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T R EŚ Ć: 

R'OZPORZI\DZENIE PREZYDENT 1\ RZECZYPOSPOLITEJ 

Poz.: 5~3-z dnia 20 czerwca 1928 r. o pieczęciach urzędowych. • ~ • • • • .; • • • • •• 1478 

ROZPORZI\DZENIE RI\DY MINISTRÓW ' 

Poz.: 594-zdnia 18 czerwca 1928 ' r. w sprawie uzupełnienia rozpórządzenia Rady Ministrów z dn~3. 
4 listopada 1925 r. o zaliczeniu poszczególnych grup funkcjonarjuszów państwowych do ka-
te[otji funkcjonarjuszów niższych i zaliczeniu ich do grup uposażenia. ••••••• 1480 
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RQ1-PORZI\DZENII\ MINISTRÓ W: 

POZ.: 595~Reform Rolnych, Skarbu i Rolnictwa z dnia 11 czerwca 1928 r. o emisji złotych 70/0 obligacyj 
meljoracyjnych Państwowego Banku Rolnego oraz o dhojgoterminowych pożyczkach amortyzacyj-
nych vi tych obligacjach udzielanych . . .. •• •• 

596-Spraw Wewnętrznych z dnia 12 czerwca 1928 r. o zmianach terytorjalnych gmin wiejskich 
na obszarze województwa poleskiego. • • • • • •. ....••. 

597-Rolnictwa z dnia 12 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych i Ministrem Skarbu o nadzorze weterynaryjnym nad targami, jarmarkami, pokazami 
i przetargami zwierząt, rzeźniami, mleczarniami, zakładami tuczenia dla celów przemysłowych, 
krówiarniami, vispólnemi pastwiskami, stajniami zajezdnemi i przedsiębiorstwami handlu zwierzę
tami, leczniorni i uzdrowiskami dla zwierząt. • • . • • • • • • • • " •• 

598-Przemysłu i Handlu z dnia 13 czerwca 1928 r. o oznaćzeniu okresu feryj w Urzędzie Paten-
towym Rzeczypospolitej Polskiej • . • • • • • . • . • • .• •• •• 

599-Pracy i Opieki Społecznej z dnia 14 czerwca 1928 r. o przydzieleniu do kategoryj niebezpie-
, czeństwa przedsiębiorstw, podlegających obowiązkowi ubezpieczenia od wypadków na obszarze 

województw: 'krakowskiego, lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, cieszyńskiej części 
województwa śląskiego, warszawskiego wraz z m. st. Warszawą, łódzkiego, kieleckiego, lu
belskiego, białostockiego, wołyńskiego, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego, oraz o usta
leniu klas niebezpieczeństwa dla poszczególnych kategoryj niebezpieczeństwa na okres rewi
zyjny od l stycznia 1928 r. do 31 grudnia 1932 r. 

600~Komunikacji z dnia 23 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Prze
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zatwierdzeniu opłat za przewóz osób, ' bagażu i , towarów 
prywatną koleją normalnotorową Twarda Góra-Nowe. • • • 

r 6Ot-Komllnikacji z -4wa 23 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Prze
mysłu t Handlu, oraz Rolnictwa o uzupełnieniu »Taryfy polskich kolei riormalnotorowych na 
przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek nadzwyczajnych». • 

602-Komunikacji z dnia f3 czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z 
mysłu i Handlu oraz Rolnictwa o zmianach i uzupełnieniach taryfy 
wąskotorowych " • • • • • 

.. 
Ministrami: Skarbu, Prze~ 
towarowej polskich kolei . . . . ,. . . . . 
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604-z dnia 31 m,aja 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Holenderski międzynarodowej kon
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605-z dnia 31 maja 1928 r. w sprawie ratyfikacji przez Rząd Węgierski międzynarodowej kon
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593. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 20 czerwca 1928 r. 

o pieczęciach urzędowych. 

