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401. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 23 kwietnia 1924 r. 

W przedmiocie tekstu ozporządzenia o syste
mie monetarnym. 

Na zasadzie art. 2 rozpPfządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1924 r. 
w sprawie uzupełnienia i zmiany niektórych posta
nowier'!, zawartych w rozporządzeniu Prezydenta [.(ze
czypospoiitej z dnia 20 stycznia 1924 r., w przed
miocie systemu monetarriego (Dz. U. R. P. Ng 35, 
poz. 367) zarządza si~ co następuje: 

§ 1. Ogłasza się dołączony do niniejszego rozpo-
' rządzenia (załącznik) tekst rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 20 stycznia 1924 r. (Dz. U. 
R. P. Ng 7, poz. 65) w przedmiocie systemu mone
tarnego VI brzmieniu obecl1ie obowiązującem, po 
uwzględnieniu zmian i uzupełnień, wpiOwadzonych 
rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
17 kwietnia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2' 35, poz. 367). 

§ 2. Ro·zporżądzenie niniejsze wchodzi w życie 
:t dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

• Załączn ik do razy. Min. Sk. ,., dn. 
23 kwietn ia 1924 rolIO, poz. 40], 

Rozporządzenie Prezydenta Rzeciypospolitej 
w przedmiocie systemu monetąrnego. 

Na zasZldzie art. 1 punkt 8 i mt. 2 ' ustawy 
o nnpri1wie Skarbu Parls twa i reformie walutowej 
z dnia 11 s tyczn ia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 4, poz. 28) 
i zgodnie z uchwałą Rady Min istrów z dnia 17-go 
stycznia 1924 r. stancwi~ co następuje : 

f\rt 1. Jednostką monetarną Rzeczyposf-'olitej 
Polskiej jest złoty, zawierający dziewięć trzydziestych 
pierwszych części grama czystego złota. / 

Złoty dzieli się na sto groszy. 

Art. 2. Wybijanie monet należy do praw 
zwierzchniczyc:l Państwa i jest wył'icznym jego przy
wilejem . . 

Art. 3. Wybijane będą monety: 
1) złote: po sto złotych, po pięćdziesiąt złotych, 

po dwadzieścia złotych, po dziesięćz!otych; 
2) srebrne: po pięć złotych, po dwa złote i po 

jednym złotym; 
3) riiklowe: po pięćdziesiąt groszy, po dwadzie

. ścia groszy i po dziesięć groszy; 
4) b romowe: po pięć groszy, po dwa grosze 

i po jednym groszu. 

I1 rt. 4. Monety zl'ote będą wybijane ze stopu, 
zawierającego na tysiąc części ogólnej wagi dzie 
więćset . częścizłota i sto, części miedzi. Z jednego 
kilograma tego stopu wybija się trzy tysiące sto zło-

tych w złocie . Waga monet po sto złotych wynosi 
trzydzieści dwie całe i dwadzieścia pięć tysięcy osiem
set sześć stotysi ,:;cznych grama, - średnica - trzy
dzieśc i pięć milin~etrów. Waga monet po pięćdzie
siąt złotych wynosi szesnaście całych i dw~naście 
tysięcy dziewięćset trzy stotysięcznc grama, - śred
nica - dwadzieścia osiem milimetrów. Waaa mÓńet 
po dwadzieścia złotych wynosi sześć całych i czter
dzieści pięć tysięcy sto sześćdz iesiąt jedna sto ty
siętzna 9ramz, - średnica - dwadzieścia jeden mi
limetrów. Waga monet . po dziesięć złotych wyl'1Oś i 
trty całe i dwadzieścia dwa tysiące pięćset osiem
dziesiqt stctysięcznych grama, - średnić:a'-clziewi~t
naście milimetrów. 

f\rt. 5. Monety srebrne wybijane będą ze stopu, 
zflwier;;!jąc:ego na tysiąc części ogólnej wagi siedem
set .p ięćdzi esiąt części srebra i dwieście pięćdziesiąt 
czc:ści miedzi. Waga monet po pięć złotych wynosi 
dwadzieścia pięć gramów, - średnica - trzydzieści 
siedem milimetrów. Waga monet po dwa złote wy
nosi dziesi ęć f,\ramów,-średnica-dwadzieścia siedem 
milimetrów. Waga monet po jednym złotym wynosi / 
pięć gramów,-średnica-dwadzieścia trzy milimetry • . 

flrt. 6. Monety niklowe wybijane będą z czy_ · 
stego niklu. Waga monet po pięćdziesiąt .groszy 
wynosi pięć gramów, - średnica - dwadzieścia 
trzy milimetry. Waga monet po dwadzieścia groszy , 
wynosi trzy gramy, - średnicn-dwadzieśda milime
trów. Waga monet po dziesięć groszy wynosi dwa 
gramy, - średnica - siedemnaście całych i sześć: 
t'ziesiątych milimetra. 

