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180. 

ROZPO~ZĄDZFNIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTW A , 

z dnia 23 lutego 1929 r. 

w sprawie zwrotu ceł przy wywozie cjanków, żelazo
cjanków, b1ękitów oraz ługu pot~sowego. 

. Na podstaw ie art. 7 punkt d) ustawy z dm :l 
31 lipca 1924 r. w prze dm;ocie uregulow an ia sto sun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr . 80, poz . 777 ) zarządza 

,się co następuje: 

§ 1. Przy wywozie zagranicę cj m1ków, ż e !azo
Cjanków, hłękiŁów oraz ługu potas o ·lV e .~ o, wytworzo
nych w kraju , zezwala: s ię na z\,';'rot cła, uiszczonego 
za sprowadzane z zagranicy materj a ły zużyte do wy
robu tych towarów, podług następujący c h norm : 

za 100 kg. cjanku i żelazocjanku potasowego 
" 100 " cjanku i żelazoc j il :1 ku sodowe ~ o 
" 100 " błęk itów: paryskicgo i "Milor i" 
" 100 " ługu potasowego 

zł. 17.80 
" 12.50 
" 24.
" 2.10 

§ 2. Zwrot cła z tytdu , wymie ni or:e :,: o w § 1 
ninie jszego rozporządzenia, uskutecznia s ię zapomo
cą kwitów wywozowych, wystawiony::: h każdorazo
wo przez upoważnione do te .~ o urzę dy ce:ne na pod
stawie zaświadczeń związków ekspor( owych, po 
stwierdzeniu wywozu towarów zagran icę. 

§ 3. Kw'ity wywozowe opiewa j ą na okazic iela, 
zachowuj ąc ważność na prz eciąg 9 mie sięc y od daty 
ich wys tawienia i mogą służyć do uiszczenia na l e ż 
ności celnych za ws zelkie to war y, spro'/: adz.:lC'lc 
z zagranicy, w każdym z urzę dów, upoważnionych 
do wystawiania kwitów. 

§ 4. ' Wykaz związków eksportowych, upraw
nionych do wydawa'nia powyżej wymieni onych za
świadczeń, będzie us ta lo ny przez Minis tra Skarbu 
w porozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu 
i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym "Monitor Pol-
k · .. s l . 

§ 5. Prze pi sy wykonawcze do niniejszego roz
porządzenia wyda Minister Skarbu. 

§ 6. Rozporządz enie lllmejSZe wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszer.ia i obowiązuje do dnia 31 grud
nia 1929 r. włącznie . 

Minister Skarbu : G. Czechowicz 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwźatkowskź 

Minister Rolnictwa: K . Nźezabytowskź 

181. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT 
I TELEGRAFóW 

z dnia 11 marca 1929 r. 

o taryfie pocztowej, telegraficznej i telefonicznej. 

Na mocy art. 17 ustawy z dnia 3 czerwca 
1924 r. o poczcie, te-legrafie i telefonie (Dz. U. R. P. 
Nr. 58, poz. 584) oraz art. 2 rozporządzenia Prezy
denta R zeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1927 r. 
w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Poczt i Te
legrafów (Dz. U. R. P. Nr. 5, poz. 26) zarządzam co 
następuje: 

§ 1. Taryfę pocztową, telegraficzną i telefo
niczną dla obrotu wewnętrznego ,i zagranicznego 
ustala się w brzmieniu według załączników I, II i III 
do niniej szego rozporządzenia. 

§ 2. \Y/ obrocie wewnętrznym p·aczkowym, 
z wy; ątkiem obrotu z polskim urzędem pocztowym 
w Gda~sku, wprowadza się opłaty od wagi, stopnio
wane wedhlg odległośc i między urzę dami poczlowe
mi. Dla ob :iczenia odległo ś ci stosuje się system pól 
sytuacyjnych (!{wa draty o 'wymiarach boków 20 km.). 
Za polstawę wymiar u odl egło ś ci pom iędzy poszcze
gólnemi urz ędami przyj muje się odległo ~ c i w linji po
wietrzne j pomiędzy punktami środkowemi pól sytua
cyjnych, w których położone są odnośne urzędy. 

§ 3. Odszkodowanie za zaginione przesyłki po
lecone wysyłan e z agra nicę, z wyjątkiem obszaruW. 
M. Gdańska , wynosi 60 złotych . 

W obrocie z:lJ a!licznym odsz kodowanie za za
ginione paczki oraz za ubytek lub uszkodzenie ich 
zawartości , nie może przekraczać: 

a) przy paczkach zwykłych: 

'do 1 kg. wagi 
ponad 1 " 5 " " 

" 
" 
" 

5 " 10 " 
10 " 15 " 
15 " 20 " 

" 
" 
" 

10 franków zł. 
25 
40 
55 
70 _ 

" " 
" " 
" " 
" " 

b) przy paczkach z podaną wartoś cią - kwoty 
podanej przez nadawcę w waluci e kra ju nadania. 

Odsz kodowanie za p aczki bez podanej wartośc i 
w obrocie ze Związkiem S oc jaiistycznych Repub lik 
R a d nie może przekraczać 1 franka złotego za każdy 
kilogram lub jego c zęść. 

§ 4. W szelkie opłaty i należytośc i oraz od
sz!codowania za paczki o brot~ za E' ran:cznego, poda
ne w odnośnych taryfach we fra nkach i centymach 
złotych , przelicza s ię na .walu t ę złotową według każ
docześnie , obowiązującej równowartości złotego pol
skiego do franka złotego. 

§ 5. Rozporządzenie nin iej sze wchodzi w ży
cie z dniem 1 kwietnia 1929 r. Równocześnie tracą 
moc ' obowiązującą rozporządzenia Ministra Poczt 
i Telegrafów z dnia 16 listopada 1927 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 104, poz. 905) i z dnia 19 listopada 1928 r. (Dz. 
U. R. P. Nr. 97, poz . 863) . 

Minister Poczt i Tele1i!:rafów: Bot!uslaw MiedzźTlski 
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Załą-cznik do rozp. Min. Poczt i Tel. 
z dnia 11 marca 1929 r . (poz. 181). 

'f ARYF A POCZTOWA. 

PRZESYŁKI LISTQWE. 

A. Obrót wewnętrzny i z Wolnem M. Gdańskiem. 

Listy: 

a) prywatne do 20 g. 25 gr. 
ponad 20 " 250 

" 
50 

" 
" 

250 
" 500 " 80 

" b) urzędowe do 20 
" 

25 
" ponad 20 

" 
250 

" 
50 

" 
" 

250 
" 2000 " 70 

" 
Wymiary listów w k 3 żdym z ·trzech kierunków 

nie mogą przekraczać - 45 cm., lub, jeżel,j list ma 
formę rulonu - 75 cm. dług'ości i 10 cm. średnicy. 

Kartki pocztowe: 

pojedyńcze 15 gr. 
IZ opłaconą odpowiedzią 30 " 

Wymiary kartek po·czt'O'wych nie mo·gą . być 
więksbe :Jliiż 15 X 10,5 cm., ami mniejsz,e niż 10 X 7 cm. 

:Druki: 

a} pTywatill'e do 25 g. . 5 gir . 
ponad 25 " 50 " 10 

" 
" 

50 
" 

100 
" 

15 
" 

" 
100 

" 250 " 25 
" 

" 
250 

" 
500 

" ~ 50 " 
" 

500 
" 

1000 
" 

60 " 
" '1000 " 2000 " 

(tylko pojedynczo wysyłane tomy) 70 
" b) urzędowe do 25 g. 5 
" ponad 25 " 50 " 10 
" 

" 
50 

" 
100 

" 
.. 15 

" 
" 100 " 250 

" 
25 " 

" 250 " 2000 " '''; 40 " e} bezadresowe do 50 g. . 5 " 
(lytlko w 'ohr:ocie wewnętrznym). 

Nr. 19. 

Przesyłki mieszane (druki, próbki towarów, papiery 
handlowe): 

do 250 g. 25 gr. 
pOli1ad 250 " 500 " 50 

" 
" 

500 
" 1000 " 60 

" 
Waga i wymi.ary posbczególnych częś ci skła

dowych przesyłki -nie mogą przekraczać norm, prze
pisanych dla każdej z tych części. 

Czasopisma: 

a) p"r~numetowane za pośrednictwem poczty: 

(tylko w obrocie wewnętrznym). 

1. Opłata za przesłanie i doręczenie. 

Za każdy egzemplarz do 25 g. 0,9 gr. 
ponad 25 50" ,: 1,- " 

" 50" 100" , 2,-" 
" I 100" 250" 2,25 fi 

" 250" 500" 4,5 " 
" 500 " 1000 " 6,- " 
" 1000 2000" 9,-" 

Za czasopisma, wychodzące 2 razy dziennie, 
lecz r-ozsyłane raz dziennie, oblicza s~ę należytość 
według łącZlnej wagi obydwóch numerów. 

2. Należytość manipulacyjna. 

Za oz,asopisma, wychodzące pięć razy na ty
dzień lub częściej, 'Od każdego egz'€Jmplarza abono
wanego czasopisma, miesię cznie 10 gr. 

Za czas,opisma, wychodząoe nadziej niż pięć 
razy na tydzień, od każdego wysłanego numeru abo
nowanego czasopisma Y:! gr. 

Obie powyższe opłaty , podane w za'okrąglonej 
jednej kwocie w cenniku czasoprlism, pobier a się zgó
ry przy zamawianiu czas1opism. 

Za przesyłan.ie zaległych egzemplarzy Za bie
żący najkróts:zy dla danego czasopisma okres prenu
meraty lnie pobi,era się żadnej dodatkowej opłaty. 

b) 'przekazywańe ptzez wydawców: 

Wymi,rury: jak dla listów. 

Druki dla ociemniałych do 5 kg. 

Opła:tę wskazaną pod a) poz. 1, pom.era się '1:y
czałte:tn zgóry za zgł.oszony dozwolony okres prenu

.5 gr. meralty. 

Wymiary: jak dla listów. 

PapietJ handlowe: I 

do 250 g. II 25 gr. 
ponad 250 " 500 

" 
., 50 

" 
" 500 " 1000 

" 
" 'iI! 60 'I 

Wymiary: jak dla listów. 

Próbki towarów: 

do 250 g. ~ 25 gr. 
poo;a-d Z50" 500" 50 " 
Wymiary próhek nie mogą przekraGuć: 45_ x :20 

x 10 cm., lub, jeżeli próbka ma formę rulonu: 45 cm. 
długe'ŚQi i 15 cm. średrucy. 

Dedatki do Gzasbpism: 

a) Dodatki zwyczajne dołączone do jednego 
egzemplarza czasopisma nie podlegają oplacie, jeż,e
li waga poj,edyńczego dodatku lub wszystkich dodat
ków łącznie ńie przekrac.za 10~ gramów. 
Dodatkli, zwyozajne ponad 100 do 250 g. 4,5 gr. 

" 250" 500" 9,- " 
" 500" 1000" 12,- " 

DołącZJorne do czasopism przez wydawcę blan
kiety wpłat p. K. O. i przekazy pocztowe na wzno
wienie pl"enumeraty wolne są od oplaty. 

b) Za dodatki naaq;wycżajlne dołącZ;One do jed
illego egzemplarza czas,opisma pobi.era się przy nada
niu 60% taryfowej opłaty dla druków prywatnych 
odpow~edniej wagi. 
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B. Obrót zagraniczny. 

(z wyjątkiem W. M. Gdańska). 

Listyl 

dOI 20 g .. 
za każde da,!sze 20 g. 

50 gr. 
30 " 

Do Austrji, Cze,chosłowacji, Rumunji i Węgier : 

do 20 g. 40 gr. 
za każde da,!sze 20 g.. 30 " 
Najwyższa dopuszczaLna waga: 2 kg. 
Wymiary listów w każdym z trLech kicl'unl,ów 

nie mogą pnekraozać 45 cm., lub, jeżeli list ma for
mę rulonu - 75 cm. długości i 10 cm. średnicy . 

Kartki pocztowe: 

p,ojedyńcze 30 gr. 
z gpłaconąodpowiedZli 'ą 60 " 

Do 'Austrji, Czechosłowacji, Rumunji i Węgier: 
IwjedyńcLe 25 gr. 
z opłaconą odpowiedZlią.. 50 " 
Wymmry kartek p octtowych nie mogą być 

więl~slze I!1liż 15 X 10,5 cm., 'ani tIllnicjsLe niż 10 X 7 cm. 

Druki za każde 50 g. 10 gr. 

NajwyżsLa d oplls1zc,zalna waga: 2 kg.; waga po
jedyńczo wysłanych tomów może wynosić: 3 kg. 

Wymiary: jak dla list6w. 

Orfiki dla ÓdeJt1białyth: 

za każde 1000 g. . 
Do Austrji, CzechosłowaGji i Węgier: 

do wagi 3 kg. 
Najwyższa dopuszc.zalna waga: 3 kg. 
Wym[iary: jak dla listów. 

Papiery himdlowel 

za każde 50 g.. I. 
Inajmniej jednak 
Najwyższa dopuszczalna waga: 2 kg. 
Wymiary: jak dla listów. 

Ptóbld łowatów: 

5 gr. 

5 gr. 

10 gr. 
50 " 

za każde 50 g. 10 gr. 
lItajmniej jednak 20 " 
Najwyższ,a dopuszczal~a waga: 500 gramów. 
Wymiary próbek me mo~ą przekracza(~ : 

45 X 20 X 10 cm., lub, jeżeli próbka ma formę rulo
nu: 45 cm. długoścl1 i 15 cm. średnicy. 

Prieliyłki mieszane (druki , próbki towarów, papiery 
handlowe): 

za każde 50 g. 
najmniej jednak . • . 
jeżeli przesyłka składa się z druków 

i probek towarów j 

10 gr. 
20 " 

W ~ttnych wypadkaGh najmniej. 50 " 
Najwyż'ŚŻa dbpusźcza1lna waga ogólna: 2 k g. 
Waga i wymiary poszczególnych części skła-

dówyoh ptzesyłk~ nie mogą przekracz,ać nor m. prze
pila.aych dla kUtiej z tych (;;żęśd. 