Na podstawie art. 24 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 13 grudnia 1927 r. 
o godłach i barwach państwowych oraz o oznakach, 
chorągwiach i pieczęciach (Dz. U. R. P. Nr. 115, 
poz. 980) zarządzam co następuje: 

§ 1. Pieczęcie urzędowe wyrabiane są z me-
talu. 

§ 2. Pieczęć państwową tłoczy się bądź na 
samym dokumencie, na którym winna być umie
szczona, bądź też o ile chodzi o dokumenty o cha
rakterze szczególnie uroczystym - na wosku, 
pq;ymocowując ją sznurkiem do dokumentu. 

. Pieczęć państwową przechowuje Prezes Rady 
M.inistrów. ' 

§ 3, Władze, urzędy, zakłady, instytucje 
ł · ,przedsiębiorstwa państwowe używają do tłocze
nia w papierze oraz do tuszu pieczęci nas~ępują: 
cych wymiarów: wł!ldze naczelne fHeczęC1 
o ' średnicy 46 mm., władze, urzędy, zakłady, insty
tJJcje i przedsiębiorstwa państwowe, pod1egłe bez
pośrednie władzom naczelnym - pieczęci o śre
dnicy 39 mm., wszystkie inne władze, urzędy, za
kłady, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe -
pieczęci o średnicy 36 mm. 

, Sąd Najwyższy, Najwyższy Trybunał Admini
stracyjny, Trybunał Stanu, Trybunał Kompetencyj
ny, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych, Sztab Gene
ralny i Najwyższy Sąd Wojskowy używają pieczęci 
o średnicy 46' mm. . < 

Kancelaria Cywilna Prezydenta Rzeczypospo-
1łtei, Gabinet Wojskowy Prezydenta Rzeczypospoli
tej oraz Biura Sejmu i S.enatu używają pieczęci 
° średnicy 39 mm. 

W ątpliwości co do wymiarów pieczęci, ja
kich mają utywać poszczególne władze, urzędy, za
kłady, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe, 

, rozstrzyga właściwa władza naczelna. 

§ 4. Do laku wszystkie władze, urzędy, za
kłady, instytucje i przedsiębiorstwa państwowe uży
wają pieczęci o średnicy 30 mm. ' 

§ 5. Do legitymacyj, paszportów, dokumentów 
pocztowych oraz innych dokul!lentów, nil, l$:t4rv~h 
ze względu na szczupłość miejsca nie mogą być 
używane pieczęcie normalnego wymiaru, można' 
używać pieczęci o średnicy 20 mm. 

§ 6. Do tłoczenia w ołowiu używa się plę,ą" 
bownicy z herbem państwowym na jednej matrycy 
i nazwą właściwego urzędu na przecjwlęgłej 
matrycy. 

Wymiary i WZQry plomb ustalą właściwe wła
dze naczelne jednolicie dla wszystI{ich podległych 

' sobie władz i urzędów. 

§ 7. Używanie w pieczęciach ną.zw skcQ,$o", 
nych odpowiednich władz, urzędów, ?:akb.c!{>w, in.,. 
sŁytucyj i przedsiębiorstw państwowych - ze wzglę
du na długość tych nazw - jest dopuszczalne na 
mocy decyzji właściwej władzy naczelnej. 

§ 8. Sposób przechowywania orą.~ ilość 
egzemplarzy pieczęci, które mają znajdewać się 
w posiadaniu poszczegćlnvch władz, urzędów, Z3. .. 
kładów, instytucyj i przedsiębiorstw państwowych, 
określają szczegółowo instrukcj~, wydane przez wła:" 
ściwe władze naczelne. Instrukcje te mogąrównie~ 
określa.ć szczegółowo właściwość stosowania pie
częci i ich poszczególnych rodzajów, jako też spo
sób ozriaczania poszczególnych eg?:emplarzy piecz~,. 
ci tej samej władzy, urzędu, zakładu, instytucji lub, 
przedsiębiorstwa państwowego. 

