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97. 
Na mocy' art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawE; na-

stępujllcej treści: l , 

Ostawa 
, \ 

i dnia 28 stycznia 1925 r. 

w przedmiocie zmiany art .. 13 ustawy z dnia 
18 lipca 1924 r_ o zabezpieczeniu na wypadek 

bezrobocia (Dz. U. R. P. Xl! 67 poz. 650). 

f\rt. l. Ustęp 2 art. 13 ustawy z dnia 18 lipca 
1924 r.o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia 
(Dt. U. R. P. N!! 67 poz. 650) otrzymuje następujące 
brzmienie: . • 

0' W razie długotrwałego bezrobocia może Mi
nister Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu 
z Ministrem Skarbu na wniosek Zarządu Głównego 
Funduszu Bezrobocia przedłużyć ten okres do 17 ty
godni, w pierwszym zaś roku od wejścia w życie 
rtlnlejszej ustawy do 26 tygodni dla poszci'gólnych 
miejscowości lub gałęzi przemysłu". 

Rrt'. 2. 'Wykonanie' niniejszej ustawy pówierza 
, się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

Rrt 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem jej ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski 

Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: F. Sokal 

98. 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Ministra SprawiedliwośCi , w poro

zumieniu ~Ministrem Skarbu 
.. 

z dnia 20 stycznia 1925 r. 

O trybie postępowania przy przywozie i wywo
zie sybstancyj i przetworów odurzających. 

Na podstawie art. art. 2, 6, 7, 8, 9 i 11 ustawy 
z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie substancyj 
i przetworów odurzających (Dz. U. R. P. N2 72 
poz. 559), art. 1 ustawy z dnia 28 listopada 1923 r. 
w przedmiocie zniesienia Ministerstwa ZdroWia Pu
blicznego (Dz. U. R. P. Nl! 131 poz. 1060), § 1 rozpo
rz~dzenl;!l Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 18 stycz
nia 1924 r. w priedmlocie rozdziału kompetencji Mi
nistra Zdrowia Publicznego (Dz. U. R. P. N29 poz. 86) 

• oraz zgodnie z rozporządzeniem MilJistra Skarbu 
z dnia 30 kwietnia 1924 r. w przedmiocie uzupel
nienia§ 6 rozporządzenia z dnia 13 grudnia 1920 r. 
o postępowaniu celnem (Dz. U. R. P. N!! 39 poz. 420) 
zarządza się co na:$t~puJe: 

§ 1. Przywóz z zagranicy i wywóz zagra
nicę substancyj i przetworów odurzających, pod· 

legających przepisom ustawy z dnia 22 czerwca 
1923 r. (Dz. U. R. P. N~ 72 poz. 559), a mianowicie: 
opium we wszelkich postaciach, morfiny i innych 
(z wyjątki~ kodeiny) alkaloidów opjum, heroiny; 
kokainy, wszelkich soli i przetworów tych substancyj 
oraz tych pochodnych, które w drodze rozporządze· 
tlia (art. 1 powołanej ustawy ' Z dnia 22 czerwca 
1923 r.)-będą uznane za równie szkodliwe dla zdro
wia, nie może odbywać się inaczej, jak po '. uprzed
niem uzyskaniu: 

a) certyfikatu przywozu, Iu'b wywozu i 
b) zezwolenia nadokónanie odprawy celnej: 

§ 2. Przewidziane wyżej certyfikaty (§ 1 p. a), 
których wzory podane są w '. załączniku do hiniej
szego rozporządzeniil (załączniki N2 1 i Nl! 2), będą 
wydawane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
osobom i instytucjom uprawnionym do sprowadza
nia substancyj i przetworów odurzających celemuzy
skania od właściwych władz państw eksportujących 
lub importujących zezwolenia na ich wywóz lub 
przywóz oraz celem stwierdzenia, że substancje te 
i przefwory w ilościach w certyfikatach podanych są 
przeznaczone dla celów leczniczych lub naukowych. 