Czasopisma za ka~:de 50 g. 10 gr. 

Do Argentyny, Belgji, Bułgarji, EsŁanji, Francji, 
Grecji, HO'landji, Kuby, Luksemburga, Łotwy, P.or
tugalji , Rumllnja , Terytorjum Sarry i Królestwa Ser
bó w, KrOCt tóvf i Słoweńców, oplata za czasop isma, 
przekazywane przez wydawców, wynosi: 

za każde 58 g. " 5 gr. 
Do Aust rji , Czechosłowacji i Węgier czasopI

sma , przekazywane przez wydawców, opłaca się jak 
w ohroc['e wewnętrznym . 

LISTY \VIARTOśCIOWE. 

A. Obrót wewnętrzny. 

1. Lió'ty wartośócwe prywatne li, urzędowe : 
aj o ~-._a ta za lis t pdecony odpowiednie j wagi, 
bl n J. l eży tość asekuracyjna za ka żde 

101) zło tych poda nej wartości lub 
ich częś ć 

przy listach nadawa'nych w stan.ie 
zamk'niętym 

przy listach nadawanych w stanie 
o'twartvm . 

e) opłata dodatko'wa be z względu na 

10 gr. 

30 " 

wagę i wysok ość poi;ane j wartoś c i 10" 
Wartość p odana nie może przekraczać przy 

listac h prywatnych 10.000 zł., przy lis tach władz 
i urzędów państwowych - 100.000 zł. 

2. Listy wartości'owe Banku Polsk:'cgo oraz 
kas i urzędów skarbow ych z dotacjami i nadmiarami 
kasowemi: 

al opłata za li st poleCOlnyodpowiedni'e j wagi, 
b) należytość asekuracyjna: 

do 1.000 zł. podanej wartośc,i 

" 5 .000 " " ' i 

" 10.000"" " 
za każde dalsze 10.000 z ł. , 
c) opłata dodatko wa be z wzgl ędu na 

50 gt. 
100 , j 

200 " 
200 " 

wagę i wysokość po da nej wartośc i 10 , i 

Wysokość podanej war tości nieograruczona. 
Należyt o ś ć asekuracy jna wymieniona pod b) 

ma zastosowanie również do listów wartościowych 
w obrocie wzajemnym kas i urzędów skarbowych 
z zawarto ścią znaczków s templowych, oraz do listów 
wartościowych, nadawanych przez Główny UtzĄd 
Sta tys tyc zny pod adresem urzędów celnych z za
wartością znaczków statys tycznych. 

3. W polskim urzędzie pocztowym Gdańsk 11 
za Iisty wartoś ci'owe pobiera się: 

a l oplatę z,a list polecony odpowie
dniej wa 6 j 

bl należytośĆ ' asekur.acYJną za każde 
300 zlotych podane j wartości lub 
ich c-z,:" ić 5 gt. 

10 " 
wartości , jak pod 1) i 2). 

najmniej jedn~k 
Wysokość podane j 

B. .Obrót Ż W olnem Miastem Gdańskiem. 

Za listy wa:rtośclowe pobiera się: 

a) opłatę za li st :odpowi'ednie j wagi 
Uak W obrocie wewnętrznym), 
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h) należytość z·a polecenie. 60 gr. 
c) należytość as,ekuracyjną z,a każde 

300 złotych podanej wartości lub 
ich cześć . . . . . 50" 

Wartość p'odana 'ni'e może przekraczać 10.000 zł. 

C. Obrót zagraniczny. 

(z wyjątkiem W . M. Gdańska). 
Za listy wartościo'we pobiera się: 
a) ,QJplatę za lis t polecony odpowi'e 

dniej wagi, 
b) należytość asekuracyjną za każde 

300 złotych podanej wartości lub 
ich część 50 gr. 

Wartość podana nie może przekraczać 5.000 
franków w złocie, względnie ich równowartości 
w złotych, o ile w obrocie z niektóremi krajami nie 
obowiązuje k wota niższ a. 

PACZKI. 

A. Obrót · wewnętrzny. 

1. PaczKi prywatne i urzędowe: 
a) opłata od wagi: 

W A G A 

do 1 kg. 

a S t r e f 
1- -......,---

d-o_l_10-0' I -p-~-:-a-d-1 po:ad 1-_4_
d
- 1 

100 do 1 300 do 1 pana 
km. 300 km. 600 km. 600 km . 

60 gr. 80 gr. 100 gr. 120 gr. 

ponad 1 .. 3 .. 80 .. 120 .. 160 .. 200 " 

.. 3 " 5 .. 120 .. 180 " 
240 .. 300 .. 

.. 5 .. 10 .. 180 " 260 .. 400 .. 600 .. 

.. 10 " 15 .. 250 .. 400 .. 600 .. 800 " 

.. 15 .. 20 .. 350 " 
600 

" 
800 

" 
1000 .. 

b) opłata dodatkowa bez względu 
na wagę paczki 10 gr. 

2. Paczki kas i urzędów skarbowych z do
tacjami i nadmiarami kasowemi (do 30 kg.), oraz 
paczki Banku Polskiego i jego Oddziałów z monetą 
brzęczącą (do 60 kg.): 

a) opłata od wagi: 
do 20 kg. - jak pod 1 a) . 

S t r e f a 

W A G A 

IdO 

1100 po:ad 1 po~ad 1 4 d . 
100 do 1 300 do 1 pana 

km. 300 km. 600 km. 600 km. 

ponad 20 do 30 kg. 450 gr. 750 gr. 1000 gr . . 1 1250 gr. 

.. 30 " 
40 

.. 40 " 
50 

" 
50 .. 60 

" 

" 

" 

550" 900" 

650 

750 
',', j 1050 " 

1200 " 

1200" 1500" 

1400 " 

1600 .. 

1750 " 

2000 " I 

b) opłata dodatkowa bez względu 
na wagę paczki 10 gr. 

3. Paczk i, zawieraj ące urzędowe wydaw
nictwa polskie i zagraniczne (Dz. U . R. P. Nr. 30 
z 1923 r., poz. 186) lub podręczniki szkolne (Dz . U. 
R. P. Nr. 109 z 1923 r., poz. 859): . 

a) opłata od wagi: 

S t r e f a 

W A G A 1 1 2 1 3 1 4 ci;- ponad ponad d 

km. 300 km. 600 km. m. --
100 I 100 do I 300 do I 60o;t 

do 1 kg. 30 gr. 40 gr. 50 gr. 60 gr. 

ponad 1 " 3 .. 40 .. 60 .. 80 " 100 .. 

.. 
.. 
.. 
.. 

3 " 5 " 60 .. 90 .. 120 " 

5 " 10 .. . 90 " 130 " 200 .. 

10 " 15 .. 125 " 200 " 300 .. 

15 " 20 .. . 175 " 300 " 400 .. 

b) opłata dodatkowa bez względu 
. na wagę paczki 

4. Paczki ochronne : 
aj opłata od wagi ci 50 % wyższa od 

odpowiecl.niej opłaty, jak pod 1 a), 
2 aj i 3 a), 

b) opłata dodatkowa bez względu 

150 " 

300 .. 

400 .. 

500 " 

10 gr. 

na wagę paczki. . . . 10" 
5. Paczki wartościowe prywatne i urzędowe: 
a) opłata od wagi, jak pod 1 a), 3 a) 

i 4 a), . 
b) należytość asekuracyjna za każde 

100 złotych podanej wartości lub 
ich część . . . 

c) należytość manipulacyjna: 
do 100 zł. podanej wartości. 
ponad 100 zł. podanej wartości 

d) opłata dodatkowa bez względu 
na wagę i wysokość podanej war
to ści 

10 gr . 

20 " 
40 " 

10 " 
Wartość podana nie może przekraczać przy 

paczkach prywatnych - 10.000 zł., przy paczkach 
władz i urzędów państwowych - 100.000 zł. 

6. Paczki wartościowe Banku Polskiego oraz 
kas i urzędów skarbowych z dotacjami i nadmiarami 
kasowemi: 

a) opłata od wagi ja k pod 2 a) i 4 a), 
b) należytość asekuracyjna: 

do 1.000 zł. podanej wartości 

" 5.000"" " 
" 10.000"" " 

za każde dalsze 10.000 zł. 

c) opłata dodatkowa bez względu 
na wagę lub wysokość podanej 

50 gr. 
100 " 
200 " 
200 Ił 

wartości 10 " 
Wysokość podanej wartości nieograniczona. 
Należytość asekuracyjna wymieniona p o'd b) 

ma zastosowanie również do paczek wartościowych 
w obrocie wzajemnym kas i urzędów skarbowych 
z zawartością znaczków stemplowych, oraz do pa-
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czek wartościowych, nadawanych przez Główny 
Urząd Statys tyczny pod adresem urzędów celnych 
z zawartością znaczków statys t yczn ych. 

7. W obrocie wzajemnym mię dzy Polską a pol
skim urzędem pocztowym w Gdal'lS!m pobiera się: 

a) za paczki prywatne i urzędowe: 
do 1 kg. 

ponad 1 !I 5 " 

" 5 " 10 " 

" 10 " 15 " 

" 15 " 20 " 
b) za paczki kas i urzędów skarbo

wych z dotac jami i nadrnia'-ami 
kasowemi (do 30 kg.), oraz paczki 
Banku Polskiego i jego Oddzia 
łów z monetą brzęczącą (do 
60 kg.): 

do 20 kg. - jak pod 7 a) 
ponad 20 

" 
30 

" 
" 30 

" 
40 

" 
" 

40 
" 

50 
" 

" 
50 

" 
60 

" 
c) za paczki zawierające urzędowe 

wydawnictwa polskie i za6 ra-e. , 

lllczne (Dz. U. R. P. z 1923 r. 
Nr. 30, poz. 186) lub podręczniki 
szkolne (Dz. U. R. P. z 1923 r. 
Nr. 109, poz. 859): 

do 1 kg. 
ponad 1 

" 
5 

" 
" 

5 
" 

10 
" ~ 

" 
10 

" 
15 

" 
" 

15 
" 

20 
" ~ 

100 gr. 
200 " 
300 II 

500 " 
600 " 

800 gr. 
1000 

" 1200 
" 1400 
" 

50 gr. 
100 

" 150 
" 250 
" 300 lO 

Za paczki ochronne powyższe opłaty od wagi 
są o 50 % wyższe. 

Za paczki wartościowe prócz opłaty od wagi 
pobiera się należytość asekuracyjną, jak pod 5 b) 
i 6 b l, a przy paczkach prywatnych i urzędowych 
również należytość manipulacyjną, jak pod 5 c). 

Granice wysokości podanej wartości, jak 
pod 5) i 6). 

B. Obrót zagraniczny i z Wolnem Miastem 
Gdańskiem. 

1. Paczki be~ podanej wartości: 
Opłaty od wagi, podane w zagranicznej taryfie 

paczkowej we frankach i centymach, przelicza się 
:na złote i grosze według ustalonego kursu franka 
złotego. 

Za paczki ochronne pobiera się normalną opła
tę od wagi zwiększoną o 50 r~ . 

Za paczki pilne pobiera się opłatę specjalną 
w wysokości potrójnej opłaty od wagi. 