§ 9. Pieczęci, określonych w §§ 3 - 1, uży
wają wyłącznie władze, urzędy, nkłady, instytucje 
i przedsiębiorstwa państwowe. Władze, llr;zędy, za
kłady, instytucje i przedsiębiorstwa ni,państwowe, 
wykonywające w pewnym zakresie funkcje organów 
państwowych, używają także i VI tylń zak):'ę~ie wła
sńych pieczęcL 

§ 10. Pieczęci, określonych w §§ 3 - 7, uży
wają talde publiczne szkoły powszechne, rady 
szkolne okręgowe, powiatowe i miejscowe, dozory 
szkolne i opieki szkolne. 
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§ 11. Państwowe szkoły akademickie, które 
używały w dniu wejścia w życie niniejszego rozpo
rządzenia, .odmiennych. tradycvinych pi.e4zęcl,. m9-
gą ich używać nadal w zak.r~:sie, który ustali Mini
ster Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Państwowe .szkoły aka,demickie · mogą utywać 
obok innych rodzajów pieczę,citakię piec~i do 
tłQczenia w wO:$ku. 

§ 12. Wł.adze i urzędy samorządowe utywa
ją do ' tłoczenia w papier;z;e oraz do tuszu pieczęci 
następujących wymiarów : władze i urzędy woje;. 
wódzkkh związków komunalnych i miast.a stołecz
nego Wars'l.awy - 45 mm. na 36 mm., wladze i ut'Zę~ 
dy 'powiatowych związków komunalnych i miast wy
dzielonych z powiatów - 40 mm. na 32 mm., wła
dze i urzędy gmin wiejskich i innych gmin łnię,
sld.c:;:b - 35 mm. na 28 mm. 

8 tl, Do lak\1 władze i urzędy wszystkich 
związków samorządowych utywalA piecz~ci 9 wy~ 
miaru 30 mm. na 24 mm. 

i 14. Do legitymacyj i innych dokumęntów, 
n~ których ze względu na szczupłość miejsca nie 
~pgą być uiywanę pieczęcie n9'rmalnych wymia
r9w, można używać ' pieczęci 9 wymiarze 25 mm. 
ną. 20 mm. 

§ 1$. Szkoły samorządowe i szkoły zawado,. 
we dokształcające używają pieczęci, określonych 
w §§ 12 - 14. 

§ 16. . Przepisy () stosowaniu pieczęci i ich po
szczególnych rodzajów przez władze i urzędy samo
rządowe, o sposobie ich przechowywania, o ilości 
egzemplarzy pieczęci, które mają znajdować się 

• w pQsiadaniu poszczególnych władz i urzędów sa.,. 
morządowych oraz o używaniu w pieczęciach nazw 
skróconych ze wzglęJu na długość nazw odpowie
dnich wład:z; i urzędów samorządowycl1 - wyda 
Minister Spraw Wewnętrznyc4, ' 

§ 17. Władze naczelne, wład1:~, urzędy, za
kłady , instytucje i przedsiębiorstwa państwowe, pod
ległe be:z;pośrednio władzom naczeląym .oraz wła
dt~ i q.r:z;~dy wojewódzkich ~wiązkpw komunalnych 
i - Magistrat miasta stołeczp~g.o WarS'l,fł,wy kięrpj.ą 
zamówienia na . pieczęcie do Mennicy Państwowej 
bezpośrednio. Inne władze, JJrzędy, zakłady, insty
tucje i przedsiębiorstwa państwowa kierują 'je Zl!. po
średnictwem władz przełożonych, podlegJych bęz
pośrednio władzom naczelnym, władze i urzędy po
wiatowych związków komunalnych oraz gmin miej
skich i wiejskich - za pośrednictwem wojewód!l .. 
kich władz administracji ogólnej. 

Instrukcje, wydane przez wł.aśdwe władzę na
czelne, a o ile chodzi o władze i urzędy samorządo
we - przez Ministra Spraw Wewnętrznyeh, mogą 
ustanawiać wyjątki od powyższej zasady. . 

