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Art. 3. U:.tawa niniejsza wchodzi w życie 
l dniem ogłoszenia. 

Prezyden t Rzeczypospolitej : S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

460. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 14 czerwca 1923 f-

O sądownictwie doraźnem w b.zaborze rosyjskim. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 
1919 r. przedmiocie sądów do r;;1żn ych (Dz. U. R. P. 
N2 55 poz. 341) zarządza się co nastę puje: 

§ 1. Utrzymuje się wzgl edn 1e wpro wa dza na 
czas do 31 grudnia 1923 r. postę pow a ni " doraźne 
na obszarze b. zaboru rosyjski ego z wyjątkiem po
wiatów wymienionych w § 3 względem przestępstw: 

a) udziału w bandzie z art. 279 cz . 1 ust. 3 K. K. 
o ile chodzi o bandę w celach rozboju; 

b) zabójstwa z art. 453 K. K. jeśli przestępstwa 
te popełn iono względem funkcjonarjuszy pu
blicznych podczas wykonywania lub z powo
du wykonywania przez nich obowiązków słu
żbowych tudzież zabójstwa przewidzianego 
VI art. 455 ust. 3 i ust 4 K. K., wart 455 
ust. 6 K. K. (zabójstwo w bandzie) oraz 
wart. 455 ust. 12 (zabójstwo w celu zysku); 

c) wart 562 - 564 K. K.; 
d) rozboju przew idzianego wart. 589 K. 1\. 

§ 2. Na obszarze województwa nowogródz
kiego, poleskiego i wołyńskiego oraz na obszarze 
powiatów: augustowskiego, biel skiego, grodzieńskiego, 
sejneńskiego, sokólskiego, suwalskiego, wołkowy
ski ego, wileńskiego, oszmiańskiego, święciańskiego, 
trockiego, bradawskiego, dziśnieńskiego, duniłowi
czowskiego i wilejskiego postępowanie doraźne sto
sowane będzie względem przestępstw wymienionych 
w § 1 niniejszego rozporządzenia, a nadto względem 
przestępstw przewidzianych: 

a) wart 556 K. K. o ile chodzi o uszkodzenie 
telegrafu lub telefon u przeznaczonego do 
użytku publicznego lub rządowego; 

b) wart. 557 K. K. O ile chodzi o uszkodzenie 
mostu; 

c) wart. 558 K. K. o ile chodzi o uszkodzenie 
toru lub taboru drogi żelaznej lub znaku 
ostrzegawczego ustanowionego dla ochrony 
bezpieczeństwa komunikacji kolejowej. ' 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy je
dnak powiatów: bialskiego (Biała), ciechanowskiego, 
kolneńskiego, kolskiego, konińskiego, konstantynow
skiego, Iipnowskiego, łomżyńskiego, makowskiego, 
mławskiego, płockiego, płońskiego, przasnyskiego, 
pultuskiego, radzyńskiego, rypińskiego, sierpeckiego, 
słupeckiego, szczuczyńskiego, ' włodawskjego. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życi ::: 
z dniem 1 lipca 1923 r. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Spraw i edliwości : St. Nowodworski 

Minister Spraw Wewnętrznych : Kiernik 

461. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
l dnia 14 cze rw ca 1923 roku 

w sprawie częściowej zmiany § 20 roz.porządze
nia Ra dy l\'linistrów z dnia 10 listopada 1921 r. 
w przedmiocie wykonania ustawy emerytalnej 

funkcjonarjuszów państwowych. 

Na mocy art. 55 ustawy emerytalnej funkcjo
narjuszów państwowych z dnia 28 lipca 1921 roku 
(Dz. U. R. P. N2 70 poz_ 466) zarządza się co nastę
puje: 

§ 1. W ustępie pierwszym § 20 rozporządze
nia z dnia 10 li s topada 1921 r. (Dz. U. R. P_ N2 93 
poz_ 686) końcowe wy razy: "do władzy naczelnej da
nego d z iału służbowego" zastępuje się wyrazami: 
"do władzy II instancji danego działu służbowego, 
w której okręgu znajduje się obecnie stałe miejsce 
zamieszkania e meryta, która to władza dokona wy
miaru zaopatrzenia w porozumieniu z właściwą izbą 
skarbową". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłosze nia. 

Prezes Rady Minist rów: Witos 

Minister Skarbu: W arabski 

462. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 7 czerwca 1923 r. 

w przedmiocie podwyższenia grzywien, przewi
dzianych w obowiązującej austrjackiej usta

wie karnej skarbowej. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 10 maja 
1921 r. o regulowaniu podatków od spożycia, zu 
życia, względnie produkcj i na obszarze Rzeczypos
politej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 41, poz. 248) oraz 
art. 1 ustawy z dnia 16 marca 1923 r. w przedmio
cie przywrócenia mocy obowiązującej ustawy z dnia 
10 maja 1921 r. o regulowaniu podatków od spoży
cia, zużycia, względnie produkcji na obszar Rzeczypo
spolitej Polskiej (Dz. U. R. P. N2 30, poz. 183) zarzą
dza się co następuje: 

§ 1. Wszelkie grzywny, dotyczące podatków 
od spożycia, zużycia, względnie produkcji, które we
dług austrjackiej ustawy karnej skarbowej z dnia 11 
lip<;a 1835 (austr. Zbiór ustaw politycznych, Tom 63, 
N!~ 112) oraz według uzupełniających tę: ustawę póż-
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niejszych ustaw ustanowione są w karonach (1 zlr. = 
2 kor.), rozumieć należy w markach polskich. 