2. Paczki z podaną wartością: 
a) opłata od wagi, jak pod 1), 
b) należytość asekuracyjna za 

każde 300 franków złotych 
lub ich część 

c) należytość ekspedycyjna od 
każdej paczki 

50 centymów 

50 
" 

~~~-------------------

Wartość podana nie może przekraczać 1000 
fran ków w zlocie, wzgl ędnie ich równowartości 
w złolych , o ile w obrocie z nield,óremi krajami nie 
obowictzuje k'Nota niisza. 

PRZEKAZY POCZTOWE. 

A. Obrót wewnętrzny. 

1. Prze kazy pocztowe zwykłe, pobraniowe 
i zlcce r: iowe: 

a) do . 10 zł. 
ponad 10 

" 
25 

" 
" 

25 
" 

50 
" 

" 
50 

" 
100 

" 
" 

100 
" 

250 
" 

" 
250 

" 
500 

" 
" 

500 
" 

750 
" 

" 
750 

" 
1000 

" 
Przy zleceniach pocztowych, ponad 

1.000 z ł., prz ekazywanych zapomocą 
blankietu na dawczego P. K. O., pobiera 
si ę oprócz opłaty wyżej pod a nej za prze 
k az do 1.000 zł. nacito - za k ażde dalsze 
500 zł. lub ich część po 50 gr. 

b) opłata c; odatkowa bez względu 
na wysokość przekazanej kwoty 

W polskim urzędz ie pocztowym 
Gdańs k 1 pob iera się tylko opłaty pod a). 

2. Przekazy telegraficzne: 
a) opłaty jak pod 1), 
b) należytość manipulacyjna za spo

rządzenie telegramu przekazo
vvego 

c) należytość telegraficzna za tele
gram przekazowy i ew. korespon
dencję osobi s tą, 

d) nale żyto ść za pośpieszne dorę
czenie, o ile nie chodzi o prze
kazy adresowane poste restante 
lub do miej scowoś ci, należącej do 
zamiejscowego okręgu ·doręczeń . 

B. Obrót zagraniczny. 

15 gr. 
30 " 45 

" 65 
" 90 
" 130 " 175 
" 215 
" 

5 " 

20 " 

1. Do krajów, z któremi wprowadzono obrót 
przekazowy, z wyj ątkiem Kanady , Stanów Zjedno
czonych Ameryki i Wielkiej Brytanji: 

do 100 zł. 80 gr. 
ponad 100 

" 
200 

" 130 " 
" 

200 
" 

300 
" 180 

" 
" 

300 
" 

400 
" 

230 
" 

" 
400 

" 
500 

" 
280 

" 
" 

500 
" 

qOO 
" 

330 
" 

" 
600 

" 
700 

" 
380 II 

" 
700 

" 
800 

" 
430 

" 
" 

800 
" 

900 
" 

480 
" 

" 
900 " 1000 " 

530 
" 
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, 
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lf 
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2. Do Kanady, Stanów Zjednoczonych Ame
ryki i Wielkiej Brytanji: 

do 100 zł. ~ 

ponad 100 
" 

200 
" 

" 
200 

" 300 " '<I 

" 
300 

" 
400 

" 
" 

" 
400 

" 
500 

" '. 
" 500 

" 
600 

" 
" 

600 
" 

700 
" 

" 
700 

" 
800 

" 
" 

800 
" 

900 
" 

" 
900 " 1000 " 

NALEżYTOśCI DODATKOWE. 

a) przy nadaniu: 

1). Polecenie przesyłek listowyc h . 
w polskim urzędzie pocztowym 
Gdańsk 1 . " 

2) Zwrotne poświadczenie odbioru 
w polskim urzędzie pocztowym 
Gdańsk 1 . . . .. 

3) Zwrotne poświadczen i e wypłaty 
4.1 Za nadanie zlec enia pocztowego 

lub przesyłki za pobraniem . 
5) Pisemne donies ienie na blankie· 

cie P. K. O. . . . 
6) Za doręczenie pośpieszne prze

'syłp.k listow ":ch oraz dowodów 
odbioru na nadeszłe listy w ar
to ściowe, przekazy i paczki . 
w polskitn urzędzie pocztowym 
Gdańsk 1 '" 
Jeżeli wraz z dowodem od
bioru doręcza s ię odnośną prze
syłk ~, natenczas pob tera się 
l'ównież riale żytdść za doręcze
nie (punkt 17). 

7) Opłata za adresowane pcste 
restante: 
a) przesyłki listowe i przekazy 
b) paczki i listy wartościowe . 

8) Za przyjęcie przez listonosza 
wiejskiego: 
a) przesyłki poleconej 
b) listu wartościowego, przeka

zu pocztowego lub przeka
zu P. K. O. . . . 

c) paczki za każde 5 kg. wagi 
d) telegramu . . . . 

9) Za zarządzenie nadawcy, aby 
go zawiadomiono, któremu z od
biorców doręczono paczkę . 

10) Za nadanie przesyłki polecone j 
lub przekazu t elegraficznego po
za l;!odzinami urzędowemi. 

" 

;to; 

ii 

~ 

~: 

\o. 

100 gr. 

200 " 
300 " 
400 " 
500 " 
600 " 
700 " 
800 " 
900 " 

1000 " 

!!roszy 

50 60 

30 
50 60 

30 
50 60 

50 

15 

8.0 100 

70 

10 
50 

paczki 
gO te n
tymów 

10 10 

20 20 
30 30 
10 10 

50 

50 50 

b) po nadaniu: 

11) Zwrotne poświadczenie odbioru 
w polskim urzędzie pocztowym 
Gdańsk 1 . , . , . 

12) Zwrotne poświadczenie wypłaty 
13) Zmiana adresu lub zarządzenie 

zwrotu przesyłki . 
14) Reklamacja przesyłki pocztowej 
15) Poś wiadczenie na zagubiony do

wód nadania . , , . 
Ponadto, je żeli z wyszukaniem 
przesyłki w dokumentach połą
czone są czynności wzmożone, 

pobiera się za każdą godzinę zu-
. żytego na ten cel czasu, wzglę 

dnie za p rzejrzenie każdycli 
2000 pozycyj księgi nadaw
c7.e j - 1 złoty, najwyżej razem 
10 złotych . 

16) Zniesienie lub zmniejszenie po-
brania , • . • 

cl przy odbiorze: 

~ ~ ~~ e 
<II 'aDnr~(l) 

~>- ~'i-~~ ~ I:: 
'0 N :O=N~C 
~ "&..I '""~cu~ "O .... 

o~ Ó'S"S(;!) 

gid szy 

!bo 120 

60 -
100 120 

75 110 
50 100 

50 50 

75 -

17) .Za doręczeni~ w miejscowym okręgu dorę
czeń, gdzIe ten rodzaj służby żaprowadztjno~ 

a) przekazów pocztowych i telegraficznych I 

oraz przekazów P. K. O. z pieniędzmi: 
do 10 zł. 5 gr. 

ponad 10" 25" ;.; 10., 

" 25" 50" ~ 1d " 
50" 100" 30 " 

1 00" 250" 49 " " 
" 
" 250" 500" :. 60" 

500" 7!50;, at} 'I 

750 " lboo " ióo " " 
" 

h) przeka'Zów P. K. O., sŁanoW1iących 
uposażenie , emet'ytalne, z;aopa
Łrzenie Widów, pensje siel1oce, 
pensje renlOisM,\v, pro,winjonistów, 
weteranów, dary z łaski -:- wy
p,łacanych z funduszow Skarbu 
Panshva : 
do 50 zł. nie pobiera się ża:dtie' j 
należytcści, ponad 50 zł. , hez 
wz:gięd.u na wysokość pr,nekaza-
ne'j kwoty, , • 

e) listów warto,ściowych: 
do i 00 zł. podanej WartOści 

ponad 100 " 1000.." " 
" 1 000 " 5000 "' ,, " 
" 5000 zł. bez względu na Wysciikosć 

podanej wartości . . . , . 
ad a) i c) Za doręcżenie pensyj 
emeryta lnych weteran6w z roku 
1863, przesyłariych pl"zekąiZarhi 
pocitowenri, przekazai:ri.i P. K. O. 

10 gr. 

10 I~ 

20 .. 
50 ". 

100 
" 
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lub listami warŁościowemi ri ie pd
bie ra SH~ żadn ej należytości, 

d) paczel,;: 
w Warszawie do 5 kg. 

" 10 " 
" 15 II 

" 20 " 
w urzęd'ach pocztowych I i II klasy: 

do 5 kg. 

" 10 " 
" 15 " 
" 20 " 

w ,innych urzędJa.'ch: 
do 5 kg. 

" 19 " 
" 15 " 
" 20 " 

ad c) i d) Za dcTęcz.enie zagra-
nicznych listów w-artDŚoiolwych 
oraz zagranic:znych paozek do wa
gi 10 kg.ł (z wyjątkiem paczek 
nadchc'dzących z urzędów pocz' 
t awych W. M. Gdańska) nie po
biera się na.]eżytości za dcręczenie . 
N as tęp na dostawa po pierrW'szeiii 
belzskutecznem dOifęczeniru podlega 
taryfowej opłacie za dOifęc:renie. 

18) Za dOifęczenie przez listooosza 
wiej skiego paczki za każde 5 .k~ 
wagi 

Za doręczenie przekazów z pie
niędzri1.i i lis tów wa.rlośd.owych, 
jak pod 17 a), b) i c). 

19) Z~ skrytki i przegródki, miesięcz
me: 
a) dla prz.esyłek listowych i gazet 
b) dla listów wartośdowych i 

przekazów oraz przesyłek 
pod a): 
w Warszawie 
w innych miej~colw{)'ściach; 

c) dla paczek w Warsz<łJwie . 
w illJIJ.ych miejscowościach 

Opłatę pod a) p obiera .się zasadni
czo. w miej sOoWościach , gidzie isł
nieje doręozanie pl"lfesyłek liJsto~ 
wych, cpłatę za skrytki i prze
gródki pobiera się jednak i w tych 
wypa1dk<łJch, w których adresat 
zamiejscowy zgłosi ż~danie posia
dania osobnej płatne' j sklrytki lub 
przeg'ródki. 

Opłatę pod b) i c) pobiera się 
tylko tam, gdzie WIskazane prze
syłki dOifęcza się do domu. 

20) Składowe Za każdy dzien zwłoki: 
a) .za każdą paczkę 

n:ajyvyże'j _ 
h) za każdy list wartościowy 

na'jwyżej . ' . . 
O d op taty składowego są wolne: 
a) dzień doręczenia lub wydania 

odbiorcy adresu pomocmczego 

50 gr. 
60 " 

100 " 
120 " 

40 gr. 
50 " 
80 " 

100 " 

30 gr. 
40 " 
70 " 
90 " 

30 gr. 

100 gr. 

1000 " 
500 " 

5000 " 
2500 " 

35 " 
1000 " 

20 " 
200 " 

21) 

22) 

24) 

25) 

26) 

27) 

28) 

29) 

30) 

31) 

wżględnie dthtodti t;dibiJd>fiI ria 
list warlościowy, naclih): 

b) w rrtiejseo'WYm oktęgtl dbręti@fi 
li w okręgu dbrę>tzecft Hstom.astii 
wie j śkiegd bezpośt(?dni,o nast~
pują~e dalsze trzy drii,Vtzy 
paczkach i listach w,artdścib..; 

wych dla Wb'j srkcw}'cli (G'd sze
tegtJ<wca do Chd1-ąŻ~go włą
czrllie) dalsz}'ctl s.ied~in dni; 

c) pny paczkach i Hstiith waWj
ścidWych, adresC'watiych "poste 
restante" dalsze 4 dni, 

d) w zarriiejscowyrrt okręgu d6tę-
czeń - da,lszych 14 ooi. 

Za przepakrrwanie pacZek pobiera 
się należytóść w wyssko1ści fakty
cznie ponies1ionych kosztów. 
Za zwykłe przesyłki listolwe "poste 
restante", o ile nadawca nie uiścił 
opłaty przy nadaniu 
Za pisma sąldoiWe, na·clane w woj e
wództw:ie l wo,\vsk i eIri , krakow
skiem, stanisławQ'Wskiem, taTno
polskiem i cieszyńskiej części wo
jewództwa śląskiego, a dOifęezone 
w miejscu sied'ziby sądu 
doręczone w innej mi,e'j soowości • 
d) różne opłaty: 
Zawiadomienie o niedoręczalności 
pacz'ki: 
w obrocie wewnętrznym 
" " zagranicznym 
Upoważnienie do wY'płaty w razie 
zagubienia przekazu przez od
biorcę (tytko w obrocie we1wnę
trznym) 
Pełnomocnictwo: 
a) do jednorazowego odbioru 

przesyłek 
b) stałe do odbio'TU przesyłek 
Osbhrie z asrl:rzeżeri.ie odhierarlia 
listów lia dworoach ~oll ej owyth 
(dlziennie jeden list dJWorc:Crwy) 
miesńęoznie 
OsdBiie zastrzeżenie od:łieraiiia 
przesyłki gażetowej ria dwai-tath 
kolej owych, ża i edną przesyłkę 
gai~tową dziennie, bez względu 
na ilość zlawaidych w przesyłee 
egzemplarzy gazet, miesięcznie 
za wysłane bezpośrednio prżez 
adiriti.ri.:ish'.atję gazet własne egzem-
plarze, miesięczriie ; 
Za ptzewó~ torh zamkniętych, tnie
sięćżnie 
Za plb1średrlictwo przy clettiti pfze
syłek lhstoWych zlw-ykłych; poleco
nych i warlOśdow'ycH 
Za poś~edmctwo pdy bl,etHu pą.
czek z.a,gramcmycH (.z Wyj ątkieru 
pacz.ek naJclchodzących z urzęd.ów 
pocztowych W. M. Gdanska) • 

10 gr. , 

25 '0 

30 !.o 

50 " 
100 " 

50 " 

10 " 
200 'o 

500 Ił 

500 " 

100 " 

500 " 

50 " 

50 
centymów 

, 
.' 
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32) Za zastrzeżenie oSIobistej inte,rwen
cji przy c1eniu, miesięcznie . 

Jeż,eli oc5obista inter'węncrja od
biorcy odbywa się w lokalu pocz
towym, lub jeżeli przy czynności 
tej WIspółdziała z urzędu organ 
pocztowy, dolicza się należytość 
za pośrednictwo (p. 30 i 31). 

33) Za czynncści związane z zaprote
stowaniem wekslu pobiera się o,d 
nadawcy listu zleceniowego przy 
doręczeniu mu wekslu zaprotesto
wanego: 
a) opłatę za sporządzenie prote

stu, która wynosi : 
jeżeli kwota ulegająca zapro
testowaniu nie przekracza 
100 zł. 
powyżej 100 do 250 zł. 

fi 250 fi 300 fi 

fi 300 fi 400 fi 

fi 400 fi 500 fi 

" 500 fi 600 fi 

fi 600 fi 1000 fi 

b) taryf c,wą orptatę pocztową za 
przesłanie wekslu zapl' c1testo
wanego listem poleconym, 

c) podaŁek komumlny od każde
go zaprctestO'wanego wekslu 
w wysokości ,I,.;) % zaprotesto
wanej sumy wekslowej. 
Wyj ątek stanorwią gminy 

(magistraty) • położone na ob
szarze województwa śląskiego, 
na r zecz których nri e należy 
ściągać powyższego p odatku 
komunalnego . 

34) Za poświadczenie doręczenia listu 
za dowodem doręczenia i zwró
cenie dowodu nadawcy, prócz 
opłaty za list zwykły . 

35) Opłaty gazetowe (l obowiązują 
również w polsk im urzędzie po
cztowym Gdańsk 1): 
