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Właściwe władze administracyjne I instancji mow wyjątkowych wypadkach czynić odst~pst\",o od
przepisów nini ejszego rozporządze nia dla obywateli
P~1l1stwa Polskiego co do zwierząt gos podarskich tych
obywateli oraz do produktów, po chodz:;c.ych z tych
zwierząt, jakoteż co do zwierząt re\vindykowanych
i przedmiotów, wymienionych \V § 1 p. a) i g), po
u przedniem zbadaniu zwierz ąt lub prod~lktów przez
właści wego powiatowego lekarza wderynaryjn ego.

§ 3.

gą

Przepisy niniejszego roz porząd zenia nie
zastosowania do zwierząt repatrjcmtów, co do
których obowiązują przepisy art. VI! § 3 p. 5 układu
o repatrjacji (Monitor Po!sld Ni! 59 z dnia 14 marca
1921 r.).
.

§ 8.

"

mają

§ 9. . Przekroczenia
rozporządzei'lia

nośnych

karane

postc:nowierl niniejszego
pos tan owicil od-

będą w edług

usta ....'.

§ 10.

Rozporządzenie

obowiązującą

mmcJsze zyskuje moc
(na obsf-arze b. zaboru rosyjskiego)

ogłoszenia.
Równocześnie traci

Najwyisza kwota przekazu.
Najwyższa

kwota przekazu ze Stanów ZjednoAmeryki Północnej do Polski nie może
przekraczać 100 dolarów; kwota zaś przekazu z Polski do Stanów Zjednoczonych P.meryki Północnej
nie może przewyższać kwoty, dopuszczonej w wewnętrznym obrocie przekazowym.
Kwoty przekazowe nie mogą zawierać ułamków
centa.
czonych

fi 4.

O P ł a t y.
Przy nadawaniu prz~kazu nadawca uiszcza zgóry
opłatę, która wynosi od kwot y przekazowej:
a) do 10.000 marek pol.
100 marek pol.
b) .. 20.000
..
pol.
200.."
c) za każde dalsze 20.000 marel{ lub część tychże.
100
•

•

§ 5.

z dniem

moc obowiązującą rozporzą
dzenie J'v\inistra Rolnictwa i D. P. z dnia 10 marca
1922 r., wydane w pOfozumieniu z fl\ini sŁrami: Spraw
Wewnętrznych, Kolei Zela znych, Przemysłu i Handlu
oraz Skarbu IN przedmioćie ograniczenia przywozu
i przewozu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, paszy objętościowej oraz niektórych przedmiotów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy i Litwy
(Dz. U. R. P. N!! 21, poz. 180).
Minister
Minister
Minister
Minister
Minister

Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Qościckl
Spraw Wewnętrznych: Kiernik
Przemysłu i Handlu: W. Kucbarski
Kolei Żelaznych: Karliński
Skarbu: H. Linde

Rozporządzenie

711.
Ministra POi:::Z-t i Telegrafów

z dnia 29 sierpnia 1923 r ..

w sprawie zaprowadzenia wzajemnej wymiany
przekazów pocztowych między Polską a Stanami Zjednoczonemł Hmery!d Północnej .
Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r.
o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefonu (Dz. P. P.P. N2 44 pOl. 310) zarządza się co
n~stępuje:

§ 1.
Zarządzenie

Od dn ia 1

września

ogólne.

1923 r. wprowadza siG wza-

jemną wymianę przekazów pocztowych mi ę dzy Polską, a Stanami Zjednoczonemi Ameryki Północnej.

§ 2.
Rod~aj

przekazów.

Do wymiany dopuszcza się tylko przekazy zwyprzekazy pośpieszne i telegraficzne są wykluczone.
'
kłe;

Warunki nadania przekazu.
R. fUeby wysłać pieniądze przekazem pocztowym do Stanów Zjednoczonych interesant musi pajpierw postarać się o pozwolenie na wywóz marek
polskich zagranicę.
Otrzymane pozwolenie musi wysyłający złożyć
przy nadawaniu przekazu w urzędzie pocztowym.
, Pozwoleń na wywóz marek polskich do wysokości 25.000.000 mkp. udziela Polska Krajowa Kasa
Pożyczkowa i jej oddziały.
Pozwoleń na wywóz sum wyższych udziela Komisarz dla spraw dewizowych w następujących miejscowościach:

1) VI Warszawie - dla województwa Warszawskiego, Lubelskiego, Białostockiego, Wołyńskiego
i Poleskiego,
2) w Łodzi - dla województwa Łódzkiego,
3) w Sosnowcu - dla województwa Kieleckiego,
4) w Wilnie - dla Ziemi Wileńskiej i woj. Nowogródzkiego,
5) w Poznaniu - dla województwa Pozna.ńskie
go, z wyjątkiem . miasta Bydgoszczy oraz powiatów
Bydgoskiego i Inowrocławskiego,
6) w Bydgoszczy - dla województwa Pomorskiego omz miasta Bydgoszczy i powiatów Bydgoskiego i Inowrocławskiego,
7) we Lwowie - dla województwa Lwowskiego, Tarnopolskiego i Stani sław owskiego,
8) w Krakowie - dla województwa Krakowskiego z wyjątkiem miasta Białej,
9) w Bielsku - dla Cieszyńskiej cz~ściwojewództwa Śląskiego oraz miasta Białej,
,
10) w Kątow icClch - dla górnośląskiej części
województwa Sląskiego.
B. Nadawca ma wypełnić krajowy blankiet
przekazowy stosownie' do nadruku wyraźnie atramentem, albo drukiem lub pismem maszynowem,
podając imię, nazwisko, miejsce przeznaczenia oraz
mieszkanie odbiorcy; w lewym zaś odcinku po stronie tytułowej swe imię, nazwisko i mieszkanie.
Wypełnianie przekazu ołówkiem, choćby atramentowym nie jest dozwolone.
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. Kwoty przekazowe muszą być wpisane w miejscach blankietu na to przeznaczonych w markach
polskich cyframi i słowami.
~oprawki lub przekreślania kwot nie są dozwolone.
Przy przekazach, adresowanych poste-restante
należy określać uprawnionego do odbioru tak dokła:
dnie, ażeby można go było odróżnić od innych osób
tego samego nazwiska.
Adresy skrócone i telegraficzne są wzbronione.
Na lewym odcinku odwrotnej strony blankietu
przekazowe~o nie wolno umieszczać prywatnej korespondenCJl.