§ 3. Osoby i instytucje ubiegające si~ opn
zwolenie przywozu winny złożyć w Ministerstwie 
Spraw We\l{nętrznych należycie o!Stemplówane po-
danie. , 

W podaniu tern należy wymienić: 

a) nazwisko i imię, względnie nazwę osoby lub 
instytucji sprowadzającej, 

b) dokładny adres sprowadzaj~cegol 
c) urząd celny, w którym przesyłka ma być od-

prawioną, ' 
d) państwo i ' miejscowość skąd przesyłka ma 

być nadana, 
e) nazwisko i imię, wzgl~dnie naz"ę osoby lub 

instytucji wysyłającej, 

f} dokładne wyszczególnienie substancyj i prze
tworów odurzających lub zawiElrających , takie 
substancje i przetwory, z podi:miem dokład
nej ich wagi netto, ' o ile to dotyczy opjum~ 
jego gatunku I zawartości morfiny, o ile za-ś 
to dotyczy preparatów zawierających te sub
stancje i przetwory-ilości tych ostatnich. 

, Przesyłki, zawierające substancje i pttetwÓry 
odurzające, przeznaczone dla osób lub instytucyj, 
które uzyskaly certyfikat przywozu, nie mogą być. 
adresowane do osób trzecich, j'ak np. firm ~ranspor
towych i t. p. POlatem przesyłki te nie mO.Q1II za
wierać w łącznem opakowaniu żadnych innych prze· 
tworów, leków i towarów. 

Certyfikaty przywozu podlegają opłacie stem
plowej, ustanowionej dla świadectw urzędowych. 

§ 4. Osoby i instytucje, ubiegające si~ o po
zwolenie wywozu, winny złożyć w MinisterstwIe 
Spraw Wewnętrznych należyCie ostemplowane po
danie. 

W podaniu tern należy wymienić dane wy
stttególnione w pp. 8, b, c, e I f § 3 (odnośnie do pp. 8 
i b. zamiast: "sprowadzającego" ma być: Ił wysyłeją-
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cego"; do p. e zamiast: "wysylającej"- .. odbierającet) 
i zadeklarować, że wysyłający zna przepisy normu
jące przywóz substancyj i przetworów odurzających, 
a obowiązujące w państwie przeznaczenia. 

Ponadto do podania tego winno być dołączone, 
przepisane w państwie przeznaczenia, zezwolenie na 
przywóz, zawierające zarazem oświadczenie, do ja
kiego celu mają służyć wywiezione przetwory i sub
stancje. W przypc.:dku, kiedy państwo przeznaczenia 
zezwoleń takich nie udziela, winno być dołączone 
do podania zaświadczenie wlaściwychwładz konsu
larnych polskich, że sprowadzający posiada wszystkie 
uprawnienia, wymagane w myśl przepisów obowią
zujących w kraju przezQaczenia. 

§ 5. Przewidzic:ne w p. b § 1 zezwolenia będą 
wydawane przez Ministerstwo Skarbu. 

.. Ministerstwo Skarbu, wydając odpowiednie za-
r.ządzenia właściwym urzędom celnym, będzie udzie
ląłozezwoleń tym tylko osobom i instytucjom, które 
otrzymały od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od
powiedni certyfikat przywozu, względnie wywozu (§ 2). 

§ 6. . Przewidzianych w p. b § 1 zezwoleń, 
o ile to dotyczyć będzie Wolnego Miasta Gdańska, 
Ministerstwo Skarbu będzie udzielało osobom i in
stytucjom, uprawnionym w myśl obowiązujących na 
obszarze tego miasta przepisów do sprowadzania 
substancyj i środków odurzających, a których na~ 
zwiska lub nazwy będą mu wskazane przez Senat 
Wolnego Miasta Gdańska. 

§ 7. Na przywóz substancyj i przetworów odu
rzających z Wolnego Miasta Gdańska do Rzeczypo
spolitej Polskiej konieczne jest uzyskanie zezwolenia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 

W celu uzyskania takiego zezwolenia, osoby 
i instytucje importujące winny złożyć do Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych należycie ostemplowane poda
nia z wyszczególnieniem danych wymienionych 
w pp. a-f ~ 3 . . 

§ 8. Na wywóz substancyj i przetworów odu
rzających z Rzeczypospolitej . Polskiej do Wolnego 
Mięsta Gdańska konieczne jest uzyskanie zezwolenia 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. t 

W celu uzyskania takiego zezwolenia osoby 
i instytucje eksportujące winny złożyć do Minister
stwa Spraw Wewn~trznychnależycie o~templowane 

. podanie z zastosowaniem się do postanowień ustę-
pu 2 i 3 § 4. . . . 