a) za cofnięcie zamówienia CZaJso

pirsma, o ile zamórwienie prze
karzano już wydawcy 
w innych wypadkach 

b) za przepisanie czascpisma na 
nazwisko innego o-dibiorcy w 
miejsce pierwotnego prenume
ratora 

c) za dosła,nie czasopisma w razie 
zmiany miejsca zamieszkania 
prenumeratora w obrębi e tej 
samej miejscowości, 10 ile no
wa dzielnica należy do okręgu 
doręczeń innego urzędu pocz
tow.ego oraz z~ dos.lanie c.z~
soplsma w razie zmiany mIeJ
s ca zamiesz'kania prenumera
tora do zamiejscowego okrę
gu doręczeń lub do innego 
urzędu pocztowego 

1000 gr. 

200 gr. 
250 " 
310 II 

460 II 

560 II 

610 II 

810 " 

25 gr. 

20 ff 

5 II 

15 fi 

40 II 

36) Należytość manipulacyjna za wy
mianę n iezdatnych do użytku zna-· 
czków c Ipłaty i ka rtek pocztowych 
nak ładu urzędowe~o oraz przesy
łek li s tcwych z wy tk cz cnerni na 
nich zapomocą maszyn znacz1(ami 
opła ty: 

a) od· każdego nalepionego zna-
czk::t 2 gr. 

b) o d każdej ka rtki pO'c:ztcwej 
nakładu urzędcwe[':o 2 li 

c) od każ dej przesyłki lis towej z 
wyHc'Czonym znacz!kiem . 1 " 

Specjalne opłaty pocztowe w l1órnośłąskicj części 
województwa śląskiego. 

1. Za doręczenie pośpieszne w obro
CłoC wewnętrznym G. Śląska i w cbrocie 
z vnnemi dzielnicami Polski UIszcza na
dawca: 

a) za przesyłki listowe w ~iej sco-
wym okręgu doręczeń. . . 
za przesyłka listowe w zamie jsco- , 
wym akręgu doręczeń urzędu na-
dawczego (tylko w obrocie we
wnętrznym G. Śląska) rzeczyw i-
ste k oszta posłańca , najmniej je
dnak 
w zamie j sco,wym okręgu doręczeń 
innego urzędu (t ylko w cbrode 
wewnętrznym G . Ś ląska) 

b) Z<i paczki w miejscowym -C lkręgu 
doręczeń niezależnie od należy
tości za doręczenie 
w zamie j scowym okręgu doręczeń 
urzędu nadawczego (tylko w 
obrocie wewnętrznym G. Śląska) 
niezależnie od należyt cśoi za do-
ręczenie, rzeczyw is le kosZlta po
s łallca, najmniej jednak 
w zamle J scowym okręgu dorę
czeń innego urzędu (tylko w 
obrocie wewnętrznym G. Śląska) 

2. Za wystal\vienie: 
a} legitymacji pocztowej 
b) karty składowej 
3. M.ie!sięczna należytość za spraw

dzenie upoważnienia zgłasza jącego się po 
odJbiór przesyłek pocztowych na podsta
wie spec jalnej U'TIOwy 

4. Za kre dyt owanie opłat poczto
wych za późnie,jszem rozliczeniem miesię
cZlil~e 

5. Za bagaż podróżujących P{)oztą 
do 10 kg.: 

a) do 10 klm. 
b} ponad 10 klm. 

od 10 k'g. do 20 kg. 

80 gr. 

80 " 

150 " 

80 " 

80 " 

150 " 

100 " 
50 " 

200 " 

300 fi 

50 " 
100 " 

a) do 10 klm. 100 fi 

h) ponad 10 klm. 150 " 
6. Za jazdę pocztą od kil ometra 50 " 
U wag a: Opłaty pod 1). 2a), 3) . 5) i 6) ohowią-

zu ją t<:..kże w wojewód.ztwie poznańskiem i pomOT
skiem. 
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II. TARYF A TELEGRAFICZNA. 

A. Obrót wewnętrzny . 

. ------~------------------~----------~-------------------------~ 

1 
; . 

2 

3 

4 

5 

Prz e dmiot 

Za telegramy miej
scowe i zamieiscowe 
(państwo~e i prywa
tneJ.' zwykłe: 
op łafa od wyrazu .. . 

Nadto od każ dego 
te legramu ' zasa dnicza 
op łata 

'" 
Za teJe ;:l r amy pr y-

watne pilne [) ---
opła ta od wy ra zu 

N :ł dto od każdego 
telegramu zasadnicza 
opłata 

Za opłaconą odpo
wiedź ~~R Px~ opla ta 
w dowolnej wyso
kości. 

Za telegramy pra
sowe: 
op}ata od wyrazu ... 

Nadto od każdego 
telegramu zasadnicza 
opłata. " .• 

Za telegramy pra
sowe Polskiej Agencji 
Telegraficznej: 
opłata od wyrazu ... 

Nadto od każdego 
telegramu zasadnicza 
opłata ••••• .•••• 

Należy tości 

groszy 

15 

50 

45 

50 

8 

25 

3 

25 

Objaśnienia 

/ 

T elegramy państwowe (S) 
muszą mlec podpis i pieczęć 
urzędu wysyłającego. 

Przy płatnej wskazówce -
RP -- oznacza się kwctę wp ła 
coną na odpowi edź w zlotvch 
i groszach. np. RP . 1.55. RP . 
2.00, RP 3.50 i t. d. W granicach 
podanei kwoty może być nada na 
IJ dpcwi edź jako tele9ram zwykły 
lub pilny . Jeżeli na ldytość ., a 
odpowiedź przewyższa k,"otę 
zgóry wryłaconą . na rl awca odpo
wiprł zi doołaca różnicę . 

Kupon . na o·dpowiedź mde 
bvć wykor zyst any w ci agl1 S7e
ściu miesięcy, licząc od na ,łoę pne
go dnia po jego wystawieniu. 

Telegramy prasowe oznacza 
się przed adresem płatną wska
zówką służbową "Presse" . 

W telegramach prasowych 
dopuszczona i est tylko p łatna 
wskazówka służbowa = TMx = . 

Inne warunki jak pod 4. 



2<16 

6 

>. 
I 

7 

8 

, 
iJ , , 

,I 

9 

J 

Przedmiot 

Za tel egramy listo
we = LI = opłata od 
wyrazu 

najmniej jednak za 
20 wyrazów t. j. 

Nadto od każdego 
telegramu zasadnicza 
opłata tI, ........... . 

Za sprawdzenie te
legramu - TC --
50% opiaty telegramu 
zwykłego od tej sa
mej ilości wyrazów. 

Za poświadczenia 
odblOTtl: 

al telegraficzne 
zwykłe = PC = ... 

ID) telegraficzne pil
ne = PCD = 

c) pocztą - pep 
- jak Za list zwykły 
do 20 gramów wagi . 

Za doręczenie tele
grannl pocztą jako 
Iisf polecomy - PR 
- jako też za ode
branie telegramu na 
}llóczcie jako l,ist pole
c01'ly = GPR = po
biera się należytość 
pocztową ' wyłącznie 
za samo polecenie listu 

D~iennik Uśtaw. Poz. 181. 

I Należytości 

!groszy 

8 

160 

25 

125 

275 

25 

50 

o b i a ' ś n i e n i a 

Płatną wskazówk~ służb ową 
- - L T = umieszcza się przed 
adresem. 

Tekst telegramu listowe~o 
musi być zredagowany w j~zyku 
jawnym. 

Telegramy listowe mogą być 
nadawane we wszystkich urz~
dach telegraficznych i o każdej 
porze. 

Ze szczególnych wskazówek 
służbowych dopuszczone s ą 
= RP ,= i = poste restante = 

P obranych opłat za telegramy 
listowe nie zwraca sie. 

Telegramy listo~e wydaje 
się w kolejności po telegramach 
zwykłych i dor~cza si~ adresato
wi pocztą. 

Telegramy paflstwowe (S) 
w mowie tajnej (umówio:1ej lub 
szyfrowej) sprawdza się przy 
przetelegrafowaniu z urzędu. 

o doręczeniu telegramu ze 
znakiem = PCP = zawiadamia 
Się urząd madawczy pismem 
służbowem. 

Za: dotęcżenie telegramu po
czfą j a:ko list źWykły nie pobiera 
się żadnej nalez.ytości. 

Nr. 19. 
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10 

11 
·1 

12 

13 

\ 
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Przedmiot 

Za złożenie telegn
mu do odebrania 
przez adresata na po
czcie jako list zwykły 
- GP = lub w tele
grafie = TR = .... 

Za telegramy o kil
ku adresach = TMx 
= oprócz normalnej 
opłaty za telegram 
dopłata za każdy od
pIS 50 wyrazów lub 
część tychże: 

al za telegram zwy
kły 

b) za telegram pilny 

Za telegramy ze 
znakiem umówionvm 
= XPT = i = XPP ' -= 

opłaca się prócz n or 
malnej należytości za 
sam telegram: 

a) jako przedpłatę 
(depozyt) na koszta 
doręczenia umyślnym 
posłańcem 

bl za telegraficzne 
doniesienie = XPT ~= 
do urzędu nadawcze
go o wysckośc i wy
płacone j posłańcowi 
n;J.leżytości na żąda. 
nie nadawcy .... 

c l za pocztowe na
tomiast doniesienie =--= 
XPP _ do urzędu 
nadawczego o wyso
kości wypłaconej po
słańcowi ' n ależvto ści 
jak za zwykłą kartkę 
pocztową • 

Za telegramy nada
wane telefonem przez 
abonentów za każde 
100 słów lub część 
tychże ....... . 

Należytości 

gros~y 

10 

50 
100 

800 

125 

15 

50 

Objaśnienia 

Opłatę pobiera się przy na
daniu telegramu. 

Adresat względnie jego upeł
n omocniony winien się wylegity
mować przy odbiorze telegramu. 

Opłatę za odpisy pobiera się 
tyle razy, ile jest ad re sów mniej 
jeden. Płatne wskazówki służ
bowe umieszcza się zawsze przed 
tym adresem, do którego się od
noszą , z wyj ątkiem - D -
i - -- Te ---- które umieszczone 
przed pierws zym adresem obok 
wskazówki - - TMx "-= odnoszą 
S1ę do wszystkich adresów. 

O kwocie wypłaconej posłań
cowi za telegram ze wska rówką 
= XPT =- względnie =~~ XPP = 
zaw iadamia się urząd nadawczy 
w pJerwszym wypadku telegra
mem służbowym , w dr ugim wy
padku kartką służbową. 

Nadwy żkę lub calą przedpła
te zwraca sic w tcrlllinie sześcio
n~ie s i ęcznym' od dnia wysłania 
za wia domienia o kwocie przypa
dającej do zwrotu. 

Za doręc zen i e telegramu ze 
wskazówką = XPP ~ lub = XPT 
~- nie p obiera poslaniec od adre
sata żadne j opłaty . Do kolejo
wych urzędflw telegra ficznych te
legramy C~~ Xpp ,,-o i == XPT =-~ 
niedopuszczoll e, zaś te legramy 
ze wskazówką ~ posłaiIcem =-= 
tylko na odpowiedzialność na
dawcy. 

W raZJe cofnięcia tele~ramu 
nadan etlo telefonem l11e zwraca 
SIę nal;żytoś ci za pośre dl1ictwo 
teJcf r:: niczne, lecz wpisuj e się 
abonen towi do rachunku me
sięcznego. 

297 
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~--~---------~----~, --------------~I 
:<$ Nakżytości 
·u 
>
N 

Przedmiot 

o 
::>... 

14 

15 

Za odtelefonowanie 
nadeszłyoh telegra
mów nie p obiera SH~ 
żadnej opłaty. 

Za dcręczenie nrzez 
posłańcfl, od te lefono
wanego te l e~ramu 

Za pokwit ovvanie 
nadan ego telegramu 
prywat nego .. 

groszy 

50 

10 

Obja ś nienia 

Nadesz łe telegramy wydaje 
się telefonem: al ao' ~ nentom, 
którzy zgłosili pise mne żącianie, 
bl te legramy, 'oN których aoresle 
pc dano numer telefcn!l 

Telegramy odtelef )TIowane 
uważa Slę za doręcz o:le i prze
syła si ę je przez pocztę ;a.ko list 
zwykły bezpłatni e . 

Na żądanie adresatn mogą 
być t akie telegramy cl , 'ręczilne 
przez posłańca według wskaza
ne j obok taryfy. 

Wyda je się ty lko na wyraź
ne życ zenie na dawsy. 

I I--------~-------------------+----------~--------------------------- -

16 

17 

18 

Za duplikat pokwi
t OW2.n: [' nadanepo te-
legramu '" 

Za wvd:-:n ie UW1e
rzyte lnicnego odpisu 
tekg ta mu nada CJ ego , 
za każ de 50 wyrazów 
lub cześć tychż'e .. .. 
n a jmnie j jednak za 
wydanie od ;:,isu 

Za każ dy umówiony 
lub skrócony adres : 

a) w Warszawie i 
Łodzi ro cznie 

h) we wszystkic h 
innych urzę dach r ocz
nIe 

- • II • II ,; . ' 

50 

50 

100 

5000 

4000 

Odpi s sporzą dza S Ię na zwy
kłym blankiecie tel ~graficznym 
i potw ie rdza się "li! z.gu dnnść '· 
(p odpis i pieczęć urzędu). 

Opł a tę lllszcza s:ę !.góry za 
caty r ok kaler. darzowy. Zgła
szający skrót w ciągu roku opła
ca l ą na l eżytość VO:Ollr:i ~ J1Etiną 
w s tcgunku do ilJ3c i D , ' wstałyc b 
kwartalów 

Adresat może zgłosić i opła
cić także więce i Ćlnlżcl i leden 
adres umówion v IU ~. skróC0ny 
dla swych t e l e~l:amó\V . 

I------~---------------~I ----------~-

19 Za doręczenie tele- Opła lę oblicza SIę jak przy 
poz. 18. gramów do dwóch 

rozmaitych mieJSC 
(biuro, mieszkanie) o 
różnych porach dnia 
w t e j same j m ie jsco-
wości: 

al w Warszawie l 
Łod zi rocznie 

bl we wszystkich 
inny ch urzędach ro-
cznle ~ • • • • • « 

5000 

4000 
I 
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Należytości- l Przedmiot Objaśnienia 

groszy 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

I 

, 
Za co fnięcie tele

gramu ieszcze nie od
telegrafowanego ..•. 

Za telegramy nada
ne na rachunek złożo
neJ zaliczki opłata do- -
datkowa od każdego 
telegramu ....... . 

Za wniesienie re
klamacji z powodu 
niedoręczeni a lub o
późnIenia telegramu 
i t. p. • • • • • • 

Za udzielenie infor
macji co do nadanego 
lub doręczonego tele_ 
gramu względnie za 
okazanie telegramu .. 