I1rt. 7. 1,1onety bronzowe wybijane będą ze 
stbptJ, ZZlwlc f;:ljącego na tysiąc czt;ści ogólnej wmgi 
dz iewięćset pięćdziesiąt C2:e;~k i miedzi , czterdzieści 
części cyny i dz iesięć c.zęści tynku . V·hlga 'monet 
po pięć groszy wynosi trzy gramy, - średniCa ...... 
dwadzieścia miiimetrów. Wega monet po dwa gro
sź~ wynosi dwa graltly, - średnica - siedemnaście 
całych i sześć dziesiątych milime tra. Waga monet 
po jednym groszu wynosi jede n i pół gtamó,~śred
nica ~ .czterhaście c ał)'ch i siedem dziesiątych mili
metra. 

. Art. 8. Przy wybijaniu monet złotych , i srebr
nych ockhylenia w obie strony od norm, wskazanyth 
w a~t~J\Uł~ch 4 .i 5 nil!iejszeg,o rozporz<\dze~iC!f . co do 
wagi I proby me mogą przeKraczać dla monet złQ
tych: co do próby-dwóch tysiącznych cze,:k!, co do ' 
wagi - dla monet po sto złotych i po pięćdziesililt 
złotych-jednej tysi~cznej części ich wagi, dla monet 
po dwadzieścia złotych i po dziesiąć złotych-dwóch 
tysiącznych części ich wG\gi; dla monet srebrnych: 
CQ do próby-dla monet po pięć złotych dwóch ty
siącznych części, dla monet po dwa złote i po jed
nym złotym-trzech tysiącznych Fzęści, co do wagi~ 
dla monet po p i c::ć złdtych lrzećh tysiącznych cz~!ki 
ich wagi, dia monet po dwa złote i po jednym zło
tym-pięciu tysiącznych części ich wagi. 

Minister Skarbu określi dopuszczalne przy wy
bijaniu monet niklowych i bI'onzówych odchylenia 
VI obie strony od norm, wskazanych wart. tlrt. 6 i 7 
niniejSzego rozporządzenia. 
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f\ rt. 9. Monety, wypuszczone na podstawie ni
nlęJszego rozporządźenia, są środkam i płatniczemi, 
lTI?ljącemi moc umarzan ia zobowiązari przez zapłatę: 

monety złote bez ograniczenia kwoty, m'onety 
srebrne do kwoty stu złotych przy każdej wypłacie, 
rpQnety niklowe i bronzowe oraz monety wypuszczone 
na mocy art. 14 łącznie do kwoty dziesięciu złotych 
przy każdej wyplacie. 

Kasy państwowe pFZyjl11Ują monety wszelkich 
rodzi;ljów w każdej ilości przy wszystkich wp1atach 
z wyjątkiem tych wpłat, które w myśl obowiązują
cych pr?:episów v/inny być uiszczane w złocie. 

f\rt. 10. Państwo wybija monety złote w miarę 
potrzeby, bez ograniczeń co do kwoty, monety srebrne 
do kwoty ośmiu złotych na każdego' mieszkańca 
Rzeczypospolitej Polskiej, wreszcie monety niklowe 
i bronzowe oraz monety wypuszczone na mocy 
art. 14 - do kwoty czterech złotych na każdego 
mieszkańca Rzeczypospolitej Polskiej. 

f\ rt. 11. Monety złote wybijane są na fachu-
, nek Państwa jak rownież na rachunek osób prywat

nych, zgłaszających do przebicia na monetę ilości 
złota , nie mniejsze niż sto gramów czystego złota. 
Na rachunek osób prywatnych wybija się, na warun
kach przez Ministra Sk,lrbu ozn aczonych, za pokry-

l ciem kosztów wybicia, te z~ pośród monet złotych, 
wyszczególnionych w punkcie pierwszym art. 3, które 
Minister Skarbu uzna za potrzebne dla obiegu. 
. , Monety z innych kruszców są wybijane wyłącz

nie na rachunek Państwa. 

