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Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 października 1923 r. w przedmiocie zmian w kwo
tach pieniężnych określonych w przepisach karnych, karno-administracyjnych i niektórych skar
bowych, oraz w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych • 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 8 października 1923 r. w przedmiocie 
zmiany rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 9 lutego 1922 r. co do przyznania 
ulgowej opłaty pocztowej paczkom z podręcznikami szkolnemi • 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 16 paźdZiernika 1923 r. w sprawie pod
wyższenia opłat poczto.wych, telegraficznych i telefonicznych. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 15 października 1923 r. w przedmiocie częściowej 
zmiany rozporządzeń Ministra Skarbu z dnia 24 lipca 1922 r. i 23 czerwca 1923 r. o wyko
naniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 paźdiiernika 1921 r. dotyczącego opodat-
kowania spirytusu • ' , ' • 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 17 października 1923 r. w przedmiocie ustalenia wy
kładnika wzrostu przeciętnych c~n hurtowych. miarodajnego dla określenia wszelkich kwot ozna
czonych w ustawie z dnia 14 maja 1923 r. w przedmiocie państwowego podatku przemysło
wego jak i w załączonej do niej taryfie, na rok podatkowy 1924 • 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 19 października 1923 r. w przedmioCie blankietów 
wekslowych • 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 12 października 1923 r. o wprowadzeniu na 
polskich kolejach górnośląskich postanowień taryfowych, zawartych w części II "Taryfy polskich 
normalnotorowych kolei państwowych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych» 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 1923 r. o tymczasowem 
otwarciu ruchu na wąskotorowej kolei Wawer-Wiązowna do użytku publicznego. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 październi ka 1923 r. o czasowej uldze 
taryfowej przy przewozie węgla kamiennego opałowego, objętego akcją Nadzwyczajnego Komi
sarza zwalczania drożyzny • 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 paździ ernika 1923 r. o zmianach taryfy 
osobowej i ba !:!ażowej, obowiązuj ącej na polskich kolejach państwowych .. 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 20 października 192;3 r. o zmianach i uzu
pełnieniach taryfy ogólnej na przewóz towarów; zwłok i zwierząt . 

. \ 
Rozporządzenie Ministra Kolei Zelaznych z dnia 22 października 1923 r. o podwyższeniu 
taksy opłat za roboty fizyczne, wykonywane w urzędach celnych przez pracowników kolei 
państwowych, 

Rozporządzenie Ministra Kolei Żelaznych z dnia 22 października 1923 r. o zmianie i podwyż
szeniu "taksy komisowego", pobieranego przez ajencje celne P. K. P. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 22 paździe rmka 1923 r. 
w przedmiOCie uzupełnienia i przedłużenia terminu mocy obowiązującej rozporządzenia z dn. 
28 czerwca 1923 r. o ulgach celnych • 
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858. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
I dnia 22 października 1923 roku 

w przedmiocie zmian w kwotach pieniężnych 
określonych w przepisach l{arnych, karno-ad
ministracyjnych i niektórych skarbowych, oraz 
w przepisach porządkowych i dyscyplinarnych. 

Na zasndzie art. 4 i 5 ustawy z dn. 11 sierpnia 
1923 roku (Dz. U. R. P. N2 90 poz. 704), art. 8 
ustawy z dllia 11 sierpnia 1923 roku (Dz. U. R. P. 
NS! 92 poz. 721) tudzież art. 5 i 6 ustawy z dnia 11 sierp
nia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 92, poz. 722) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. Podwyższa się dziesięć tysie;cy razy naj
niższe i najwyższe granice grzywien (kar pieniężnych) 
i grzywny (kary pieniężne) oznaczone kwotą stałą 

. przewidziane VI przepisach karno-sądowych, obowią
zujących w b. dzie lnicy austrjackiej i ogłoszonych po 
31 grudnia 1918 r. a przed 1 stycznia 1920 r. 

Przewidziane w tych przepisach ~woty, od któ
rych jest zawisła kwalifikacja przestępstw, podwyższa 
się pięć tysięcy razy. 