Za doręczenie tele
gramu z adresem qie
dokładnym .. . ..•• 

Blankiety nadaw
cze wydaje się bez
płatnie. 

B. Obrót z zagranicą: 

Opłaty od wyrazu telegramu do zagranicy, 
oparte na postanowieniach umów międ~ynarodowych 

30 

20 

50 

50 

30 

Należytość potrąca się ze 
złożonej opłaty, resztę zwraca 
się nadawcy. 

Telegramu nadawcy _ me 
zwraca się. 

W razie cofnięcia taki'ego te
legramu należytości dodatkowej 
nie zwraca się, lecz wpisuje na
dawcy do rachunku. 

Opłatę uiszcza się przez na
lepienie znaczków pocztowych 
na podaniu, które nie podlega 
opłacie stemplowej, 

Jeżeli w jednem podaniu re
klamowano kilka telegramów, 
uiszcza się należytość od każde
go reklamowanego telegraglU. 

Należytość za złożoną rekla
mację zwraca się, jeżeli przepro
wadzone dO:chodzenia wykazały , 
że reklamacja była uzasad
n1Ona. 

Opłatę uiszcza się przez na
lepienie znaczków pocztowych 
na podaniu, które nie podlega 
opłacie stemplowej. 

Telegram okazuje się na
dawcy po wylegitymowaniu się . 

Opłatę pobiera się od adre
sata, jeżeli go musiano poszuki
wać z powodu niedokładnego 
adresu. 

i odnośnego międzynarodowego regulaminu telegra
ficznego, zawarte są w zagranicznej taryfie telegra
ficznej i wyrażone we frankach i centymach zło
tych. 

i 
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III. TARYFA TELEFONICZNA. 

Część L 

STAWKI TARYFOWE. 

A. Opłaty jednorazowe wstępne, instalacyjne i za 
prze:wesienia aparatów. . 

§ 1. Za oddanie do u~ytku na .czas ~rwanla 
abonamentu linji telefonicznej łączącej stację abo-
namentową główną z centralą: .' 

a) za odcinek w obrębie strefy pIerWSZej ry
czałtowo, niezależnie old jego długości, na 
sieciach zaliczonych do 

2ruPy I 
" II " 

III 
IV " 

" 
'. 

V 
" b) za odcinek poza obrębem strefy 

zł, 150' 
" 150' 
" 20'0' 
" 20'0 
" 250' 

pierwszej za każde rozpoczęte 
10'0' mtr. linji po. zł. 25 
nadto zwrot wartości nowoużytych słupów 
przy budowie tego odcinka ~ zwrot kosztów 
ich transportu. . 

U wag a: Opłaty wskazane pod b) mogą byc 
podwyższone do wysokości rzeczywi~tych kosztów 
budowy VI Łych wypadkach, gdy w zWI~zku z warun
kami terehbweIili (prtejścia przez rzekI, błota, prze
łęcze tory kolejowe, linje prądu silnego i t. p.) wy
kona~ie połączenia wymaga specjalnych urządzeń. 

§ 2. Za zainstalowanie i o.ddanie .. do użytku 
aparatów stanowiących wyposażellle stac)1 abonento
weL mianowicie: 

a) aparatu telefonicznego głównego 
kotlcowega zł. 20' 

b) aparatu telefonicznego głównego z 
przełącznIkiem umieszczonym w a
paraeie luh oddzielnym 

c) centralki domowej ręcznej do 5 nu-
merów 

central b domowej 
numerów 
centralki domQwej 
numerów 

ręcznej do 10 

ręcznej do 15 

centralki domowej ręoznej do 20 
numerów 

d) dodatkowej słuchawki 
e) dzwonka dodatkowego, tarczy spad

kowej lub gniazdka wtyczkowego, 
zainstalowanych w tym samym po
koju co aparat telefoniczny 
w innym pokoju lecz w tym sa
mym lokalu 

f) aparatu telefonicznego dodatkowego: 
1) w tym samym pokoju co aparat 

główny 
2) w innym pokoju lecz w tym sa

mym lokalu 
3) w innym lokalu lecz w tym sa-

mym hudvnku , . . 
4) w mnym hudynku na tej samej 

posesji 

" 
30' 

" 30'0' 

" 50'0' 

" 675 

" 825 

" 
5 

" 
20' 

" 
30' 

" 
20 

" 
30 

" 40 

II 40 

nadto za każde rozpoczęte 10'0' 
mIr. linji zewnętrz l ej po zł. 25 

5) w ;nnym bttdynku na innej po-
sesji ryczałtowo " 40' 
nadto za linję ze\\nętrzną w dbrębie 
strefy pi'erwszej ryczałt wedlug § 1 p. a, 

U w a !! a : ' Za ~ainstalowanie centralki domo
wej ponad 2~O numerów tudzi e ż za wszelkie inne urzą
dzenia pobiera się opłaty według rzeczywistych kosz
tów budowy. 

§ 3. Za wymianę zainstalowanych aparatów: 
a) aparatu telefonicznego ściennego na 

a parat biurkowy lub odwrotnie 
b) aparatu zwykłego C B na aparat 

z induktorem 

zł. 

" 

15 

25 
c) aparatu zwykłego C B na aparat 

C B z induktorem i przełącznikiem !f 50' 

§ 4 . . Za przeniesienie aparate telefonicznego 
głównego lub dodatkowego na. inne miejsce: 

al w tym samym pokoju zł. 20' 
b) do innego pokoju w tym samym lo

kalu 
c) do innego lokalu w tym samym bu-

dynku . 
d) do innego budynku na tej samej po

sesji 
nad to za każde rozpoczęte 10'0' mtr. 

" 
30' 

" 
40 

" 
40 

Iinji zewnętrznEj po " 25 
oraz zwrot wartoś ci nowoużytych słupów 
~ zwrot kosztów ich transportu, 

e) do innego budynku na innej po-
sesji zł. 
nadto za odcinek poza obrębem 
strefy pierwszej za każde rozpo-

40' 

częte 100 mIr. Iinji zewnętrzne j po " 25 
oraz .zwrot w:HŁości nowoużytych słupów 
i zwrot kosztów i:;h transpClrtu. 

§ 5. Za przeniesienie centralki domowej lub 
za przeróbkę urządzell telefonicznych opłata według 
rzeczywistych koszlów za materj ał i robociznę po
niesionych przez Zarząd Poczt i Te!egrafów. 

. § 6. Za przeniesienie dzwonka dodatkowego, 
tarczy spadkow~j lubgnrazdka wtyczkowego na inne 
mIeJsce: 

a) w tym samym pokoju . 
b) do innego p okoju w tym samym 

lokalu 

§ 7. Za czasowe zdjęcie i ponowne 
zainstalowanie aparatu w tern samem miej-
scu . . 

Za przełączenie linji abonentowej na 
inny num~r lub za przepisanie abonamentu, 

zł. 70 

" 30 

" 
20 

dokonane na życzenie abonenta . " 10 
U wag a:' Gdy roboty wskazane w §§ 3 do 7 

mają oyć wykonane w miejscowości odległej ponad 
5 klm. od centrali, do której jest załączona stacja 
abonentowa, zainteresowany abonent obowiązan y jest 
dostarczyć środki lokomocji lub poluyć koszta pł'21e
jazdu personelu technicznego w jedną i drugą stronę. 
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B. Opłaty abonamentowe uiszc;zane przez posiadacz'y stacyj telefonicznyc4: 

§ 8. Opłaty abonamentowe normalne: 

~ 0:;: 
z u 

>
, N 

Zg, 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
13 

14 

Wy~zczególnienie aparatów stanowiących stację 

abonentową lub je j uzupełnienie 

Aparat główny 

Aparat towarzyski 

l 
I kategorja • 

II kategorja. 

III kategorja' 

{

W dwójkę • 

w trój'kę • 

w czwórkę 

Za każdą linj ę łączącą centralkę domową z cen

tralą miejską. niezależnie od tego. czy centralkę 

domową konserwuje Zarząd P. i T. czy też abo

nent 

Aparat dodatkowy. załączony, do centralki do

mowej i zainstalowany w, obrębie tejże posesji co 

i centralka: 

al konserwowany przez Zarząd P. i T. • • 

bl konserwowany przez abonenta 

Aparat dodatkowy załączony dp głównego przez 

przełącznik i zainstalowany w obrębie fejż~ posesji 

co i aparat główny w strefie I lub na inn~j posesji 

lecz poza strefą I 

Aparat dodatkowy. załączony do głównego przez 

przełącznik i zainstalowany poza obrębem posesji 

w strefie pierwszej 

Aparat doda 'kowy. załqczony do główrrego sze

regowo- i zainstalowany w dbrębie tejże posesji co 

i główny bez względu na strefę : 

al konserwowany przez Zarz.ąd P. i T. 

hl konserwowany przez abonenta 

Dodatkowy dzwonek lub tarc za sp-adkowa 

Dodatkowa słuchawka 

Dodatkowe gniazdko wtyczkowe " 

§ 9. Dopłata mIeS1ęczna do opłat 
nonńalnych, poda:nych w § 8, za końser
wacrę linji tełefoniczn2 j łączącej stacje 
abonentową główną z centralą miejską 
lub stacię abonentową główną ze stacją 
dodatkową, za każde rozpoczęte 100 mtr. 
rzeczywistej długości linji poza obrębem 
strefy pierwszej po zł. 0.25 

§ 10. Dopłata miesięczna do opłat 
normalnych, podanych w § a, za konser
wacj,ę linji telefonicznej łączącej' stację 
abonentową główną ze stacją abonento
wą dodatkową, za każde rozpoczęte 
lQO mtr, rze~zywisfej dł~gości linji wobrę
bie jednej' poses}i, ' niezależnie od: strefy 'P,O ,', 0.25 

Opłaty miesięczne w złotych na sieciach zaliczonych 
do grupy 

8 

12 
16 

6 

5 

4 

I II 

io 
15 
20 

8 

6 

5 

III 

14 

21 
28 
to.50 

9 

7 

IV 

20 

30 
40 

15 
12.50 

10 

,v 
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§ 11. Dopłata miesięczna do opłat ' 
nonrialnych" podanych w § 8, i dopłat po
danych w § 9, ta przyb\cz~nie stacji abo
n<~ntowej nie do najbliższej centrali a do 
centrali wskazanej przeż abonenta, za 
każdy ki'lometr długości linji między sta- , 
cją aJl>onenfową a centralą wskazaną przez 
<!bonenta: 

a) od stacyj abonentowych zaliczo
nych ,do 1 kategotji 1>0 

b) od stacyj abonentowych zaliczo
nych do II i III k~tegorji po 

12 

6 

12 

24 

15 
7.50 

1 

1 
0.5Q 

zł. 

" 

1 

3 

C. Opłaty jednorazówe ta pdszcż~gółn'e rózMowy. 

§ 12. Za rozmowy przeprowadzo'ne z rozmów
nic publicznych: 
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a) ze stacjami abonentowemi, załą
czonemi do tejże centralii co i roz
mównica, za" każdą t. zw. roz-" 
mowę miejscową trwającą do 
6 minut zł. 0.15 

central podmiej skich 
rozmowa miej scowa) 
za każdą 3-minutową 

" łf " ,o 

(o iie to me będzi~ 

rozmowę zwykłą 
" pilną 

§ 15. Za rozmowy przeprowadza
ne z dowolnej stacji abonentowej, ze sta
cjami abonentowemi: zalączonemi do cen
tral na terenie tegoż p Jw:atu co i wywo-

zł. 

II 

0.50 
1.50 

b) ze stacjami abonentowemi, załą
czonemi do central miejscowych 
na terenie tegoż powiatu co i' roz
mównica, za każdą 3 minutową 
rozmowę zwykłą 0.50 " łuiąca stacja abonentowa 

za każdą 3-minutową rozmowę 
pilną 

" "za każdą 3-minutową rozmowę zwykłą " 
0.30 
0.90 

§ 13. Za rozmowy przeprowadzane 
Z rozmównic publicznych na terenie kato
wicki'e j sieci okręgowej, ze stacj ami abo
nentowemi, załączonemi do central wcho
dzących w skład tejże katowickiej sieci 
okręgowej, za każdą rozmowę trwającą 
do 6 minut . 

§ 14. Za rozmowy przeprowadza
ne z rozmównic publ icznych w Warsza"
Wle i w miej scowościach wchodzących w 
skład warszawskiej sieci podmiejskie j, 
ze staciami abonentowemi załaczonemi 
do centrali miejski'ej w Warsza~,ie i do 

" 1.50 

" 
0.15 

" Ił "" "piLną 
§ 16, Za rozmo\'.:y przeprowadza

ne ze ~tacyj abonentowych warszawskiej 
sieci mi'ejskiej lub sieci wchodzących w 
skład warszawskiej sieci podmięjskiej, 
ze stacjami abon entowemi załączonemi do 
central tychże si'eci (o ile to nie będzie 
rozmowa miejscowa) 

za każdą 3-minutową rozmowę zwykłą 
" " "łI "pilną 

" 

" 
" 

0.30 
0.90 

U w a g a: Rozmowy wskazane w § 12 punkt 
bl i w § 14 nie mogą być przeprowadzane z automa
tów tellefonicznych. 

§ 17. Opłaty za rozmowy międzymiastowe. 

I 

Odległość między cen
tralami. do których za
łączeni są wywołujący 
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.. 

.. 
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U wag a: W gOldzinach słabego ruchu, t. j. od 
21 do 8 mogą być zgłaszane rozmowy pilne za po
trójną opłatą należytości wykazanych w rubr. 3. 

w godzinach słabego ruchu (od 21 do 8) należy po
bi'erać opłaty, jakie pokazano w kolumnie 6 względ
nie 7, t . j. przy rozmowach zwykłych ulgowych -
opłaty i ak w kolumnie 6, zaś przy rozmowach pil
nych ulgowych - opłaty jak w kolumnie 7. 

Za wywołanie określonej osoby lub wyszukanie 
numeru telefonu abonenta przy rozmowach ulgowych 
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D. Opłaty za specjalne świadczenia. 

§ 18. Za stałe połączenie na czas przerwy 
