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· Załącznik 5 do § . 4 rozp .. Rady 
Mln. z dnia 27 września 1923 r. poz. 872. 

Tabela godzinowego drużyn parowozowych ważna od 
1 czerwca 1923 r. 

I Uzupel-
Stawka nienie Razem 

1700°/0 

1\. Za czas spędzony w dro-I 
dze na parowozie: I I 
dla maszynisty · · 150 2550 2700 

" 
pom. maszynisty · 120 2040 2160 

" 
palaczą . · · 100 1700 1800 

B. Za czas przetaczania: 
dla maszynisty · · 120 2040 2160 

" 
pom. maszynisty 

i palacza. · 88 1496 1585 

C. Za czas pogotowia i po-
stoju na stacjach zwrot-
nych: 
dla ~aszynisty · · 100 1700 1800 

I .. pom. maszynisty 
i palacza. · · 75 1275 1350 

Wynikające z obliczenia jednostki marek po
niżej 5 , mk~ zaokrągla się na 5 mk., zaś od 5 mk. 
wzwyż zaokrągla się na pełną dziesiątkę marek. 

Załącznik 6 do § 4 rozp. Rady 
Min. z dnia 27 wrześn ia 1923 r. poz. 872. 

Tabela godzinowego drużyn parowozowych ważna od 
. 1 lipca 1923 r. 

I 

. 

, 
Uzupel-

• "em I Stawka nienie 
17()()O/o 

1\. Za czas spędzony w dro-
dze na parowozie: 

3780 dla maszynisty 210 3570 

" 
pom. maszynisty 168 2856 3020 

" 
palacza . 140 2380 2520 

B. Za czas przetaczania: 
dla maszynisty . 168 2856 3020 

" 
pom. maszynisty 

lub palacza 123 2091 2210 

C. Za czas pogotowia i po- -
stoju na stacjach zwrot-
nych: 
dla maszynisty . . 140 2380 2520 , 

" 
pom. maszynisty 

lub palacza . 105 1785 1890 

Wynikające z obliczenia jednostki marek po
niżej 5 mk. nie wchodzą w rachubę, zaś od 5 mk. 
wzwyż zaokrągla się na pełną dziesiątkę marek. 

873. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu 
oraz Przemysłu i Handlu. 
z dnia 7 października 1923 roku 

w przedmiocie zmiany brzmienia artykułu 15 
rozporządzenia M.inistrów Skarbu oraz Przemy
słu i Handlu z dnia 11 czerwca 1920 r. o tary-

fie celnej. 

Na podstawie uchwały Sejmu Ustawodawczego 
z dnia 1 sierpnia 1919 r. oraz ' uchwały Rady Minist
rów z dnia 26 maja 1919 r. zarządza się, conastę
puje: 

§ 1. I\rtykuł 15-ty rozporządzen,ia Ministrów 
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu z dnia 11 czerwca 
1920 r. o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N2 51 poz. 314 
z 1920 r.) otrzymuje następujące brzmienie: 

I. Od wszelkich p rzesyłek towarowych, z wy
jątkami przytoczonymi poniżej, przywożonych do ob
szaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej lub też wy
wożonych z tego obszaru, pobiera się przy ostatecz
nej odprawie opłatę manipulacyjną w następującej <-
wysokości: . 

a) od towarów przywożonych, podlegających 
opłacie celnej - 50f0 od cła łączriltr z przy
padającą dopłatą do cła (agiem), najmniej 
jednak 10.000 mk. od każdej przesyłki, 

b) 1. od wymienionych niżej towarów przywożo
nych, wolnych od cła-200 mk. od 1 kg. wagi 
surowej, najmniej jednak 10.000 mk. od każ
dej przesyłki. " 

Pozycja taryfy 
celnej 

1 

Nazwa towaru 

Zboża w ziarnie, z wyjątkiem ryżu, groch 
i bób oprócz wymienionych w poz. 5 

, p. 5 . 
5 p. la Swieże ziemniaki, buraki pastewne i cu

krowe, cykorja, marchew, brukiew i 
kapusta. 

37 p. 4a Śledżie solone. 
51 p. 1 Sadło zwierzęce ' nieprzerobione oprócz 

oddzielnie wymienionego. 
51 , p. 2a Tran (tłuszcz wieloryba, psa morskiego 

i t. d.), sadło rybie i sl?ermacet w sta
nie nieoczyszczonym, 

54 Skóry surowe (niew Jprawione) w kawał
kach i VI cało'Ści'. 

U wag a: Skóry koźle i koźlęce (bastard 
bastils) niewyprawione i półgarbowane, ale nie~ 
barwione i niewykończone. 

179 p. 1 Materjały włókniste roślinne s'urowe: ba
wełna surowa, ' końce tkackie baweł
ni ane, włókna trojeści pospolitej (aś-, 
lepi as); wata , torfowa oraz materjały 
wymienione \V p. 3 tej pozycji, cho
ciażby kotonizowane, odpadki, ' wy~ 
czoski bawełniane. ' 

" . p. 2 Juta surowa, wyczoski jutowe również; 
smołowarie. 

181 p. 1 Wełna , sierść i puch zwierzęcy, niecze
sane i nieprzędzone, nieprane i prane, 
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.. 



" 

. . 

.. 

" 

Ng 110; Dziennik UsŁaw. Poz. 873 i 874. 1349 
,._- ,-------------------------

wyczoski, końce i odpadki ' niebarwio
ne i barwione również gremplowane. 

181 p. 2 Od innych towarów przywożonych, wol
nych od da - 20 mk. od 1 kg. wagi 
surowej, najmniej jednak 10.000 mk. 
od każdej' p rzesyłki. 