§ 6.

Zmiana adresu i wycofanie przekazu.
Nadawca przekazu pocztowego może zażądać
jego wycofania lub zmiany adresu na zasadach
przewidzianych dla przesyłek listowych zagraniC€;:
lecz tylko przed podjęciem przez odbiorcę kwoty
przekazanej.
§ 7.

Sposób przeliczania kwot przekazowych z marek polskich na dolary i centy.
Urząd

pocztowy Warszawa 1 będzie przeliczał
na?ane do Stanów Zjednoczonych f\meryki Północ
nej przekazy w mark?ch polskich na dolary i centy
wedłu.g ceny sprzedazy dla małych tranzakcji, OZnaczonej w cedule urzędowej giełdy pieniężnej w Warszawie z dnia poprzedniego nadejścia przekazu do
u. p. Warszawa 1 o Oe zaś przekaz nadejdzie w poniedziałki lub dnie poświąteczne, według kursu ostatniego ?nia notowań, dodając do giełdowej ceny
sp~ze?azx na e~entualne straty walutowe odpowiedmą Ilosc punktow, stosownie do wahań walutowych
według następującej tabeli:
Ilość

Kurs dzienny dolara:

do
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
100.000

110.0~0 120.000 130.000
140.000 150.000 160.000
170.000
180.000 190.000 200.000 -

10.000 mkp.
20.000 lO
30.000 lO
40.000
· 50.000 "
60.000 "
70.000 "lO
80.000
90.000 "
100.000 "ot
110.000
120.000 "
130.000 "
140.000 "
150.000 "ot
160.000
170.000 lO
180.000 ."
190.000
200.000 .."
210.000

_ _ _ _ __ W_a_rszaw8:

.

"

Tłoczono ~

N'2 90.
220.000 mkp.
230.000 " .
240.000"
250.000"
260.000"

Drukarni

punktów:

6600
6900
7200
7500
7800

§ 8.

Sposób przeliczania kwot prze~(azowych z dolarów na marki polskie.
Nadeszłe do Polski ze Stanów Zjednoczonych
Północnej przekazy w dolarach będzie urzą.d
pocztO\~y Warszawa 1 przeliczał na marki polskie
po ceme kupna dla małych tranzakcji, oznaczonej
w cedule urzędowej giełdy pieniężnej w Warszawie
z dnia nadejścia przekazów do Warszawy, odejmując jednak od giełdowej ceny kupna na ewentualne
straty walutowe odpowiednią ilość punktów, stosownie do wahań walutowych według tabeli poda-

Ameryki

nej w § 7.

§ 9.
Postępowanie z przekazami
ze Stanów Zjednoczonych Rmeryki

nadeszłeml
Północnej.

Po przeliczeniu kwot przekazowych z dolarów
na marki poJskie, urząd Warszawa 1 na każdy przekaz ze. ~tanów . Zjednoc.zonych Ameryki Północnej
wystawlac będzie speCjalny przekaz krajowy dla
obrotu przekazowego ze Stanami Zjednoczonemi
w markach polskich. Pocztowe urzędy . przeznaczenia
w Polsce będą takie przekazy wypłacac adresatom
również w markach polskich.
Postępowanie z temi przekazami jest takie same
.
Jak z przekazami krajowemL
Kwoty fenigowe z braku monety zdawkowej nie
będą uwzględniane przy wypłacie.

§ 10.

punktów:

300
600
900
1200
1500
1800
2100
2400
2700
3000
3300
3600
3900
4200
4500
4800
5100
5400
5700
6000
6300

Ilość

Kurs dzienny dolara:

210.000 ·220.000 230.000
240.000
250.000

Czasokres

ważności

przekazów.

Pr~ekazy są wa.żn~ w ciągu dwunastu miesięcy:
po miesiącu nadania.

następujących

§ 11.

Reklamacje.
Nadawca, ewentualnie odbiorca przekazu · moie
wnieść pismo wywiadowcze, ażeby dowiedzieć się
o wypłacie przekazu. Wnoszenie reklamacji dozwolone jest tylko w ciągu jednego roku, licząc od dnia
następującego po wygaśnięciu ważności przekazu.
Po upływie tego terminu odpowiedzialność zarządów za mylną wypłatę ustaje.
Kwoty wpłacone na przekazy pocztowe, których
zwrotu nie zażądano w terminach określonych ustawami lub przepisami kraju wpłacenia, przechodzą ostatecznie na własność zarządu, który przekaz zainkasował.

Minister Poczt i Telegrafów:
Państwowej

z polecenia M.inistra

Konto czekowe Pocztowej Kasy Oszczędności Nil 30130.

Moszczyński

Sprawiedliwości.
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