w urzędowaniu centrali dwóch załączonych do nie i 
i;tacyj abonentowych: 

a) jednorazowo podczas przerwy 
obiadowej lub nocnej 

b) codzienni'e w c~ągu miesiąca pod
czas przerwy ob:adowej lub noc

nej 
c l codziennie w ciągu miesiąca pod-

zł. 0040 

" 
6.00 

czas obydwu przerw , " 12.00 
Za stałe połączenie na czas przerwy w urzędo

walllU centrali załączonej do ni1ej stacji abonento-

al z drugą stacją abon.entową załą
czoną do innej centrali również z ograni
czonemi godzinami urzędowania , o i'le 
obie centrale posiada i ą bezposrednie po
łqczenie, j ednDrazowo pJdczas przerwy 
obiadowe j luh nocnej -- podwójna opła 
ta za zwykłą rozmowę m;ędzymi'astową w 
danej relacji i prócz te[ro . . . 

j bj z centra]ą pełniącą służbę C, Nf2 
lub N, jednorazowo podczas 
przerwy obiadowe j lub ~ocnej . 
a oprócz tego opł'}ta za każdą 
rozmowę międzym iastową fak
tycznie w tym czasie przeprowa-
dzoną . . 

§ 19. Za codzienne podawanie abo
nentowi o pewnej porze dokładnego cza
su, mi'esięcznie ... . 

§ 20. Za każdy dodatkowy wiersz 
druku w spisie abonentów przy pierw
szem ·zamieszczeniu nazwiska abonenta 
oraz za każdy wiersz druku przy kilka
krotnem zamieszczeniu w spisie lub do
datku do spisu . . . . . 

§ 21. Za konserwację przewodów 
prywatnych zawieszonych na trasie Za
rządu P. i T. za każde rozpoczęte 100 
rntr. przewodu pojedyńczego rocznie 

. Z~ :-vynaj ęcie osobie prywatnej poje
dynczeJ zyły kablowej za każde rozpoczę
te 100 mtr, żyły rocznie 

c z ę Ś ć II. 

Uzupełnienie taryfy telefonicznej. 

zł. 0.40 

" 
0.40 

" 3.00 

" 0.50 

" 3.00 

" 5.00 

§ 22. Opłaty jednorazowe wstępne i instala
cyjne, wskazane w §§ 1 i 2, uiszczają wszyscy ubie
gający się o przyłączenie ich do siec i teiefonicznej, 
jak również ci abonenci, którzy reflektują na nowe 
połączenia. 

Od opłat, wskazanych w § 1 punkt a. nikt nie 
może być zwolniony i nie udziela się żadnych zniżek; 
od opłat, wskazanych w § 1 punkt b. (za odcinek po
za strefą pierwszą) mogą być udzielane zniżki, gdy 
Zarząd Poczt i Telegrafów posiada w odpowiednim 
kierunku niewykorzystane linje zapasowe, J;l,e wy
magające gruntowniejszego remontu. W tych wy
padkach dyrekcjom poczt i telegrafów przysługuje 

prawo, we własnym zakresie działania pobierać zni
żane opłaty w wysoko ś ci: 

50% opłaty normalnej za pierwszy kilometr; 
40% opłaty normalnej za drugi kilomeŁ-r; 
30 % op ł aty normalne j za trzeci kilometr; 
20% opłaty normalnej za czwarty ,i dalsze klm. 
Osoby i instytucje, które uiszczają należytości 

telefoniczne z Slan ska rbowych, płacą za linie zapa
sowe poza strefą pi erwszą nal e żytości, obliczone 
według r zeczywistych kosz iów doprowadzenia tych 
linij do st anu używalnoścI. 

W wypadkach, gdy w lokalu osoby zgłaszającej 
prośbę o przyłączenie do sieci telefonicznej już się 
znaj duj ą urządzenia te lefon:czne połączone z centra
lą miejską , do których L:: urządzeń i połączeń po~ 
przedni abonent zrzek ł się swych praw, udziela się 
zniżkę 50% od opłat według § 1 punkt aj. 

Opłaty przewidziane w § 2 p. c za zainstalo
wanie i oddanie do użytku centralek domowych po
biera się jako ryczałt za same centralki. 

Niezależnie od tych opłat za zainstaJ.owanie 
aparatów doda tkowych, włączonych do centralki do
moweL pobiera się ryczałt od każdego aparatu w wy
sokości podanej w § 2 p. f. 

Za zainstalowanie i oddanie do użytku centra
lek domowych (§ 2 p. c) w wypadkach, gdy abonent 
zwiększa ilo ść dodatkowych aparatów i zachodzi po
trzeba zamiany centralki np. pięcionumerowej na 
dziesięcionumerową, abonent opłaca różnicę między 
taryfową należytością nowoinsta.lowanej cel1tralki 
a opłatą taryfową, przypadającą za poprzednią in
stalację. Natomiast jeżeli z powodu redukcji apara
tów dodatkowych zachodzi potrzeba zamiany np. 
dziesięcionumerowej centralki na pięcionumerową
abonent opłaca rzeczywiste koszta robót za zamia
nę centralek. 

§ 23. Nie opłacają powtórnie opłat wstępnych, 
a tylko ewentualnie opłaty za zainstalowanie zdjęte
go aparatu (patrz § 7), za przeniesienie aparatu do 
innego lokalu (patrz §§ 4 - 6) lub za zmianę nume
ru stacji abonentowej (patrz § 7): 

a) osoby, które wymówiły lub którym wymó
wiono abonament, o ile wznowienie abona
mentu nastąpi przed upływem 2 miesięcy od 
dnia, w którym aparat zos tał usunięty z po
wodu nieuiszczania opłat abonamentowych 
lub wygaśnięcia abonamentu i o ile osoba 
wznawiająca abonament opłaci abonament 
za czas przerwy i należność za zdjęcie i po
nowne zainstalowanie aparatu w tern sa
mem miejscu (patrz § 7) lub w innem (patrz 
§§ 4 - 6); 

b) abonenci sezonowi, którzy korzystają z po
łączenia telefonicznego, względnie opłaca
ją zań abonament normalny przynajmniej 
w ciągu trzech miesięcy w roku oraz za 
konserwację linji za cały rok (patrz § 49); 

cj prawni spadkobiercy zmarłego abonenta, 
gdy obejmują · po nim stację telefoniczną 
w terminie 2 miesięcy od dnia, do którego 
opłacony był abonament i gdy od tegoż dnia 
opłacą zaległy abonament; 
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dj jedno z iiia:łż~ństwa, .gd.y drUgie p fZekazuje 
mu swe prawa doabdnb,Wiinego ha sWbje 
hll.l;wiskti telefonu; 

e) WhiśtiCiel lub jeden z współwłaś.ticieli 
ptz~ l siębiorśtwa handldwego, przemysło
wegb ltib pbsiatiłdśCi żiemskiej, gdy firma 
zgłosi życżenie przepisąnia stacji ttbona
nientow~j, za.pis?-nej na nazwisko prżed
siębiorshva lub posiadłości, na imię właści
ciela lub odwrotnie - właścicielI na imię 
przedsiębiorstwa; . 

f) ~hnkcjb,~arjusz instytucji państwo~ej, spo
łeczrlej lub prywatnej, lub przedsiębimstwa, 
korżystająey ze stacji abonent~'wej,zainsta
lowan~j . i abonowaqej dla niego przez insty
tucję lub przedsiębiorstwo, gdy zgłasza ży
czenie przepis·ania użytkowanej stacji na 
własne nażw~sko, właściwy zaś abonent -
płatnik z pra'W swych rezygriuje; . 

g) ·fi'owonabywca lub dzierżawca przedsiębior
stwa handlowego, przemysłowego lub po
siitdłóści ziemskiej; tudźież riow'Onabywca 
lub dżierżawca obiektów hieruchomtth ńp. 
dom fhitiszkzt1rly, slda:dy i t. p ., gdy ?głcisza 
życzenie przepisania na swoje riazwisko sta
cji abonentbwej czynnej w danern przedsię
biot sHvie lub p'ośiadłości ziemskiej, poprzed
ni zaś właściciel z praw abonenta rezygnuje. 

We wszystkich wyszczególnionych w punktach: 
d), e), f), g) .WyPadkach, przekazan.ie praw do abona
mentu państwowej sieci telefonicznej, względnie 
zmiany nażwiska lub firrtly, pod którą w spisie abo
nentów d,wa stacja abonentowa figuruje; może na
stąpić tylkb na ptids tawie pisemnych deklaracyj, wno
szonych dCl miejsMwegti urżędu poczt i telegrafów 
przez obie titintereSbwane strony. W wypadku .pod 
cj, deklaracja jest jednostronna, lecz składający de
klarację musi udowodnić swe prawo spadkowe. 
' . , Sfidtia pii;ejiiiHJąc<i tirządźenie ahonehtowe 
,pietwdtrle!!b właŚciciela Iprzejmuje i jego zobowiąza
riia Wdl;ięc Z&rządti P tic:tt i Tel~gta.f6w, co milsi hfć 
z.aż9~b6ne Vi deklaracji wzt!lędnie st'Wrietdżb'ne pod
pisaniem ooCtpowiednieh żałącznIków, braz uisztźci 
ustaloną ta;ryfą fHidohicżną należnosć kance.laryjną 
za przepi'saiiie abonamenŁujzmia'nę numeru lub 
adresu (pahż § 7): 

§ 24. Opiaty wstępne i instalacyjne uiszcza 
ri15iegający si~ o stacjęabciri~.htciwą zasadrlitzo zgóry 
przed rbzpdcżęch!'ril roboty. MtJże ori jednak za zgo
dą Wlaściwej Dyrekcji Pocżt i Telegnif6w; uiścić je 
W rahitłi, whdsząc tJried tozpciCżęciertt t 'oBot: 50 zło
tyćh na :rachtiii ttK nttleżytóści za pierwszą strefę 
i 25%pciżds~ałyeh ko.sżt6w j resztę iaś pci 'Oddaniu 
telefonu do użytku w 10 najwyżej iiastEH>rljących po 
s-obie r.atach niie.sięettiyćh równoCześnie z opłatą 
abonamentową. 

Ro'złOienie fia faty l:ipłiit wstępnych i instala
cyjnych dopuśżczaltie je~t b~ż względu na okres 
budżetowy. . 
. D~klarac.je aBomiliWw fi rozłdżepie na raty ńa
leżytciśeiwstępnyćh, instalacyjnych, t. j. Za przyłą
cżepie dd j>ańst'*dW'ej śieci telefo'hiCzriej, ż zobowią
zaniem regularnego wpłacariia tych rat podle·gają 
opłade ste'lllPlo.wej; 

Zgóty pobrane opłaty wstępne przed oddaniem 
do użytku urządzenia abonentowego podlegają w <;:a- ' 
łośti ·zWrotowi tylko w tym wypadku, gdy urżądze
nie to z winy Zarlządu Poczt i Tełegraf6w nie z O'stało 
uskutecznione przed. upływem 3 miesięcy od dnia 
wpt.acenia rli:uleżrlośdi i osoba ubiegająca się o połą .. 
dehie abonentowe rezygnuj e z urządzenia i żąda 
zwrotu opłat. 

.. Jeżelirialoiniast ubiegający się' o urządzenie 
te,lefoniczne c ofnął przed powyższym terminem swe 
zgłoszenie lUD sam jest winien, iż / urządzenie nie 
ilidgłb być na czas uskutecznione, Zarząd zaś Poczt 
i Telegrafów poniósł już pewne wydatki, wydatki te. 
whtien zwrócić ubiegający się o telefon. Przy obli
czaniu poniesionych wydatków wartość nieużytych 
materjałów przyjmuje się na koszt Zarządu Poczt 
i Telegrafów. 

§ 25. Przez uiszczenie opłat wstępnych i in
stalacyjnych ·abonent nabywa prawa dO' korzystania' 
z oddanej mu do dyspozycji stacji abonenŁowej przez 
cały czas t rwania abonamentu, nie nabywa jednak 
praw własności do tej stacji, ani do linji, ani też do 
żadnych urządzeń telef.onicznych. Zarówno urządze
nia linjowe, jak i aparaty, pozostają własnością Za
rządu Poczt i Telegrafów i tylko Zarząd ten może 
niemi dysponować. . 

Powyższe nie .doty,ozy aparatów, zakupionych 
przez abonenta. AparLty te pozostają jego wła
snością · 

§ 26. dd chwili oddania ahonentowi telefonu 
do użytku abonent odpowiedzialny jest materjalnie 
za uszkodzeriie lub zniszczenie znajdujących ' się 
u niego aparafów oraz innych częśc i urządzenia, D ilc, 
riszkodZenie nie jest wynikiem normalne.go zużycia 
się. W dariym ' razie abonent obowiąza,ny jest zwró
cić koszt naprawy uszkodzonego urządzenda. . ' 

§ 27. Wszelkie zmiariy w urządzeniach te~e
f.onicznych u~kutecźriiać mogą jedynie organa Za
rządu P oczt i Telegraf6w. 

Abonentowi nie wo.lno d.okonywać na własną 
rękę żadnych zmian ' w urząd?eniu telefonicznem. 
W razie dokoriariia saIIio\volnych zmian abonent opo
wiązany jest uiścić Zarządowi , Poczt i Telegrafów 
Roszty wynikłe zpowddu ewentualnej przeiróbki. 
urządzenia. oraz należną e~erihialnie i-óżnicę opłat 
abonamentdwych od kwartału wlshicz. 

W wypadkach samowolriego dokonania zmian 
w urządzeniu abonent na zarządzenie właściwej Dy
rekcji Poc~t i Telegntfówmoże być pozbawiony po
łączenia telefonicznego. 

§ 28. Zarząd Poczt i Te1egraf6w sam doslar
q;a materjały i apar.aty potrzebne . do wykonania li
nii ,i stacyj ahonentowych teleforiiczriych oraz sam 
wykonywa odnośne robo,ty. 

Ubiegającemu ·się D ~ telefd'!l pozostaWi'a się mo
żność za zgodą właściwej Dyrekcji Poczt i Telegra
fów samemu dostatczyć słupy potrzebne do bUdowy 
linji, przebiegającej poza pierwszą strefą. Słupy te 
wiJqny odj>owia,dac przyjętym przez Zarząd Poczt 
i Teleglfafów wai:unkom technicźnym. Winny one 
być mpregilOwanej o i:le na danej sied słOlsowane są 
takie shlpy. 

.Na żądanie właściwej Dyrekcji Poczt i Tele:' 
gr.itfó.w ubiegający się ·d przyłączerue tlo ceiitntLi j o ile 

, 