I1rt. 12. Wzory monet ustala Minister Skarbu 
rozporządzeniami, podając wizerunki odnośnych mo
net · w ,.graficznej reprodukcji jako załączniki. 

f\rt. 13. f'likt nie jest obowiązany do przyjmo
wa hia monet, których wizerunek jest całkowicie za
tarty oraz monet us.zkodzonych, jak również monet 
zł?tych i srebrnych, których ",,~aga zmniejszyła się 
wskutek zużycia w stosunku do najmniejszej wagi, 
dopuszczalnej przy wybiciu w myśl art. 8 niniejszego 
rozporządzenia, więcej niż o pięć tysiącznych części 
w monetach złotych, o jedną setną części w mone
tach srebrnych po pięć złotych - i o pięć sętnych 
części w monetach srebrnych po dwa złote i po jed
nym złotym. 

Monety złote i srebrne, które utraciły większą 
oq wyżej \,:skazanej części swej wagi, zostają przez 
Skarb wycofane z obiegu, z zapłatą ' za każdy gram 
pozostałej w nich wagi, monety złote - trzech zło
tych i dziesięciu groszy i monety srebrne-dwu'dzie
stu groszy, o ile ich wizerunek nie jest całkowicie 
zatarty i nie są o ne us.zkodzone. 

f\rt. 14. f\ż do odwołania rozporządzeniem Mi
n!stra Skarbu wzamian monet po pięć groszy i po 
dwa grosze z bronzu monetarnego, wybijane będą 
monety po pięć groszy i po dwa grosze ze stopu, 
zawierającego na tysiąc części ogólnej wagi sześćset 
cz~ści miedzi, trzysta dziewit;:ćdziesiąt pięć części 
cynku i pięć części cyny. 

o'gólna wartość nominalna tych monet, znajdu
jących się ,w obiegu, nie może przenosić sumy czte-
rech i pół miljona złotych. ' 

------------------------------~--
Art. 15. Wykonanie niniejszego rozRorządzenia 

oraz wyznaczenia terminów wypuszczenia mon~t t u
dzież ,wejścia w życie przepi;;ów art. a rt. 9 i 12 ni
niejszego rozporządzen i a powierza s ię Min ist rowi 
Skarbu. 

Art. 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia . 

402. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
w ,porozumieniu z Ministrem Kolei Żelaznych 

z dnill 28 kwietnia 1924 roku 

w -sprawie opłat stemplowych od do}mmentów 
przewozowych na bbszarze górnoś l ąskiej części 

województwa śląskiego. 

Na podstawie art. 4 i 6 ustawy z dn ia 19 gru
dnia 1923 r. (Dz. U. R. P. NQ 134 poz. 11 09), § 13 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 14 kwietnia 1924 o zmianie ustroju pienięż
nego (Dz. U. R. P. NQ 34 poz. 351) oraz § 48 (ustęp 
drugi) n iemieckiej ustawy stemplowej w brzmieniu, 
ustalonem ustawą z dn. 26 lipca 1918 (Dz_ Pr. Rze
szy niem. str. 799) zarządza się co następuje: 

§ 1. Opłaty stemplowe od dokumentów prze
wozowych, . obowiązujące na górnośląskiej części 
województwa śląskiego w myśl poz. 6 taryfy stem
plowej niemieckiej w brzmieniu ustalonem ustawą 
z dnia 26 lipca 1918 r. (Dz. Ust. Rzeszy' niem. str. 
799) Oraz najwyższy wymiar kar pieniężnych, okre
ślony w § 49 ustęp ostatni powołan ej niemieckiej 
ustawy stemplowej podwyższa się do wysokości wy
mienionej \v §§ 1, 2, 5 i 10 "Przepisów w przedmiocie 
opłat stemplowych od dol<umentów przewozowych ", 
ogłoszonych rozporz,ądzeniem Mi~istra Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Kolei Zelaznych z dnia 24 
kwietnia 1923 ' r. (Dz. U. R. P. NQ 44 poz. 300) 
i zarazem ustala się odnośne stawki w złotych
w sposób podany w §§ 2 i 3. 

§ 2. Pozycja 6 taryfy stemplowej ,niemieckiej 
otrzymuje brzmienie następujące: 

"a) Kolejowy list przewozowy podlega opłacie 
stemplowej w wysokości następującej : . 

co do przesyłek całowagonowych . 1 zł. 40 gr. 
co do przesyłek półwagonowych • 70 " 
co do przesyłek pojedyńczych .. 10 " ł 
Opłacie stemplowej w tej samej kwocie podlega 

również każdy arkusz dodatkowy. 
Wtórnik nie podlega opłacie. 
Przepisy powyższe stosują się odpowiednio 

w przypadkach, w których zamiast listu przewozo
w~go sporządza się innego ro~zaju dokument, prze- , 
znaczony do towarzyszenia przesyłce kolejowej . (n. p. 
wykaz co do przesyłki czasopism, przewidziany 
w p unkcie 7 rozdziału VI postanowień taryfowych, 
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