§ 9. Przesyłki, zawierające substancje i prze
~~ory odurzG!jące, nades~ane do ur,zędu ~ełnego drogą 

legalną i _należy~je zadeklarowane, będą przez urz~
dy celne zw·rócone nadawcy · na wypadek; gdyby 
osoby i instytucje, do których przesyłki te zostały 
adresowane, nie uzyskały zezwolenia wymaganego 
postanowieniami p; b. § 1. . 

Takiemuż zwrotowi ulegną należycie 'zadeklaro
wane przesyłki, zawierające substancje i przetwory 
odurzające, o ile osoby lub instytucje, do których 
przesyłki te zostały' adresowane i które po;;iadają 
zezwolenia wymagane postanowieniami p. b. § 1, 
nie podejmą ich z urzędów celnych w przepisanym. \ 
terminie. 

§ 10. W wypadkach fałszywego deklarowania 
przesyłek, zawierających substancje i przetwory odu
rzające niepokryte pozwoleniem przywozu, urzędy 
celne winny postępować w myśl · art. 9 ustawy z dnia 
22 czerwca 1923 r. . 

W anł10giczny sposób postępują urzędy celne 
w wypadkach, gdy zwrot zagranicę przesyłek, zawie
rających substancje i przetwory odurzające, nie bę
dzie mógł być dokonany zgodnie z postanowieniami 
ustępu 1 § 9 niniejszego rozporządtenia. 

§ U. Postanowienia ogólne, normujące tryb 
POptępoWania celnego, mają również zastosowanie 
do transportów, zawierających substancje i przetwory 
odurzające, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia 
nie stanowią inaczej. 

§ 12. . Przywóz i wywóz kokainy oraz jej soli 
i przetworów może odbywać się tylko przez urzędy ' 
celne w następujących miejscowościach: w Warsza
wie, Poznaniu, Lwowie, Wilnie i Gdańsku (Post. I. 
Packhof). . 

Przywóz i wywózinny'ch substaf)cyj i przetwo
rów odurzających może odbywać się przez urzędy 
celne w następujących miejscowościach: w Warsza
wie, Łodzi, Sosnowcu, Poznaniu, Bydgoszczy, Toru
niu, Lwowie, Przemyślu, Krakowie, Katowicach, Wil
nie. Stolbcach i Gdańsku (Post 1, Hauptbahnhof I 
Packhof Simonsdorf). 

§ 13. Winni naruszenia przepisów hiniejszegO 
rozporządzenia ulegną karze stosownie do przepisów 
ustąwy z dnia 22 czerwca 1923 r. w przedmiocie 
substancyj i przetworów odurzających (Dz. U. R. P. 
N2 72, poz. 559). " 

§ 14. Rozporządzenie niniejsze wchodzi W" życię 
piętnastego dnia po ogłoszeniu. ·· .. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Ratajski 

Minister Sprawiedliwości: A. Życb{iński 

Minister Sl~arbu: W. arabski 

• • 
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W spr~wie N2 ............ . 

w 

wydano cerlyfikat 

N2 

na przywóz nastę

pujących narkoty

ków 

od ................. . 

Vi 

z 

Frzez Urząd Celny 

Dnia ................... _ 

192 ... .. r. j 

N'! ... _ ........ _ .. ~ N'! __ _ 

Certyfikat przywozu , Certyficat d'lmportation 

(Konwencja mię, ązynaro-I ' (Convention inłernationale de 
dowa w sprawie ł'Oplum de 1912). 

opjum w Hadze z r. 1912). 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Rzeczypo
spolitej Polskiej, którem.u 
zostalo powierzone wy
konanie ustaw w przed
miocie , obrotu narkoty
ków objętych konwencją 
Haską z 1912 roku ni
niejszem zaświadcza, że: 

w 

zostało udzielone zezw'o
lenie na przewóz 

od 

w 

z 

przez Urząd Celny ......... _ 

następujących narkoty
ków, przeznaczonych do 
celów ~e_c~ lliczych~ 

naukowych: 

Niniejszy certyfikat jest 
przeznaczony dla uzyska
nia zezwolenia na eks-

port tych ,narkotyków 
z i nie może· 
siliiyć"jii"koZ-ezwolenle na 
odbior ich z Urzędu Cel
nego. 