Przepisy niniejszego paragrafu stos uje się od
powiednio do przepisów karnych obowiązującyc~ 
w województwach: poznallskiem. i pomorskie m i w gór
nośląskiej części Województwa SIąskiego , ogłoszonych 
po 8 stycznia 1919 r. a przed 1 stycznia 1920 r. 

§ 2. W ustawie o zwaJc.zaniu lichwy wojennej 
z dnia 2 lipca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 67 poz. 449) 
w brzmieniu ustawy z 5 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. 
NS! 69 poz. 618) podwyższa się najwyższą granicę 
grzywien dwustokrotnie , kwoty zaś od których zawisła 
kwąłifikacja czynu dwudziestokrotnie . . 

§ 3. i'Iajniższe i najwyższe granice grzywien 
(kar pieni~żnych) i grzywny (kary pienięŻ'he) ozna
czone kwotą stałą, oraz I{woty od któr:JCh zawisła 
kwalifikacja przestępstwa, przewidziane w innych 
przepisach karno-sądowych ogłoszonych w jakiejkol
wiek dzielnicy po 31 grudnia 1919 r., podwyższa się 
jak następuje: 

a) w przepisach ogłoszonych w roku 1920 sto
krotnie; 

b) w przepisach ogłoszonych w roku 1921 pięć
dziesięciokrotnie; 

c) w przepisach ogłoszonyr;h w roku 1922 dwu
dziestokrotnie; 

d) w przepisach ogłoszor,ych w pierwszej poło
wie roku 1923 pięci<*rotnie. 

§ 4. Przepisy §§ 1, 4 i 3 stosuje się odpowie
dnio do postanowień ka~rwch, których przekroczenie 
przekazane jest orzecznict~u władz administracyjnych, 
oraz do wykroczeń dys<typlinarnych i porządkowych. 

W województwadl: poznańskiem i. pomorskiem 
I górnośląski ej częsrJ Województwa Sląskiego § 1 
i § 3 stosują s lę odp owiednio odnośnie do oznaczo
nych w nich okrer.row czasu do grzywien · i innych 
prźedmiotów, o kt órych mowa wart. 1 ustawy z dnia 
11 sierpnia 1923 Ir. (Dz. U. R. P. N2 92 poz. 721). 

§ 5. W ustawach I rozporządzeniach obowi21-
zujących . w b. dzielnicy rosyjskiej ogłoszonych przed 
31 grudnia 1919 r., których przekroczenie pr,zekazane 
jest orzecznictwu władz administracyjnych, najwyższe 
i najniższe granice grzywien (kar pieniężnych) tudzież 
grzywny (kary pieniężne) oznaczone kwotą stałą 
w markach polskich podwyższa się dziesięć tysięcy 
rllzy, zaś oznaczone w rublach zast uje się taką 
samą ilością marek polskich pomnożoną przez dwa
dzieścia tysięcy. 

To samo stosuje się odpowiednio do wykroczeń 
porządkowych i dyscyplinarnych. 

§ 6. W ustawach i rozporządzeniach obowią
zujących w b. dzielnicy austrj ackiej ogłoszonych przed 
31 grudnia 1918 r., których przekroczenie przekazane 
jest orzecznictwu władz administracyjnych, najwyższ~ 
i naj niższe granice grzywien (kar pieniężnych), grzyw
ny (kary pieniężne) w kwotach stałych, tudzież gra
nice, do których władza administracyjna może wydać 
osąd karny, nałożyć odszkodowanie, a straż zaprzy
SięŻ0:18 sama oszacować wyrządzoną szkode: - ozna
czone w koronach ~astępuje sit: taką samą liczbą 
marek polskich pomnożoną przez dziesięć tysięcy, 
zaś oznaczone w złotych reńskich taką samą liczbą 
marek polskich pomnożoną przez dwadzieścia tysięcy. 

To samo stosuje się odpowiednio do wykroczeI'i 
porządkowych i dyscyplinarnych. 