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zażąda tirządzefi specjalrtyth, jako td: ceritralek ci.h
tómatycznych, apar:ltów telefoniczbych szeregowych, 
podsłuchowych i t. p., których Zarząd P. Ii T. wogóle 
nie stosuje, winien je sam zakupić. 

Dostarczen-ie \"iskazanych powyżej aparatów 
nie wpływa na obniżenie wysokości opłat WS!ęlmych 
i abonarhentowych. 

§ 29. Każda stacja telefoniczna abonentowa 
zasadniczo w:ihna posiadać oddzielną linję telefcmicz
rlą, łączącą ją z ihiej scową centralą . 

Stacja aborlentowa, posiadająca samodzielne 
połą·czenie z certtralą, nosi nazwę stacji główrtej, od
ribśne zaś połączenie - nazwę połączehia głównegd. 

Wyjątktlwo, gdy system urządzeń cehtrali fuiej
skiej nie sto.i temu ha przeszkodzie, zapomocą jednej 
lirlji telefonicznej można połączyć z ceritralą kilka 
stacyj abonamentowych. Połączenie ta'kie rt08i na
źwę połączenia towarzyskiego i ,po.iega ria tem, .że 
wszystkie stowarzyszone stacje abnhentowe załą
czone . są do wspólnego przewodu równolegle. Przy 
Wywoływaniu poszczególnych stacyj konieczrte jest 
stósbwanie odmiennych sygnałów. 

§ 30. Połączenia towarzyskie mogą być urzą
dianl:! przy zachowaniu następujących warurlkew: 

1) sŁa'cje telefoniczne towarzyskie mogą znaj
dowaćsię jedynie w drugiej strefie, VI odle
gł,ości pon3Jd 3 klm. od gtanicy strefy pierw
szej danej sieci miejscowej; 

2) ,ilość stacyj telefonicznych stanowiących po
łączenie towarzyskie nie może być większa 
niż 4; 

3) stacje telefoniczne połączenia towarzyskiego 
muszą być zgrupowane w jednej magistrali; 

4) udziałowcy połączenia towarzyskiego winni 
sami dobtać i zgłosić grupę to\,.,arzyską . Za 
całą g,tttpę jednak odpowiad?- woaec Za
rządu Poczt i Telegrafów jeden upoważhio
ny udziałowiec; 

5) .dołączenie nowego telefonu towarzyskiego 
do jdż istniejącej grupy może na stąpić tylko 
za zgodą wszystkich uczestników tego po
łączerlia . 

Uwaga: Istniejące już połączeti,ia towarzyskie, 
kt5te tiie odpdwiadają podanym powyżej warunkom, 
mogą ayć utrzyrh.ahe nadal az do chwili t~konstrukcji 
centrali miejskie j lub zgłoszenia przez uctziałowc0w 
2'Jhiiah ·personalnych lub ilościowych w stowariyszo
nej grupie. 

W abonamencie towarzyskim opłatę za kon
sel"wację linji poza strefą pierwszą oblicza się W sto
shnku do rzeczywlistej długości całej linji wraz z od
gałęzieniami do poszczególnych udziałowców według 
zasady, iż każdy z nich płaci: . . 

a) 'za te części lini j, z których korzysta wspól
nie z innymi udz,iałowcami, należność po
dzieloną przez ilość udziałowców, korzysta.:. 
jących z danej części linji, 

b) za części linji, która służy do jego wyłącz
nego użytku - całkowitą należność. 

Opłaty te wlinien uiszczać w myśi punktu 4-go 
upowa±niohy udziałowiec. 

§ 31. Do każdej stacji ahonamentowej głóWnej 
może być przyłączony jeden lub kilka aparatów te
lef,oniczn)'lch dodatkowych. 

Gdy chodZi o przyłączenie jetlnegb ajHl.riiŁu do
da·tkowego, aparat główny uzupełnia się przełątzi11-
kieni z dzWonkiem i tarczą spą.dkową, Gdy chodzi 
o przyłączeriie kilku aparatów dddcitkowych, stoguje 
s·łę aparaty szeregtiwe lhb centralki d6mow~. 

Aparaty dodatkow~ zą.sadniczo mo,gą być in
st3Jlowane w takich tylko lokalach, które mogą . być 
półącZ~n~ z lok~lerh sta~ji abonentowej głÓwnej Hnj~ 
telefomczną mewychoożącą poza obręb Jednej 
posesji. 

ia zainstaiow,anie takieg~ dodatkowego ap a- ' 
raŁu pobiera się opłatę według § 2 punkt f. 4. 

Określenie "jedna posesja" oznacza kompleks 
budyrlków w jednym zamkniętym obw0dzie, należą
cych do jednego i tega same,go właścitiela. 

W wypadkach wyjąbkbwycłi Dyrekcja P. i T. 
mOże żezwblić na to, by stacja aotłatkowa ~ stacja: 
głów.nai i-najdującesię w iróżtiychpósesjach, z któ;;, 
rtch obie p.dłożó'he są iN obrębie strefy pierwszej; 
otrzymały połącze.rlie bez:pdśrednie. 

Za takie połączertie bezpośrednie riaieży uwa
ża'ć połączenie apatatu głó'..vnego z al'aratem db,aiit
kowym tego ,samegb abonehta. 

Łączetiie itpatatów dodatkowych ż cehtraią hie 
jest dożwolone. 

13ezpdśl:edtlie łączenie aparatów główDy,ch jest 
niedoz'Wo!one. 

Jeżeii dwaj posill'clacze aJparatów głównych 
chcą komunikować się bez pośrednictwa centrali, 
winien jeden z nich urządzić dla siebie osobny apa
rat dodatk~wy odgałęziający się od jego aiparatu 
głównego do lokalu drugiego abonenta. 

Abonenci . stacji głównej i dodatkowej; z kte
rych obie znajdują się w obrębie strefy . pietwszej, 
lecz . na innych posesjach, uiszt,zają opłaty - za 
urządzenie stacji dodatkowej wedł~g §. ~ punkt f. 5, 
oraz opłaty ab onamentowe za staCję głewną w~dług 
§ 8 punkt 1 - 3, a za stację ,dodatkową według 
§ 8 p. 10. 

Gdy zarÓWnb stacja abonentowa główha jak 
i dodatkowa zainstalowane są w r6żnych posesjach 
położonych poza obrębem shefy pien'/szej przy jed
nej i tej samej magistrali lub jej odgałęiierliuj wów
czasza utządzenie stacji dodatkowej abonent uiśzt:zct 
opłaty według § 1 p. b.oraz abonament za stację 
główną wetlłhg § 8 punkt 1 - 31 a za dodatkową We
dług § 8 punkt 9. 

W nadzwyczajnych wypadkach Dyrekcja móże 
zezw01ić; by do aparatu główn~!lb żhajdiijąc~go się 
w obrębie strefy pierwszej dołącźony był ~:pariit 00:' 
datkowy poza obrębem strefy pierwszęj liib odWitbt.:. 
nie - da aparatu ~łówiiego poza oarębefnstrefy 
pierwszej dbłĄtźbny był aparat dodatkowy w d<arę:. 
bie strefy .pierwszej. 

W takich Wypadkach ahótleht uiszcza za urzą
dzenie aparatli ,dodcitkowegb dj:Hatę Według § i punkt 
a. i b., oraz opłaty abonath~hWwe - za C;l-parat głów
ny według § 8 py.tlkt t - 3, ci za aparat dodatktlwy 
wetl.łlig § 8 pUrikt 9. 

Za istniejące już z da:wnych czasów bezpo~red
nie połączertlia: dwóch stacyj głównych ze sobą nale
ży pobierać należytość według § 9 za konserwację 
przewódd łączącego bez względu na strefę. 

" I 
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Należytość tę winni uiszczać abonenci po po
łowie. 

Za istniejące już z dawnych czasów dzwonki 
dodatkowe w innych budynkach należy pobierać 
do;płatę za konserwację linji łączącej aparat z dodat
kowym dzwonkiem według § 10. 

§ 32. Linje telefoniczne, łączące centralki do
mowe z centralą miejscową, buduje i konserwuje Za
rząd P. i T. na zasadach pr;zewidzianych dla połą
czeń głównych (§§ 1 i 8, poz. 7). 

Ilość połączeń centralki domowej z centralą 
miejscową uzależniona jest od ilości aparatów dodat
kowych: przynajmniej jedno połączenie główne musi 
wypadać na każde 7 a,paratów dodatkowych. 

Centralki domowe, z wyjątkiem centralek au
tomatycznych i urządzeń szeregowych, jak również 
załączone do nich aparaty dodatkowe, instaluje 
i utrzymuje zasadniczo Zarząd P. i T., w pewnych 
jednak wypadkach może odmów~ć wykonania takiej 
instalacji , pozostawiając abonentowi możność wyko
nania takowej własnemi środkami. 

Konserwacja wykonanych przez abonenta cen
tralek należy do abonenta. O zmianach w urządze
niu centralek konserwowanych przez abonenta, 
w szczególności zaś o zwiększeniu lub zmniejszeniu 
liczby dodatkowych aparatów, abonent obowiązany 
jes,t niezwłocznie powiadamiać zarząd sieci te
lefonów. 

Obsługa centralek domowych we wszystkich 
wypadkach należy do abonenta. 

§ 33. Przyłączenie do centrali miejscowej eg
zystujących lub nowopowstających cen.tral.ek dom~: 

• wych, zainstalowanych za zgodą właŚCIWej DyrekCjI 
P . i T. przez samego abonenta, może mieć miejsce 
przy zachowaniu następujących warunków: 

a) system urządzeń centralki domowej winie~ 
odpowiadać systemowi urządzeń centralt 
Zarządu Poczt i Telegrafów, 

b) wszystkie aparaty obsługiwane przez taką 
centralę mają się znajdować w jednej po
siadłości, 

c) ilość dodatkowych aparatów telefonicznych 
centralki domo'wej nie może być mniejsza 
niż 6. 

Centralki domowe począwszy od 6 aparatów 
dodatkowych wzwyż może zainstalować za zgodą 
właśoiwej Dyrekcji Poczt i Telegrafów sam abonent, 
natomiast centralki domowe na mniej niż 6 aparatów 
dodatkowych instaluje wyłącznie Zarząd Poczt i Te
legrafów. 

Za przyłączenie prywatnych urządzeń telefo
nicznych już istniejących załą.czonych. szerego:vo, 
a obejmujących 6, 7 względme WIęcej aparatow, 
o ile odpowiada'ją warunkom po,danym w §§ 32 ,i 33, 
pobiera s'i ę rzeczywiste koszta przyłączenia. 

§ 34, Przy głównych lub dodatkowych apara
tach telefonicznych mogą być umieszczane wyłącz
nie w tym samym lokalu na'stępujące urządzenia do
datkowe: dzwonki, tarc ze spadkowe, dodatkowe 
gniazdka wtyczkowe, do,datkowe słuchawki: . 

§ 35. StEtcję abonentową przyłącza SIę zas'a9-
niczo do najbliższej centrali telefoniczne'j. 

Na prośbę ubiegającego się i w wypadkach za
sługujących na uwzględnienie właściwa Dyrekcja: 
P oczt i Tele..,: rafów może zezwolić na przyłączeme 

aparatu głównego do centrali dalszej na odległość 
do 50 km. i wymierzyć zwiększone opłaty abona- , 
mentowe j'ako odszkodowanie za straty spowodowa
ne zmniejszeniem ilości rozmów międzymiastowych. 
Wymiar tej dodatkowej opłaty o,kreśla § 11 niniej
szej taryfy. Za takie pr'zyłączenia pobiera się rze
czywiste koszta z uwzględnieniem wydatków admi
nistracyjnych. 

Za ważne motywy w takich wypadkach mogą 
być uważane: stosunki handlowe lub przemysło:ve 
łączące abonenta ściśle j z centralą dalszą niż bltż
szą, konieczność prowadzenia rozmów międzymia
stowych w godzinach mniej ogra'niczonych niż go
dziny służbowe w central,i bliższej i t. p. 

W wypadku, gdy st acja abonentowa jest załą: 
czona nie do najbliższej centrali lecz do centralt 
wskazanej przez abonenta, opłatę za abonament po
biera się według stawek ustalonych dla centraH, do 
której jest przyłączony abonent. 

Gdy abone'nt zażąda oprócz bezpośredniego 
połączenia do centrali dalsze j jeszcze drugiego po
łączenia do swej właściwej centrali, t. j. bliższej -
wówczas należy - połączenia takie wprowadzić do 
dwóch osobnych aparatówabonentowych lub jedno 
z połączeń do aparatu abonentowego, drugie zaś do 
centralki domowej. 

Włączenie w takich wypadkach obydwóch prze
wodów abonentowych do tej samej centralki domQ
wej jest niedozwolone. . 

W razie gdy abonent przyłączony był do danej 
central i telefonicznej jako do najbliższe j , a potem 
została otwarta cenrf:rala jeszcze bliższa, wskutek 
czego poprzednia centrala okazała się dalszą , nie na
leży pobierać opłat według § 11, lecz tylko opłaty 
wedłu6 § 8 i § 9 Taryfy telefonicznej. 

§' 36. Abonenci są obowi'ązani zezwalać orga
nom Zarządu P oczt i Telegrafów wchodzić do lokali, 
w którvch są zainstalowane stacje abonamentowe 
oraz uł~twiać im kontrolę i konserwację odnośnych 
urządzeń. Dotyczy to również kontroli stacyj wyko
nanych przez abonenta, lecz przyłączonych do cen-
tral~ państwowej . ' , 

Niestosowanie się do powyższych postanowień 
powoduje wyłączenie stacji z sieci. 

Organa Zarządu P. i T. I przeprowadza j ące kon
trolę' obowiązane są okazywać abonentom legityma
cje, stwierdzające ich charakter służbowy. 

§ 37. Wysokość opłat wstępnych ' (patrz § 1) 
i abonamentowych (patrz § 8) pobieranych od abo
nentów sieci m:iej scowych, uzależnia się od grupy, 