Za Ministra 
Spraw Wewnętrznych: 

Le Ministere de l'Intrleul'de 
la RepubliquePolonalse char.ge 
de I'application de la loi sur 
les stup'ćfiants vises par la Con
verltion internationalede I'opium 
de 1912 a approuve l'importa
tionpar: 

a 
de 

ii 

en provenance de 

par la douane de ........... _ .... _ ..... . 

des stupćfiants pour des besoins 

medicaux: 
scie;:;ii fiques: 

Ce certificat est destine ii obte
nir l'approbation de l'impor- I 
talion de ces stupefiants en 
provenance de 
et ne peut servir com me appro
bation pour les retirer de la 
douane. 

pour le Ministre 
de }'Interieur: 
, 

Odpis. 

M ............ ___ _ 

Certyfikat przywozu 
(Konwencja międzynaro

_ dowa w sprawie 
opjum w Hadze z r. 1912). 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrzn.ych Rzeczypo· . 

. spoHtej Pqlskiej, .klóremu 
'zostalo powierzone wy
konanie .ustaw w przed
miode .. obrotu . n~rkoty· 
k6w objętyćh konwencją 
Haską z 1912 ·r., ·niniej
szem zaświadcza: 

że __ ._._. _____ ...... ..... .. .... .. 

-_ ••• ~-. ~ .. i";,:' -_.- •• _. ~ •••• ~.; ~":.~ ... ~ •• •• •••• " •••••• --

W _ _ ._.~ .. .;~ ...•. .. _ ....•. _.:.~ ....... .....• 

zostało udzielone zezw". 

lenie na przew6zod 

w 

z _ .... _ .......... .. 

przez Urząd 'Celny w 

następujących narkoty
ków, przeznaczonych do 

I
. . leczniczych: ceow - . 

naukowych ; 

l'Iiniejszy certyfikat jest I 

przeznaczony dla uzyska
nia zezwolenia na eks-

port tych narkotyków 
z ................ ..... ...... i nie może 
służyć jako zezwolenie na 
odbiór ich z · Urżędu Cel
nego. 

Za Minislra 
Spraw WewnE:'trznych: 

I Warszawa, d. 192 r. Varsovie, le ________ ... 192 __ ___ f~ i Warszawa, d. 192 ...... f. 

l J . ':' < 

il Ministerstwo Spraw 
Wewn4;.trznyc:h. . 

Warszawa, dn ............... 192 .... ... r. 

}ł! _ _ ...... ~ 

. ' M'inisterstwu Skarbu 
(Departamentowi ~eł). 

Przesyła się do wIadomoś
ci z prośbą o wydanie Urz!;
dowl Celnemu 
upoważnienia do odprawy 
przywozowej· wymienionych 
w certyfikacie narkotyków. 

Za Ministra: • 

Ministerstwu Skarbu 

Warszawa, dn. 192 r. 

Nl?_ .............. .. 

Urzędowi Celnemu 

Przesyła się do wiadomo
ści z upoważnienieIT) do do
konania odpraw.y przywozo
wej wymienionych w certyfi
kacie narkoty~ów. 

Za "1inistra: 

',. Urząd" Celny 

w .............. , .............. , .. _._ 

......... _ ... , ...... dn::~·. , .. 392.::_( 
Nl? ...... ;~, ....... _ 

Do 
MInisterstwa Spraw 

Wewnętrznych 

(Generalna Dyrekcji! 
S!użby Zdro\via). 

j-

,.,;;.. 

~ 

Donosi się, że wymle- . 11 
nlone w certyfikacie przy- . I 

wozu N2 ...... ..... ..... ... narko-

tYki zostały dn . .,...J92 ...... f. 
według poz. __ ........... ... : .. . : .... _ 

re j. __ ..... ..... ....... .:: ................ ..... ~~ .... . 

zwrói:ohe nadawcy -od
prawione w przywozie
skonfiskowane (niepo

trzebne skreślić). 

W transporcie brakowało: 

z w r o t 
ko nfis'kala nasląpił(y) skut-

ki.em: 

Naczelnik Urzędu 
Celnego: 

Uwaga: 

Niniejsze doniesienie winno 
by~ wysIane niezwłocznIe po 
dokonaniu odprawy, zwrotu 
l" b i('dnflskltty. 

b 
N ' 
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1 ;:s
;:s '. 
~ 

C 
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W sprawie N2 ........... -

w ........................................ . 

wydano certyfikat 

N2 .......... na wywóz' 

następujących nar
kotyków: 

od .............. ................ ....... . 

w ........................................ . 

dla 

w ............ _ .... __ ............... . 