§ 7. Jeśli kwota pieniężna przewidziana w pew
nym przepisie została zmieniona późniejszym prze
pisem szczegółowym, należy za podstawę zastosowa
nia podwyżki przyjąć kwotę ustanowioną w póżniej
szym przepisie i czas jego ogłoszenia. 

Jeśli w pewnym przepisie kwot~ pieniężną wy
rażono tylko w markach niemieckich należy je za
stąpić taką samą ilością marek polskich, jeśli zaŚ 
ją wyrażono w złotych polskich podwójną ilością 
marek polskich,-a następnie zastosować podwyżkę 
wskazaną w niniejszem rozporządzeniu. 

§ 8. Wart. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1923 r. 
(Dz. U. R. P. Ng 76 poz. 595) w miejsce kwoty 
,, 3000 mkp." wstępuje kwota ,,10000 mkp." w art. 2 
tej ustawy oznaczon e tam kwoty ,,30000 marek" pod
wyższa się na ,,100000 merek", zaś kwotę .,7500 mk." 
na "30000 mk.", wreszcie w art 3 tej ustawy ozna
czoną tam kwotę "50000 marek" podwyższa się na 
,,100000 marek", a kwotę" 150000 marek" na ,,300000 
marek". 

§ 9. O ile niniejsze rozporządzenie dotyczy po
stanowień, których prze,kroczenie przekazane Jest wła
ściwości władz administracyjnych, obejmuje ono tak
że te postanowienia, których . prlekroczenie choćby 
niewyłącznie należy do orzecznictwa tych władz. 

§ 10. Przepisy niniejszego rozporządzenia ma
ją zastosowanie takie do postanowień, których prze
kroczenie jest przekazane c:hoćby niewyłącznie orzecz
nictwu administracyjnych władz skarbowych (w b. dziel
nicy austrjacldej także sądów skarbowych) a zaw~r
tych w usbawach i rozporząd:r.eniach o podatkach od 
spożycia , zużycia względnlo produkcji, Q monopolach 
państwowych, o obrocie towarowym z zagranicą 
i w ustawach celnych. 

• 
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. § 11. Przepisy niniejszego rozporządzenia nie 
mają zastosowania do postanowień, co do których 
przepisy szczególne przyznają upoważnien ie wprowa
dzenia zmian w kwotach pien iężnych innej władzy 
niż Rada Ministrów. 

Przepisy n iniejszego rozporządzenia nie dotyczą 
zmian w kwotach pien iężnych określonych w art. 1-3 
ustawy z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 90 
poz. 704), wart. 1-7 ustawy z dn. 11 sierpnia 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 92 poz. 721) I wart. 1-4 ustawy 
z dnia 11 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 92 poz. 722). 

§ 12. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości, Spraw We
wn~trznych i Skarbu. 

§ 13. Postanowienia niniejszego rozporządzenia 
wchodzą w życie z dniem 1 listopada 1923 r.; nie 
stosują się one do przestępstw popełnionych przed 
wejściem w życie tego rozporządzenia. 

Prezes Rady Ministrów: Witos 

Minister Sprawiedliwości: St. Nowodworski 

Minister Spraw Wewn~trznych: Kiernik 

Minister Skarbu: . W. Kucbarski 

859. 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 8 października 1923 r. 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra 
Poczt i Telegrafów z dnia 9 lutego 1922 r. co 
do przyznania ulgowej opłaty pocztowej pacz-

kom z podręcznikami szkolnemi. 

Na mocy art. 10 ustawy z dnia 27 maja 1919 r. 
o państwowej wyłączności poczty, telegrafu i telefo
nu (Dz. P. P. P. Nll 44 poz. 310), zarządza się co 
nast~puje: 

§ 1. a) Dla paczek pocztowych, zawierających 
podręczniki szkolne, ustanawia się ulgową 
opłatę w wysokości 50010 normalnej opłaty 
pocztowej od wagi paczek. 

h) Pod nazw21 "podrf:czniki szkolne" naleiy ro- . 
lU mieć wyłącznie podręczniki zatwierdzone 
do użytku szkolnego przez Minist. Wyznań 
Re lig. i Oświec. Pub!. 

