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785. 

Rozporządzenie . .Ministra .Skarbu 

z dnia 1 sierpnia 1924 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Spraw Wewn~trz
nych, Spraw Wojskowych, Sprawiedliwości, 

. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
RolniCtwa i Dóbr Państwowych. Przemysłu 
i Handlu, Kolei, Robót Publicznych, Pracy i Opieki 
Społecznej oraz Reform Rolnych, . o przeracho
waniu kwot pieniężnych, wyrażonych w niektó
.rycą przepisach prawnych w rublach rosyjskich, 
markach niemieckich, złotych reńskich i koro
nach austrjacko-węgierskich i markach polskich. 

Na zasadzie art. 13 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 14 kwietnia 1~24 r. w przed
miocie . zmiany ustroju ·pieniężnego (Dz. U. R. P. 
N!l 34, poz. 351) zarządza się co następuje : 

§ 1. Wyrażone w rublach rosyjskich, markach 
niemieckich oraz złotych r~ńskich i koronach austrjac
ko-węgierskich kwoty pieniężne, wymienione w obo
wiązujących przepisach prawnych, - .o ile ich przera
chowanie na marki polskie lub złote nie zosŁało już 
uregulowane - zastępuje się, gdy chodzi o ruble ro
syjskie i złote reńskie . austrjacko-węgierskie podwój
n ą , a gdy chodzi o marki niemieckie lub korony 
austrjacko-węgierskie taką samą ilością złotych. Do
tyczy to również kwot, przedstawiających jedynie 
ułamek jednostki monetarnej danej waluty. 

Za prźerachowanie . w rozumieniu niniejszego 
paragrafu nie uważa się przerachowania, oparteg<;> na 
p'odstawie rozporządzenia z 14 kwietnia 1917 doty
czącego waluty w Generał-Gubernatotstwie Warszaw
skim (Dz. rozp. G. G. W. NI! 69, poz. 290), względ
nie ustawy z 29 kwietnia 1920 o zakazie dokonywa· 
nia , wypłat w walucie rublowej rosyjskiej i przera
chowania zobowiązań rublowych na marki polskie 
(Dz. U. R. P. NI! 38, poz .• 216), - ustawy z 20 listo· 
pada 1919 o walucie w obrębie b. dżielnicy pruskiej 
(Dz. U. R. P. NI! 91, poz. 492), ustawy z 15 stycznia 
1920 r. w przedmiocie ustanowienia marki polskiej praw
nym środkiem płatniczym na całym obszarze Rzeczy
pospolitej (Dz. U. R. P. NI! 5, poz. 26), oraz tych roz
porządzeń, które są tylko zastosowaniem przelicze
nia, dokonanego na podstawie tych przepisów. 

§ 2. Wyrażone w markach polslsicl) kwoty pie· 
niężne zawarte w przepisach ogłoszonych do dnia 
31 grudnia '1919 r. włącznie, a dotąd nieprzeracho
wane' . na złote, - zastępuje się taką samą ilością 
złotych. . 

Jeżeli natomiast odnośny przepis zostal ogło
szony w latach 1920 - 1923, natenczas ilość złotych 
oznacza się, dzieląc . liczbę marek polskich jak na
stępuje: 

a) w przepisach z 
b) " " c) ot " d) " Ił 

r. 1920 
1921 
1922 
1923 

przez 100, 
ot 200, 
ot 500, 
" 2000. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2. niniejszego rozporządze
nia nie odnoszą się do postanowień karnych czy to 

materjalnych, czy też procedurafhychkarno-adrriini
stracyjnych, skarbowych, porządkowych I. dyscypli
narnych, jak również do postanowień z zakresuubez
pieczeń społec7nych. ' 

§ 4. Jeżeli kwota pieniężna, przewidziana w pew
nym przepisie została zmieniona późniejszym prze
pisem szczególnym, należy za podstaw~ zastosoWan'ia 
przerachowania przyjąć kwotę ustanowioną w póź
niejszym przepisie i czas jego ogłoszenia. 

Jeżeli przy przerachowaniu według powyższych 
przepisów wyniknie kwota złotych więcej niż- o jed
nem miejscu dziesięt·nem, a zarazem setne. części 
złotego wynoszą 5 lub więcej, to zaokrągla się je 
wzwyż do pełnej dziesiątej części złotego, w prze
ciwnym razie setne i dalsze części złotego opuszcza 
się. ['łatomiastf uwzględnia . się je, jeżeli one są je· 
d}'Oym wynikiem przeliczenia. . 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniern ogłoszenia. 

Minister Skarbu: . W. arabski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibnel' 

Minister SprawWojskowy~h: Sikol's~i ." 

Minister Sprawiedliwości: WI. Wyganowski . 

Minister Wyznań Religijnych 
. i Oświecenia 'publicznego: Niklaszews'ki 

Minister tRolnictwa i Dóbr Państwowych: Jan;cki 

Minister Przernysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

Minister Kolei: Tyszka 

Kierownik Ministerstwa Robót Publicznych: 
- Jakimowicz 

Mil1ister Pracy i Opieki . Społecznej: L: Darowski 

Minister Reform Rolnych: .. W.Kopczyński 

786. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
,z dnia 5 sierpnia 1924 r. 

W porQzumiel\iu .z Ministrami: Spraw Wewnętrz. 
nych, Sprawiedliwości oraz Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego w sprawie zmiany 
rozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1923 r.. za
wierającego przepisy wykonawcze dla b. dtiel
nicy austrjackiej w przedmiocie należytości od 
przeniesień majątku pod tytułem darmym. 

