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221. 

Rozporządzenie wykonawcze 
Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 10 marca 1925 r. 

do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 27 grudnia 1924 r. o reorganizacji okrę

gowych komend pC'licji państwowej. 

Na zasadzie art. 5 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 27 grudnia 1924 r. o reorga
ńizacji okręgowych komend policji państwowej (Dz. 
U. R. P. N2 114, poz. 1014) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Stojący na czele policji państwowej na 
terenie województwa komendant wojewódzki urzęduje 
w, miejscu siedziby naczelnika władzy administracyj
nej II inst~ncji. 

§ 2. Komendant wojewódzki spełnia czynności 
wykonawcze w zakresie zaopatrzenia, wyszkolenia, 
uzupełnienia i uzbrojenia policji państwowej, spra
wuje władzę dyscyplinarną nad podległymi mu 
funkcjonarjusilami policji państwowej na terenie wo
jewództwa, w zakresie przez przepisy dyscyplinarne 
przewidzianym oraz wykonuje kontrolę służbową 
zgodnie z obowiązującemi go przepisami inspekcyjc 
nemi. ' 

W zakresie czynności wykonawczych i służby 
bezpieczeństwa policji państwowej komendant woje
wódzki, jako przełożony służbowy wszystkich orga
nów policji na terenie województwa, koordynuje ich 
czynności, wykonując pod tym względemz-arządzenia 
naczelnika władzy administracyjnej II instancji (w War
szawie - komisarza rządu na m. st. Warszawę). 

§ 3. Na wypadek niemożności pełnienia czyn
l"\ości. służbowych przez komendanta wojewódzkiego, 
zastępuje go najstarszy rangą wyższy funkcjonarjusz, 
o , ile zastępca nie będzie wyznaczony przez Ministra 
Spraw Wewnętrznych na wniosek głównego komen
Banta policji państwowej. 

" Zgodnie z postanowieniem art. 4 przytą~onego 
we wstępie rozporządzenia, postanowienie y10wyższe 
nie stosuje się do zastępowania w służbie komen
danta wojewódzkiego na terenie m. sto Warszawy. 

§ 4. Komendant wojewódzki wykonuje swoje 
zadania przy pomocy przydzielonych mu: a) wyż
szych i niższych funkcjonarjuszów policji i b) funk
cjonarjuszów personelu ,kancelaryjnego. 

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

Minister Spraw Wewnętrznych: Ratajski 

222. 

Rozporządzenie .Ministra Przemysłu 
i Handlu 

z dnia 21 marca 1925 r. 

w sprawie zmiany zagranicznej taryfy 
paczkowej. 

Na mocy artykułu 17 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. 
N!! 58, poz. 584) zarządza się co następuje: 

§ 1. W §10 punkt 1 litera a) ustęp trzeci roz· 
porządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 
grudnia 1921 r. w sprawie zaprowadzenia wymiany 
paczek z zagranicą (Dz. U. R. P. z 1922 r. N!! 9. 
poz. 62) wprowadza się następujące zmiany: 

Po słowie "z doliczeniem" wpisać słowo "udzia
łów". Po słowie "przeznaczenia" wstawić zdanie: 
"Udział Polski wynosi: po 60 centymów w złocie od 
paczki do 1 kg. wagi, po 100 centymów w złocie od 
paczki ponad 1 do 5 kg. wagi i po 180 centymów 
w złocie od paczki ponad 5 do 10 kg. wagi". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży· 
de z dniem 1 kwietnia 1925 r. i obowiązuje na ca
łym obszarze Rzeczypospolitej. 

Minister Przemysłu i Handlu: Józej Kiedrofi 
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Warszawa. ' Tłoczono w Drukarni Państwowej z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 

Konto czekowe PO,cztowej Kasy Oszczędności N!! 30130. Cena 40 groszy. 

'" OD RDMINISTRRCJI: Zawiadamia się Pp. Prenumeratorów, że prenumerata za Dz. Ustaw w II kwartale 
roku 1925 wynosie będzie 6 złotych, zaś prenumerata Dz. Urzędowego .Ministerstwa Sprawiedliwo§ci 1 zł. 75 groszy. 

Wszystkim Pp. prenumeratorom, którzy nie opłacą prenumeraty do dnia 1 kwietnia 1925 roku.wysyłk~ 
,.;:.{ 

Dzienników będzie bezwzględnie wstrzymana. 