§ 2. Z ulgowej opłaty pocztowej (§ 1) korzy
stać mogą jedynie: 

a) firmy nakładowe podr~czników szkolnych 
w stosunku z zakładami naukowemi wszyst
kich typów, oraz: 

h) zakłady naukowe wszystkich typów w stosun
ku wzajeinnym oraz w stosunku z firmami 
nakładowemi po'dręczników szkolnych. 

§ 3. Na paczkach z podręcznikami szkolnemi 
oraz przynależnych do nich adresach pomocniczych 
umieszczać należy napis: "Podręczniki szkolne". 

§ 4. Podręczniki szkolne przesyłane za opłat~ 
dla druków nie korzystają z żadnej ulgi. 

§ 5. Rozporządzenie l1lntejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Równocześnie traci moc 
obowiązującą rozporządzenie Ministra Poczt i Tele
grafów z dnia 9 lutego 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 14 
poz. 132). 

Mi:1ister Poczt i Telegrafów: Moszczyński 

860. 

Rozporządzenie Ministra Poczt i Telegrafów 
z dnia 16 października 1923 r. 

w sprawie podwyższenia opłat pocztowych, 
telegraficznych i telefonicznych. 

Na mocy artykułu 10 ustawy z dnia 27 maja 
1919 r. o paftstwowej wyłączności poczty, telegrafu 
I te lefonu (Dz. P. P. P. N2 44, poz. 310) zarządza s it:; 
co następuje: 

§ 1. Nowe opłaty pocztowe dla 0brotu we
wnętrznego i dla obrotu zagranicznego według załą
czonej taryfy obowiązują od l-go listopada 1923 r. 
z wyjątkiem opłat kwartalnych i miesi~cznych co do 
których podwyżka wchodzi w życie dopiero z dniem 
l-go stycznia 1924 r. 

Korespondencji nadanej przed dniem l-go listo
pada a nadcszłej do urz~dów oddawczych po tym 
dniu nie należy obciążać dopłatii. 

§ 2. Ekwiwalent franka złotego dla opłat za prze
syłki listowe zagraniczne wynosi 1 fr. zł. =40.000 m k., 
naj wyższa zaś kwota odszkodowania Z(l polecone 
przesyłki listbwe do zagranicy równa się 2.000.000 mk. 

Za każdy mi~dzynarodowy kupon na odpowiedź I 

(cupon reponse international) należy wydawać znacz-
ki pocztowe ogólnej wartości: 

a) za kupon nowy wartości 50 cent. 20.000 m k. 
b)" " dawny " 25' " 10.000 " 

§ 3. . Nowe opłaty te legraficzne d la obrotu we
wn~trznego obowiązują od dnia l-go listopada 1923 r. 

Począwszy od 1-go stycznia 19241'. winni intere
sanci, którzy należytości za umówiony I~b skrócony 
adres względnie za doręczanie im telegramów do 
kilku miejsc zapłacą zgóry, złożyć pisemn~ dekla
racj~ , że obowiązują si~ uiścić wszelkie nadwyżki 
związane z każdorazową zmianą taryfy. 

§ 4. Z powodu podwyższenia wewn~trzn ej ta
ryfy telegraficznej podwyższa się opłatę za telegramy 
do Czechosłowacji, Rumunji i Węgi~r. Opłata od wy
razu telegramu zwykłego do Czechosłowacj i i Ru
munji równa się podwójnej opłacie wewnętrznej , do 
W~gier zaŚ pojedyńczej wewnętrznej plus 7 (siedem) 
centym ów. 

Do W. M. Gdańska opłata od wyrazu te legramu 
zwykłego wynosi 7 (siedem) centymów. . 

Stawki podane w centymach przelicza się na 
marki polskie według każdocześnie obowiązującego 
ekwiwalentu franka złotego do marki polskiej, stoso
wanego d la telegramów zagranicznych. 

§ 5. Nowe opłaty te!E~foniczrie obow iązują od 
l-go listopada 1923 r. z wyjątkiem aboname ntowych 


