaś okręgowe, z naczelników tych urzędów, urzędników etatowych, probie
rzyi innych funkcjonarjuszów. Etaty tych urzlĘdów zatwierdza Rada Mini· 
strów na wniose. ,Ministra Przemysłu i- Handlu, uzgodniony z Ministrem 
Skarbu. Mianowanie personelu w granicach tych etatów, następuje na pod-
stawie przepisów o państwowej służbie cywilnej. 

Do zakresu działania Głównego urzędu probierczego należy: 
ogólny nadzór nad wykonywaniem obowiązujących w zakresie pro-
9iernictwa ustaw i przepisów, 
organizacja i kierownictwo okręgowych urzędów probierczych. 
nadzór ogólny nad ich działalnością oraz zaopatrywanie ich we 
wszelkie pomoce techniczne; 
orzecznictwo 'administracyjne w sprawach probierczych , 
sporządzanie stempli probiercz~ch dla urżędów probierczych, ba
danie i ustalanie prawdziwości cech probierczych oraz dokonywa
nie kontrpróby, 
popieranie i wykonywanie ustawowej ochrony przemysłu złotni
czego, 
skup złota i srebra dla Skarbu Narodowego, oraz przeróbka dla 
potrzeb Skarbu, 
czynności, wyszpególnione w ,§ 5, na obszarze warszawskiego 
okręgu probierczego. 

Do zakresu działania okręgowych urzędów probierczych należy ~ 
probowanie i ce.chowanie przedmiotów złotych i srebrnych, 
wymierzanie i pobieranie opłat probierczych, 
bezpośredni nadzór nad przedsiębiorstwami wyrobu i sprzedaży 
przedmiotów z kruszców drogocennych, -
badanie monet i kruszców na żądanie władz państwowych, 
popieranie i wykonywanie ustawowej ochrony ' przemysłu złotni
czego w swoich okręgach. 
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, ' § 6. Osobom znajdującym sil' na służbie w urz~dach probierczych, 
z~brania si~ utrzymywania zakładów przemysłowych do wyl<.:>nywania i to· 
plenia wyrobów oraz zlewków złotych i srebrnych, jakoteż uprawiania han-, 
dlu takiemi przedmiotami zarówno osobiści e, jak pod cudzem nazwiskiem. 

§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi • 
Przemysłu i Handlu. 

§ 8. Rozporządzenie 
austrjackiego i rosyjskiego 

niniejsze obowiązuje na obszarach b. 
wchodzi w ży~ie z dniem ogłoS1E'ni a . 

Prezydent Minist rów: 
Witos 

Minister Przemysłu Handlu: 
S. Przanowski 

Minister Skarbu: 
: w z. Welnfeld 

458. 

Rozporządzenie Ministra Spraw WewnętrzAych 
z dnia 4 lipca 1921 r. 

zaboru 

w przedmiocie częściowej 'zmiany rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych o przepisach wykonawczych do dekretu z dnia 3' sty

cz nia 1919 r. o stowarzy szeniach. 

Na zasadzie art. 8 dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach· 
(Dz. Pr. P. P. -N2 3 poz. t8) zarządzam co nastE:puje: ' 

§ 1. Ustznew i cną wart. 5 rozr;orządu n i a Ministra Spraw WEwn~trz· 
nych w przedmiecie pri'Epi~ów wykomwczych do dekretu z dn. 3 stycznia 
1919 r. o stowarz}s2en iach (Dz. Ust. R, P. z 1920 r. N2 19 poz. leO) opłatę 
za ogłoszen ie o zarejestrowaniu podwyższa ~ię do :00 marek . 

§ 2. 
i dotyczy 

. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w iycie z dn ie m ogłoszenia 
wszystkich ogłoszeń o rejestracji, do konywanych po t) m terminie. 

Minister Spraw Wewnętrznych: 
W. Racz/eiewicz 

459. 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 6 lipca 1921 r. 

w sprawie podwyższenia opłat za telegramy zagraniczne. 

Na zasadzie art. 19 Traktatu między głównemi mocarstwami sprzymie
rzonemi i stowarzyszone mi a Polską, podpisanego w Wersalu dn. 28 czerw
ca 1919 r., a ratyfikowanego przez Sejm Rzeczypospolit, j Polskiej ustawą 
z dnia 31 lipca 1919 r. (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. N235 poz. 199) oraz przy-
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