'c) od towarów wywożonych ' lO ink. od 1 kg. 
wagi surowej, najmniej jednak 10.000 mk. od 
każdej przesyłki. 

U wag a: OGl towarów wywożonych z po
wrotem zagranicę po uskutecznieniu odprawy 
celnej przywozowej pobie ra się opłatę manipu
lacyjną , według norm przywczowych oraz za ma
nipulację wywozową według norm ustalonych 
dla towarów wywozowych. 
Od towarów wywożonych z powrotem zagranicę 

bez uslmtecznienia odprawy przywozowej pobiera się 
opłatę manipulacyjną tylko według normy wywo
zowej. 

. Przesyłki omyłkowo przywiezione z zagranicy 
; lub wywiezione , zagranicę z winy kolei uwalnia się 
od opłat mahipulacyjnych. 

d) od towarów odprawionych na zasadzie arty
kułu 12 'niniejszego rozpor~ądzenia pobiera 
się opłatę manipulacyjną tylko przy wywozie 
w wysokości 10 mk. od 1 kg. wagi surowej, 
najmniej jednak 10.000 mk. od każdej prze
syłki. 

II. ' Następujące towary są wolne przy przywo
zie i wywozie od opłaty manipulacyjnej : 

a) węgi e l kamienny. brunatny, tcrfowy i d rzew
ny, cegiełki węglowe (brykiety), koks i torf, 

b) wszelkiego rodzaju żywe ptactwo i zwierzęta 
niepodlegające według taryfy opIacie celnej 
oraz przywożone z połowu na łodziach ry
backich ryby świeże, 

c) towary odprawione bez da w myśl art. 10 
oraz punktów 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 artykułu 11 
niniejszego rozporządzenia, 

d) towary wolne w przywozie od da a przezna
czone dla instytucji i osób wymienionych 
w punkcie 4 artykułu 11 niniejszego rozpo-
rządzenia, , 

e) ' towary przewożone w ruchu granicznym, 
f) przedmioty przewożone na zasadzie umów 

o reewakuacji, rewindykacji, repatrjacji i re-
paracji (odszkodowaniu), , 

g) towary wywożone do Niemiec w myśl art. 268-b 
Traktatu Wersalskiego z dnia 28. VI. 1919 r. 

h) towary przewożone tranzytem. 
. III. Od przesyłek pocztowych podlegających 

opłacie celnej pobiera się opłatę manipulacyjną w wy
sokości 50f0 od sumy cła tącznie z przypad ającą do
płatą do ' cła (agiem). najmniej jednak 5.000 mk. od 
każdej paczki. Przesyłki pocztowe wolne od cła są 
wolne również od opła ty man ipulacyjnej. 

IV. Przesyłki zadeklarowane w sposób niezu
pełny lub niezadeklarowane we właściwym terminie 
podlegają niezależnie od innych opłat manipulacyj
nych dodatkowej opiacie manipulacyjnej w wyso
ko'Ści 10% od przypadającego cia łącznie z dopłatą 
do da (agiem). 

V. Niezależnie od cła i opłat manipulacyjnych 
pobiera się od towarów przyjętych na skład urzę
dowy opłatę składową. 

Urzędy celne, posiadające własne składy urzę
dowe, pobierać będą opłaty składowe według osob
nych przepisów. Za pierwsze trzy dni nie pobiera 
się opłaty. 

VI. Iv'\inisterstwo Skarou ustali w jakich wy
padkach i w jakiej wysokości uiszczać należy opłatę 
za wykonanie czynności poza godzinami urzędoweml 
lub poza obrębem miejsca urzędowego oraz za kon
wojowanie lub strzeżenie towarów. 

§ 2. Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraZ 
Przemysłu i Handlu z dnia 26 maja 1923 r. w przed
miocie nadania nowego brzmienia artykułow i 15 roz
porządzenia o taryfie celnej (Dz. U. R. P. N2 59, 
poz. 422) uchyla się. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
siódmego dnia po ogłoszeniu, uważając dzień na-, 
stępny po ogłoszeniu za pierwszy w tej rachubie. 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

874. 

Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 26 pażdzIernika 1923 r. 

w przedmiocie przedłużenia mocy prawnej pa
tentów na wynalazki oraz świadectw ochron
nych na wzory rysunkowe, modele i znaki to
warowe, udzielonych na zasadzie poprzednio 

obowiązujących ustaw. 

Na mocy art. 33 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. 
o patentach na wynalazki, art. 15 dekretu z dnia 
4 lutego 1919 r. o ochronie wzorów rysunkowych 
i modeli oraz art. 23 dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. 
o ochronie znaków towarowych (Dz. P. P. P. N213, 
poz. 137 - ' 139) zarządza się co następuje: 

§ 1. Termin do składania podań o patenty na 
wynalazki, o ochronę wzorów rysunkowych i modeli 
tudzież o ochronę znaków towarowych, zgłaszanych 
do Urzędu Patentowego Rz. P. na zasadzie art. 33 
dekretu z dnia 4 lutegC' 1919 r. o patentach na wy
nalazki, art. 15 dekretu '7 dnia 4 lutego 1919 r. 
o ochronie wzorów rysunkow;ych i [Tlo,deli oraz art. 23. 
dekretu z dnia 4 lutego 1919 r. o ochronie znaków 
towarowych (Dz. P. P. P. N2 13, poz. 137 - 139), 
przedłużony ostatnio rozporządzeniem Ministra Prze
mysłu . i Handlu z dnia 26 lipca 1923 r. (Dz. U. R. P. 
N2 84, poz. 654) dla obszaru b. zaboru rosyjskieg o 
do dnia 31 pażdziernika 1923 r. przedłuża się dla 
tegoż obszaru do dnia trzydziestego pierwszego 
grudnia 1923 r. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 listopada 1923 r. ' 

, . 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 


