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I\rt. 5.

b) w razie przytrzymania tyłko samego przedmJotu przekroczenla 30 - 60% wartości przedmiotu przekrocz~nia;
c) w razie uj~cia samego tylko sprawcy od
30 - 60010 orzeczone} przez sąd grzywny.

Wykonanie ustawy niniejszej powierza

Ilfa Prezesowi Rady Ministr6w.
I\rt. 4.

Ustawa

niniejsza

wchodzi

życie

w

c dniem
jej ogłoszenia.
.,

Prezydent Rzeczypospolitej: 3. Wo}m._c/Jf)""IiIi

,.

§ 4. "a poczet nagrody naleźnej według § 3
niniejszego rozporządzenia przed prawomocnem fOl·
Itrzygnle;ciem sprawy przez sąd może Minister Skąrfm
zarządzić wypłacenie zaliczki nie przewyższającej 50o/G
przypada}Zlcej nagrody według tymczasowego obliczenia.
I
W wypadkach szczea61nej wagi Minister Skarbu
ma prawo przyzna,wać zaliczki ponad przewidzianą
.. tym paragrafie wysokqŚć.

Prezes Rady Ministrów: Wito.

557. '
/

Rozporządzenie

Ministra Skarbu

§ 5. W razie wątpliwości i w kwestjach n'eu·
regulowanych ninleJszem rozporządzeniem stosować
należy odpowiednie postanowienia ustawy z dn. 26
września 1922 r. (Dz. U. R. P. Ni 104 poz. 950).

z dnia 28 czerwca 1923 r.
o przyznawaniu premji za wykrycie przekroczeń rozporządzeń, dotyczących obrotu walutami i dewizami.

, I

§ 6. RozporzZldzenie niniejsze obowiązuje z dnIem
ogł05zenla.

Na mocy art. 3 I g ustawy z dnia 2 marca
1923 r. w przedmiocie udzielenia Ministrowi Skarbu
upoważnienia do regulowania w drodte- rozPQrządzeQ
obrotu pieniężnego z krajami zagrllnlczneml, oraz
z obrotu obcemi walutami (Oz: U. R. P. N2 25, poz. 154)
zarządza si~ co nastfłPuje:
przyczyniły

§ 1. Osoby, kt6re slE;

Mini_ter Skarbu: H. Lindll

558.

do wykrycia

-Obwies~czenie

przekroczeń

rozporządzeń wydawanych na mocy
ustawy z dn. 2 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 25
poz. 154) lub do ujęcia sprawc6w będą otrzymywały
/ ze Skarbu Państwa nagrody pieniężne według zasad,
ustalonych w niniejszem rozporządzeniu bez względu
na to, czy miały bezpośredni obowiązek zwalczania
tyc~ przekroczeń, czy też takiego obowiązku nie miały.
J

z dnia 25 czerwca 1923 r.

w sprawie spr~stowania omyłki w druku w ustawie z dnia 1 czerwca 1923 r. (Dz. U. R. P. Ne 6<>.
poz. 436) w przedmiocie zmiany ustawy z dnia
21 października 1919 r. o organizacji statystyki
administracyjnej (Dz. U. R: P. He 85, poz. 464).

§ 2. Nagrody powyższe będą przyznawane przez
Ministra Skarbu po zapadnięciu prawomocnego skazuJącego wyroku sądowego na wniosek specjalnej
powołanej przezeń komisji.

W ust. 2 art. 1 powołanej wyżej ustawy zamiast
słów: ~przy Ministerstwie Spraw Wewn~trznych" winno być; "przy Ministrze Spraw Wewn~trznych".

fi

3. Wysokość nagrody określa si~ w zaleod stopnia zasługi danej osoby, oraz waźności
wykrytego przekroczenia według następującej skali:
.} w razie przytrzymania zarówno sprawcy jak
i przedmiotu przekroczenia ~ od 40 - 75%
wartości przedmiotu przekroczenia i orzeczonej przez sąd grzywny,

Prezydent Rzeczypospolitej:
S. Wojciecbowski

żności

3

J

Prezes Rady Ministr6w: Witos
Minister Spraw
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p~lecenla Ministra Sprawiedliwości.
. - -

~

eze)(owe Pocztowej Kasy Oszczedności Ne 30130.

Kiernik

I-~

21757 P

o,