Przez Urząd Celny 

w 

dnia ................................. . 

192r. 

N2 .... : .................... _ 

Cer~fikat wywozu. 
MinisTęrstwo Spraw We

wm:trznych niniejszem oświad
cza, że nie widzi przeszkód do 
udzielenia 

zezwolenia na wywóz z Polski 
następujących narkotyków: 

do 

dla .............................................. ........... ...... . 

przez Urząd Celny w ......................... , .. 

Wywożący oznajmił, że prze
I pisy normujące obrót narkaty
I ków w kraju przeznaczenia są 
I mu znane, a na dowód, że kraj 

ten nie wzbrania wwozu tego 
transportu złożył: 

Niniejszy certyfikat jest prze
znaczony dla uzyskania od Mi
. nisterstwa Skarbu zezwolenia na 
wy\VÓZ i w razie dokonania tran
sportu ulega zatrzymaniu przez 
Urząd Celny. 

Za Ministra: 

I Waiszawa, dn. . . . ....... 192 ... r. 

Odpis. 
N2 .... ... :.::. .... _._ 

Certyfikat wywozu. 
Ministerstwo Spraw We\ync::trz

nych niniejszem oświadcza, że nie 
widzi p rz e s z k ó d do udzielenia 

zezwolenia na . wywóz ż . Polsk i. n'a
stępujących narkotyków: 

·do .. : ................ .. ................ : .. .............................. : .......... . 

dla .. ... .. .......... ................... ....................... . 

przez Urząd Celny w ............. ___ ......... .. ·. 

Wywożący oznajmił, że prze
pisy normujące obrót narkotyków 
w kraju przeznaczenia są mu 'zna
ne, a na dowód, że kraj ten nie 
wzbrania wwozu tego transportu 
z ł o ż y ł: .......................... _____ · -_ ............ . 

Niniejszy certyfikat jest prze
znaczony dla uzyskania ' OG Mini
sterstwa Skarbu zezwolenia na 
wywóz i w razie dokonania ' tran· 
sport~ ulega zatrzymaniu przez 

I Urząd Celny. 

Za Ministra: , 

MINISTERSTWO SPRRW 
WEWNĘTRZNYCH. 

Warszawa, dn . ........... -

N!! .:: .... 

Ministerstwu Skarbu 
(Departament Ceł) 

I
· przesyła się. do, wiadomo

ści z prośbą ' o wydanie 

Urzędowi C~lnernu w:.; ... . , ... 

upoważnienia ' do dokona-

nia odprawy wywozowej 

wymienionych w certyfika

cie narkotyków. 

Za Ministra: 

MINISTERSTWO SKRRBU 

Warszawa, dn . ............ . 

N!! ....... ............ . 

Urzędowi Celnemu 

\v .. .. ...................... . 

Przesyła . się do wiado-

j
l mości z upoważ.ni.~niem do 

dokonania odprawy wywo· 
I I zowej wymienionych w cer-

tyfikacie narkotyków: 

. Za Ministra: 
I " . 
i Warszawa, dn ... , ........... ............ .. 192 .... r. i 

I ·1 
" " 

URZI\'QJ:ELNY 

.w ......... ; ..... : ..... : ... c'.i, 

............ dn .............. 192 ..... r. 

Do 
Ministerstwa Spraw . 

Wewnętrznych 

(Generalna Dyrekcja 
Służby Zdrowia). 

Zwracając przedło-

żony przez ... : ........... _ ...... _ 

certyfikat wywozu do
nosi się, że wymie
nione w nim narko-
tyki zostały dn . .......... _ 
...... _ ..... _ ..... 192 ..... r. wy
wiezione do poz ... __ ..... 
rej. 
według adresu w cer
tyfikacie wskazanego, 
z wyjątkiem następu
jących ilości : 

Naczelnik 
Urzędu Celnego: 

Zl\lljCZ NIK ' I, 

Uwa g a l 

Niniejsze doniesienie winno 
b y~ wysłane niezwłocz nie po 
wywozie transportu. 

W razie gdyby transport za
wi erał iloś<i na~kolyków mniej· 
sze oa podanych ,w cerlylikade , 
nal~ży to w zawiado mieniu za-

j' znaczyć , 
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