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 29 maja 
1920 r. (Dz. U. R. P. NI! 49, poz. 299), art. 10 usta
wyz dnia 31 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 ,33, 
poz. 263), art. 27 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N2 44, poz. 296) oraz § 13 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
14 kwietnia 1924 r. (Dz. U. R. P. N2 34, póz: 351) 
zarządza si~ co nast~puje; 
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§ 1. § 35 rozporządzenia M.inistra Skarbu w po
rozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych, Spra
wiedliwości oraz Wyznań Religijnych i Oświecenia 

, Publicznego z dnia 25 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. P. 
I N2 101, poz. 795) otrzymuje b rzmienie n astępujące: 

"Kwotę 500 K., wymienioną w § 22 rozporzą-· 
dzenia ministerjalnego, zmienia się na 500 zł. 

Kwotę 50.000 K., wymienioną w § 28 rozporzą
dzenia ministerja lnego, zmienia się na 50.000 zł. 

Kwotę 20.000 K., wymienioną w § 30 ustęp 3 roz
porządzenia ministerjalnego, zmienia się na 20.000 zł.; 
słowa zaś: "najmniej jedną piątą część sumy ubez
pieczonej" zawarte w tym ustępie, zastępuje się sło
wami: "najrnnie} jedną czwartą część sumy ubezpie-

I czonej". 

§ 2. Kwotę 80,000.000 mk., wymienioną w § 39 
~ozporządzenia z dnia 25 sierpnia 1923 r. (Dz. U. R. 
P. N2 101, poz. 795)" zmienia się na 10,000 zł. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w tydzień po o,gloszeniu. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibnel' 

Kierownik Ministerstwa Spraniedliwości: Siennicki 

Minister : Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: Miklaszewski 

787. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, 
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa 

Państwowych 

z dnia 11 września 1924 r. 

w sprawie częściowej zmiany [i uzupełnienia 
rozporządzenia z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach 

celnych. 

Na mocy art. 7 ust. b ustawy z dnia 31 lipca 
1924 r. o uregulowaniu stosunków celnych (Dz. U. 
R. P. N2 80 poz. 777) zarządza się co następuje: 

§ 1. Tabela towarów, podana w § 1 rozpo
rządzenia Ministrów ,skarbu oraz Przemysłu i Handlu 
z dnia 11 lipca 1924 r. o ulgach celnych (Dz. U. R. P. 
N2 59 poz. 599), otrzymuje w części odnoszącej się 
do niżej wymienionych towarów następujące brzmienie: 

Pozycja taryfy N a z w. a t o war u: 
celnej: 

Ex 3 p. 1, lit. a Mąka żytnia 
Ex 3 p. 1, lit. b Mąka pszenna 

§ 2. Powolaną w § 1 tabelę 
następuje: 

Pozycja taryfy 
, celnej: N a z wat o war u: 

Ex 3 p. l, lit. c Mąka kukurydziana ' 
Ex 35 p. 2 Bryndza 

Ulgowe do w 0/0 0/0 
cła normalnego: 

bez cła 
bez cła 

uzupełnia się jak 

Ulgowe do w % % 

da normalnego: 

bez cła 
50 

§ 3. Rozporządzenie nInIejsze wchodzi w ży
cie jednocześnie z ustawą z dnia 31 lipca 1924 r. 
o uregulowaniu stosunków celnych (Dz. U. R. P. 
N2 80 poz. 777) i będzie obowiązywało do dnia 
15 października (włącznie) 1924 r. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Przemysłu i Handlu: Józef Kiedroń 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowycp: Janicki 

788. 

Rozporządzenie Ministra ' Skarbu 
z dnia 11 września 1924 r. 

w sprawie tabeli towarów, dopuszczonych do 
odprawy celnej w urzędach celnych ldasy II 
i .VI sprawie wykazu z oznaczeniem dópuszczal
nego braku niektórych bliższych i oł<reśleń 
w fakturze przy pi;;emnem zgłoszeniu przesy-

łek towarowych. 

Na podstawie art. 21 rozporządzenia Ministra 
Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celflej 
z dnia 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. N2 51, poz. 
314) zarządzą się co następuje: 

§ 1. Dołączoną do § 2 rozporządzenia Mini
stra Skarbu z dnia 13 grudnIa 1920 r. o postępo\ya
niu celnem (Dz. U. R. P. z 1921 r. N2 11, poz. 64) 
tabelę towarów, . dopuszczonych do odprawy celnej 
w urzędach celnych, klasy II, I,lchyla s ię, wprowadza
jąc w jej miejsce tabelę dołączoną przy niniejszem 
rozporządzeniu. 

§ 2. Dołączony do § 29 wymienionego w po
przednim §-ie rozporządzenia Ministra Ska/bu wykaz ' 
z oznaczeniem dopuszczalnego braku niektórych 
bliźszych określeń w fakturze przy) pisemnem zgło
szeniu, który to brak nie pociąga wymiaru dodatko
wej opłaty manipulacyjnej (akcedencji), uchyla się, 
wprowadzając w jego miejsce wykaz dołączony przy 
niniejszem rozporządzeniu. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Załącznik I do rozp. Min. Sk. 
o postępowaniu celnem (do § 2; poz. 788). 

TflBELfl 
towarów, dopuszczonych do odprawy celnej 
w urzc:cdach celnych klasy II według obowiązu-

• jącej ta-ryfy celnej. 

G r u p a H. 

Upoważnia się urzędy celne, II klasy do odpra· 
wy celnej towarów według niżej wymien ianych po
zycji taryfy celnej, o ile przeznaczone są one . dla 
własnego użytku mieszkańców pogranicza i dla dro
bnego 'handlu, a ogólna nC!leżność cła nie będzie ' 
przekraczać 60 złotych. Dla podróżnych, przekra
czających granic~ za paszportami zagranicznemi. 
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