§ 18. W razie zagubienia pieczęci należy za
wiadomić Q tem beziZwlocznie władzę pę~pośrędnio 
przełożoną, względnie n.ą.cb:orczą, wlaśclwęgl? pro~ 
kurat.ora sąduokrtH~~wegg qrtl~ Men.ni~Hł pań'itwęwą, 

• 19. PieczęCie, ktqre z pewodu zai&zczenia, 
q§l'ltod?:enia, zwini,ęcia władzy ' lub urzęgu (zakła-
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du, instytucji, przedsiębiordwa pallstwowego) lub 
też z innych powodów nie mogą być nadal używane, 
należy bezzwłocznie przekazać Mennicy PaÓ6two"
wej za pośrednictwem właściwej władzy naczelnej; 
pieczęcie władz i urzędów wojewódzkich związków 
komunalnych oraz miasta stołecznego Warszawy 
należy przekazywać na pośrednictwem Ministra 
Spra w Wewnętrznych, a plec~cie władz i urzęd6w 
powiatowych związków komunalnych oraz gmin 
miejski.eh i wiejłlkich - za pośrednictwem woje
wódzkich wła.dz administracji ogólnej. 

§ 20. Mennica Państwowa winna na żądanie 
sądów. urzęd.ów prokuratorskich i władz bezpie
czeństwa bezpłatnie dokonywać ekspertyz i wyda-
wać orzeczenia co do autentyczności pieczęciurz~ .. 
dowycl: i ich odcisk~w. . 

§ 21. W okresie do dnia 28 marca t 930 r. po
szczególne władze naczelne mogą ustalać j~dn.ako .. 
we dla wszystkich podIec5łych im władz, urzędów, 
zakładów, instytucyj i przeclsi~biorstw pań_two
wych tertniny prekluzyjne, od których dotychez;ls 
używane pieczęcie maja być zastąpione nęw,mi. 

. . Po wprowadzeniu nowych pieczęci wszystltie 
d.awne piecz~cie władz, urzędów, zakładów, indy .. 
tucyj i przedsiębiorstw państwowych winny hV~ 
przekazane Mennicy Par.'tstwowej za pośrednictwem 
właśeiwycą władz naczelnych, pi~c~ę~ię władz 
i urzędów wojewódzkich ~wiązków kOffl.ppałę)'ęę 
i miasta stołecznego Warszawy - za pośreqnicłW'ęffl 
Ministra Spraw Wewnętrznych, a pieczęcie władz 
i urzędów p ov,,·ia towych związków komunalnych 
oraz gmin miejskich i wiejskich - za pośredpictwę~ 
wojewódzkich władz admini~tra~ji ogólnęj. 

ł 22. Wykonanie niniejszego rozPQrzłłd~~ni • 
porucza się Prezesowi Radv Ministrów, wszystkim 
ministrom oraz Prezesowi Najwyższej Izby Kontroli 
we właściwym każdemu z nich zakresie działania. 

§ 23. Rozporządzenie ninjejs~e wcl}04~i tv ~y,. 
ci~ z pniem ogłoszenia. _ . 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrfw i Minist?r Spraw WOj6t.:OWV~' 
J. Piłsudski 

Minister: K. Bartel 

Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Skladkowski 

Minister Spraw 'Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Skarbu: G. Czechowicz 

Minister Sprawiedliwości: A. M!2ysztowicz , 

Minister Wyznań Religijnych i Ośw~cenia Pub1fczaeg~: 
Dr. Dobrucki 

Mipister Rolnictwa: K. Niezabylowski 

Minister Przemysłu i' Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister KomJJnikacj~: Romocki 

Mini$ter Robót Publicznych: M orac%ewskf 

Minister Pracy i Opield Spolecznej: Dr. Jurkiewicz 

Minister Reform RQlnych: Witold Staniewicz 

lvlipi$ter Po~~t i Telegraf(>w: Bogusląw Miedzińskl .. 