Sprostowane w ten sposób co do waluty grzyw
ny podwyższa się tysiąckrotnie. 

§ 2. Do grzywien, ustanowionych w wielokrot
nościach uszczuplonej opłaty lub wartości przedmio
tu przestępstwa, stosuje się rzeczone podwyższenie 
jedynie co do ustanowionych w koronach naj niższych 
i najwyższych granic tych grzywien (§§ 38, L. 1, 39 
40, 207, 269 rzecz. ust.); poza tymi dwoma wypad
kami wypadające z tych wielokrotności grzywny po
zostają bez zmiany. 

§ 3. Podwyższeniu wedle zasad § 1 ulegają 
nadto kwoty, wymienione w §§ 119, 501 , 621 i 622 
rzeczonej ustawy karnej skarbowej, to jednak, co do 
pierwszego z tych paragrafów (119) powoduje prze
p is ten zmianę jedynie skali pieniężnej, nie zaś tak
że granic czasokresów aresztu zastępczego. 

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Skarbu. 

§ 5. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia; do przestępstw przed ogłosze
n i -~m popełnionych rozporządzenie to nie ma zasto-
sowania. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Ska rbu: W. arabski 

463. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 9 stycznia 1923 r. 

W przedmiocie wykonania ustawy o ulgach dla 
nowowznoszonych budowli. 

Na zasadzie art. 5 ustawy z dnia 22 wrzesnla 
1922 o ulgach dla nowowznoszonych budowli (Dz. 
U. R. P. N!! 88, pOl. 786) zarządza się co następuje: 

. § 1. Uwolnienie od opłat (należytości) państ
wowych i komunaln ych w myśl § 2 ustawy z dnia 
22 września 1922 r. o ulgach dla nowowznoszonych 
budowli (Dz. U. R. P. N!! 88, poz. 786) stosuje się 
do wszystkich aktów i umów, dotyczących odplatne
-go przeniesienia własności nieruchomości, sporządzo 
nych w pierwszych ośmiu latach po rozpoczęciu bu
dowy, a przed jej ukończeniem. Po wykończeniu 
budowli uwolnienie to stosuje się tylko do aktu lub 
umowy, dotyczącej pierwszego odpłatnego przenie 
sienia własności, o ile ten akt lub umowę sporzą
dzono w pierwszych ośmiu latach po wykończeniu 
budowli. 

Obowiązek zgłaszania aktów prawnych do wy
miaru należytości na obszarze województw: krakow
skiego, lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskie
go, przewidziany w § 43 austr. ustawy z dnia 9 lu
tego 1850 r. (austrj. Dz. U. P. N!! 50) względnie w roz- · 
'porządzeniu Ministrów Skarbu i Sprawiedliwości z dnia 
19 marca 1920 r. (Dz. U. R. P. N!! 27, poz. 162), po
'Z ostaje nienaruszony. 

§ 2. Zaświadczenia wymienione wart. 4 usta
wy powolanej w § 1 wydają niżej wymienione urzę
dy l instancji, mające nadzór nad budownictwem: 

1) na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej: w mia
stach, w których magistraty są upoważnione 
do sprawowania nadzoru policyjno-budowla 
nego, - rnagistraty; w pozostałych zaś mia
stach, jakoteż w innych osiedlach ludzkich
właściwe starostwa; 

2) na obszarze b. zaboru pruskiego: w mia
stach - magistraty a w miejscowościach wiej
skich - komisarze obwodowi; 

3) na obszarze b. zaboru austrjacko-węgierskie
go - właściwe władze samorządowe gminne, 
tak miejskie, jak i wiejskie. 

§ 3. Ubiegający się o uwo :nienie od podatku 
względnie opłat (art. 1 i 2 ustawy) winni przedsta
wić za św i adczenie, o którem mowa w § 2 nini ejsze
go rozporządzenia, władzy wymiarowej względnie no
tarjuszowi, powołanemu do wymierzenia podatku 
względnie o płaty i to w zasadz ie przed uskutecznie
niem wymiaru; władza wymiarowa względnie nota r
jusz zatrzymuje to zaświadczenie w oryginale lub 
w wierzytelnym odpisie przy aktach . W razie niedo
starczen ia zaświadczenia podatek względnie opłata 
ma być wymi e rzoną. 

§ 4; Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Spraw Wewnętrznych : W. Sikorski 

464. 

Rozporządzenie Ministra Pracy 
Społecznej 

z dnia 11 czerwca 1923 r. 

Opieki 

wydane w porozumieniu z }\\inistrem Przemysłu 
i Handlu w przedmiocie wykonywania ustawy 
z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracow
ników, zatrudnionych w przemyśle i handlu. 

Na mocy art. 5,6 i 11 ustawy z dnia 16 maja 
1922 r. o urlopach dla pracowników, zatrudnionych 
w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z r. 1922, N!! 4(: 
poz. 334) zarządza się co nastę puj e: 

I. Prawo do korzystania z urlopu. 

§ l. Wszyscy pracownicy, objęci art. 1 ustawy, 
którzy w myśl art. 2 uzyskali prawo do urlopu, do
póki prawa tego nie utracili, posiadają prawo do 
otrzymania urlopu w każd ym roku kalendarzowym. 

§ 2. Pracownicy przedsiębiorstw sezonowych, 
w których praca trwa nie krócej, niż 10 miesięcy 
w roku, jak również pracownicy tych działów przed
siębiorstw sezonowych, w których praca trwa nie 
krócej, niż 10 miesięcy w roku, chociażby główna 
praca w tych przedsiębiorstwach trwała krócej, niż 
10 mip.sięcy w roku, - posiadają prawo do urlopu, 
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