do której dana si'eć została zaliczoną. 

Podział sieci miejscowych na grupy oparty jest 
na ilości stacyj abonentowych głównych wchodzą
cvch w skład danych sieci, a mianowicie: 

, grupę I stanowią sieci z ilością stacyj abonen-
towych do 20; ' _ 

grupę II stanowią si'eci z ilością stacyj abonen
towych od 21 do 100; 

grupę III stanowią sieci z ilością stacyj abonen-
towych od 101 do 400; . 

grupę IV stanowią sieci z ilości'ą stacyj abonen
towych od 401 do 2.000 ; 

grupę V stanowią sieci z ilością stacyj abonen
towych ponad 2.000, 
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Zmiany w zaszeregowaniu sieci do tej lub ir:
nej grupy, przeprowadzane co kwartał na pOdst<lwle 
danych o ilości stacyj abonentowych na pier",:"sze~o 
stycznia, kwietnia, lipca i paździ'ernika obowlązują 
po upływie kwartału to jest od pierwszego kwietn ia, 
j ipca, paź dziernik a i stycznia. , 

Przy ustalaniu ilości stacyj abonentowych Ole 
'są brane pod uwagę stacje służbowe władz, urzę
dów i organów Zarządu Poczt i Telegrafów. 

Przytoczone powyżej zasady zaszeregowania 
sieci mi'ejscowych poszczególnych grup nie dotyczą 
w:lrszawskie j sieci podmiejsKIej (patrz §§ 39 - 41) 
i katowickiej sieci okręgowej (patrz § 42). 

§ 38: T eren obsługiwany przez jedną lub kil
ka równorzędnych central sieci miejscowej stosow
nie do odległości od ośrodka danej si'eci dzieli się na 
dwie strefy; . 

a) strefę pi'erwszą stanowią tereny, położone 
od ośrodków w promieniu 1,5 kilometra 
w sieciach zaliczonych do grupy I ; 
w promieniu 1,5 kilometra w sieciach zali
czonych do grupy II; 
w promieniu 2 kilometrów w sieciach zali
czonych do grupy III; 
w promi'eniu 2 kilometrów w sieciach zali
czonych do grupy IV; 
w promieniu 3 kilometrów w sieciach zali
czonych do grupy V; 

b l strefę druga stanowią tereny, położone po
za granicą strefy pierwszej, 

Za ośrod ek, z którego się zakreśla granicę 
pierwszej stref y, przyj muj e się normalnie lokal cen
trali, W wyjątkowych wypadkach, gdy centrala po
łożona jest na krańcu miasta, lub gdy w jednem i tern 
samem mieście jest k i'lka central, przyj muje się za 
ośrodek pewien sŁały punkt tak wybrany, by zakre
ślony z niego ob~ód obejmował możliwie największą 
część zabudowanej przestrzeni danego osiedla. 

W tym wypadku o wyznaczeniu ośrodka roz
st.rzyga Mi'nisterstwo Poczt i Telegrafów na wniosek 
właściwej Dyrekcj i Poczt i Telegrafów. 

§ 39. Warszawską s i'eć podmiejską tworzą: 
centrala podmiejska w W a rszawie wraz z bezpośred
nio załączonem i do niej stacjami abonentowemi i 
czynne w okolicch W arszawy sieci miejscowe, któ
rych centrale połączone są bezpo średnio z centralą 
podmiej ską w Warszawie a mianowicie: 

Anin, Brwinów, Brzegi, Dąbrówka koło Racizy
mina, Dębe Wielkie, Falenica, Gołków k /Warszawy, 
Henryków k jWarszawy, Jabłonna k /Warszawy, Ja
błenna-Gucin, Jadów, Józefów k iOtwocka, Karczew 
k'Otwocka, Lomianki, Marki, M;ędzyleś, Milanówek, 
Miłosna, Mo,dlin , Nadarzyn, Nieporęt, Nowy-Dwór 
kModlina, Odolany k iWarszawy, Okuniew, Otwock, 
Piaseczno k J\X1arszawy, Pias tów, Pomiechówek, 
Pruszków, Radość , R adzymin, Rembertów, Skolimów, 
Stara-Wieś, Sll]ejówek, Świder , Tłuszcz , Wesoła 
k ,:Warszawy, Włochy, Wołomin, Zakroczym, Zabro
.dzie, Zegrze , Zielonka k /Warszawy. 

§ 40. Abonenci, których stac je załączone. są 
bezpośrednio do centrali podmiejski'ej w Warszawie 
uiszczają : 

al opłaty wstępne, przewidziane dla abonen
tów w sieciach grupy V, 

b) opłaty abonamentowe, przewi'd ziane dla 
abonentów w sieciach grupy V z dopłatą 
przewidzianą dla abonentów załączonych do 
central dalszych. z pominięciem bliższych 
(patrz § 11), Uiszczanie tak wymi'erzone
go abonamentu uprawnia ich do bezpłatne
go prowadzenia rozmów ze stacjami abonen
towemi załączonemi do central podmiejskiej 
i' miej sk ie j w \v,' arsza wie, 

cJ opłaty zniżone za rozmowy międzymiasto
we ze stacjami abonentowemi załączonemi 
do central wchodzącvch Vi skład warszaw
sk ie j sieci podmi'ejsk ;ej (patrz § 16). 

§ 41. Ahonenci, których stacj e załączone są 
do central wchodzących w skład warszawskiej sieci 
podmiej skiej uiszcza j ą: 

a) opłaty wstępne abonamentowe według 
grupy, do której dana sieć mIej SCOWa zo
s tała zaszeregowana na podstawie rzeczy
wistej il ości stacyj abonentowych , załą 
czonych do centrali mi'e jscowej . Uiszczanie 
tego rodzaju abon am entu uprawnia ich do 
bezpłatnego prowadzenia rozmów tylko 
z abonentami danej sieci miejscowej, 

b) opłaty zniżone za rozmowy międzymi'asto
we ze wszystkiemi stacjami, załączonem i do 
central podmiej skie j i miejski'ej w Warsza
wie i do central wchodzących w skład war
szawskiej sieci podmiejskiej (patrz § 16). 

§ ,12. Katowlcką sieć okręgo'vvą tworzą si'eci 
mIejSCowe: w Katowicach, Królewskiej Hucie, Tar
nowskich Górach, Siemianowicach, Mysłowicach, 
Szopienicach, Mikołowie, Rudzie Śląskiej i Szar
leiu oraz w Bielaszowicach, Kochłowicach, ŁaQiew
nikach śląskich i Nowej-Wsi' koło Królewskie j Huty. 

Abonenci, których stacje załączone są do pierw
szych 9 z wyszczególnionych powyż~j central , uisz
czają opłaty abonamentowe przewidziane dla abo
nentów w sieci'ach grupy V , abonenci zaś, których 
stacje załączone są do 4 ostatnich z wyszczególnio
nych central , uiszcza ją opłaty przewidziane dla abo
nentów w sieciach grupy IV. Uiszczanie tak wymi'e
rzonego abonamentu uprawni'a ich do bezpłatnego 
prowadzenia rozmów ze wszystkimi abonentami k a 
towickiej si'eci okręgowej. 

Opłaty wstępne uiszczają abonenci katowickiej 
sieci okręgowe j wedłu~ grup, do których każdą po
szczególną sieć należałoby zaszeregować na pod8ta
)Vie rzeczywistej ilości stacy j abonentowych ZiiJą
czonych do danej centrali miejscowej. 

§ 43. Wysokot;ć opłaty abonamentowej za 
aparaty główne połączone z centralą zależną jest: 

aj od kategorji' abonamentu, . 
b l od grupy, do której jest zaliczona dana sieć 

(patrz § 37), 
cl od strefy, w której zna jduje się aparat abo

nenta, 
§ 44. Rozróżnia się następujące kategorje abo

namentu: 
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a) Abonament I kategorii. Do tei kategorji 
zalicza się aparaty t;ainstalowane w m,esz
kaniach prywatnych i przeznaczone wyłącz
nie cło użytku abonenta i j ego domowników, 
Aparaty w mieszkaniach osób zawodów wol
nych (lekarzy, adwokatów, inżyderów, den
tystów, felczerów, akuszerek i t. p,) mogą być 
talkzone do tej kategorji wtedy tylko, gdy 
osoby te nie zatrudniaią w swych mieszka
niach pomocników lub innych pracowni'ków 
oraz gdy odwi edzająca ich klijentela nie ma 
dostępu do telefonu. 

h) Abonament II kategorji. Do tej kategorii . 
zalicza się aparaty przeznaczone do użyt
ku abonenta i osób u niego ptacujących, 
a zainstalowane w instytucjach paristwo
wych, samorządowyeh, społecznych, handlo
wych, przemysłowych, VI kantorach, ag,m
turach , sklepach, szkołach, ambuJatorjach, 
kancelarjach, tnaJątkach ziemskich i t. p. 
orat w miestk3niach osób zawodów wyzwo
lćmych, jeżelł telefony ich nie podpadają 
pod abumi.ment I kategotji, 

ej Abonament IIf kategorji. Do tej kategorji 
ża.lic~a się aparaty dostępne dla publiczne
ŚCl Jako to: w hotelach. restauracj ach, 
w kawiarniach, cukierni'ach, teatraGh, gieł
dach, domach zdrowia, klubach, w ogólnych 
salach domów batikowych, dla lokatorów 
fedr.'-e~o domu i t. p, nadto w sklepach, 
gdzIe aparat założony jest w miejscu do-
stępnetn dla publIczności. . 

d) Ab?~afb~nt towatzyski. Do tej kategorji 
zaltcza SIę aparaty bez względu na miej sce, 
w którym są ttdnstalówane, jeżeli stanowią 
gtupę tówattyskq. 

Grupa tow,arzyska może być utworzo
ha w dwójkę, w trójkę lub w czwórkę. 

. WysokQŚĆ abonamentu towartyskiego 
zwIeź)" Qd iloś,ci udziałowców danej grupy 
towarzyskiej (patrz § 8, poz. 4 - 6), Je
żeli wskutek wycofania się uQżiałQ'WGów 
w danej grupie t~warzysk.iei PQzosta.nie za
łączony tylko jeden z telefonów tQwarzy
skich, połąC'zenie to traci charakter abona
mentu towarzyskiego i podpada pod abona
ment za połączenie głowne (patrz § 8 
poz. 1 -3). 

Stacje telefoniczne zainstaJQwa,oe u ost5b za
wódbw wolnych np. lekarzy, adwoka,t_ów i t. p, na
leży wówczas zaliczać do kategorji II abonamentu, 
jeżel~ aparat umieszczony jest w pOGz <a kalni względ
nie w kancelarji, gdzie zaŁrudnie·ni są pomQcnicy wy
mienionyth osób, fiatomiast jeżeli apai"at umi~szczo
ny jest w gabinecie ptżyjęć lub w jednym ź pokojów 
mieszkalnych do I kategorjiabonameilttJ.. 

Za stacje telefoniczne zainstalowane w kance
larjach jak np. inspektora wzajemnych ubezpieczeń, 
sędziego śledczego i innych tego todzaju abonentów 
nie zatrudniających u siebie pracowników oraz za 
cl!paraty żginstalowane Vi i11nielsżyth malątkach 
ziemskich, które nie prowadzą kancelarji a ż telefo-

nu korzysta wła ści ciel majątku i jego rodzina, naJe
źypobierać abonament według I kategor ji. 

§ 45. Jeżel i do stacji aboneritowej głównej 
dołączone są jeden lub kilka aparalów dodatkowych 
i poszctególne aparaty podpadają pod rozmaite ka
tegorje abonamentu, wówczas stację główną zalicza 
się do najwyż'szej kategorji abonamentu, jaka w da
nym wypadku wchodzi w rachubę, 

Postanowienia te należy stosować w następu-
jących wypadkach : I 

1) jeżeli aparat dodatkowy zainstalowany jest 
na tej samej posesji co i aparat główny, 
w lokalu podpadającym pod wyższą kate
g'orję abonamentu niż aparat główny, 
wówczas aparat główny zaJicza się do tej 
wyższej kategorii i w tym st0sunk Ll pobie
ra się za' niego opłatę abonamciltową, aza 
aparat dodatkowy wedlu~ § 8 p. 9; d,.tytzy 
to zarówno urtądzeń telefonicznych zain
stalowanych w obrębie strefy pierwszej 
jClk i poza obrchcm strety pierw1'zej, 

2) jeżeli aparat główny i aparat dodatko'wy za
instalowane są w różnych posesjach w ob

'rębie ,strefy pierwsze j i aparat dodatkowy 
podpada pod wyższą kategorję abonamen
tu niż aparat główny - wówczas aparat 
główny zalicza się do tej wyższej kategorji 
abonamentu, a za aparat dodatkowy po
biera się należytośc.i według § 8 p. 10, 

3) jeżeli aparat główny zainstalowany jest w 
obrębie st.refy pierwszej, a aparat do
datkowy poza obrębem strefy pierwszej 
i odwrotnie, oraz aparat główny i do
,datkowy zainstalowane są w tożnych 
posesjach poza obrębem strefy pietw
szej i aparat dodatkowy podpada pod 
wyższą kategorję abonamentu niż apa
rat główny, wowczas aparat główny zali
cza się do tej wyższej kategorji abonlU1'lert
tu i w tym stosunku pobiera się za niego 
opłaty .abonamentowe, taś za aparat do
datkowy według § 8 p. 9. 

§ 46, Abonentem stacji dodatkowej jest za
wsze abonent stacj i głównej, bez względu na to, 
gdzie zairtstalowany jesf. aparat dodatkowy. 

§ 17. Rozpoczęcie abonamentu liczy się ód 
dnia oddania abonentowi stacji do użytku t. j. od 
dnia t;ałączenia stacji' głównej do centrali, stacji zaś 
dodatkowej - do stacji główne j. 

§ 48. Minimalny okres czasu na jaki mOże być 
z;!łGsżony abonament telefoniczny wynosi tJd chwili 
uruchomienia śtacj i: 

a) dla stacyj abonentowych położonych w sUe
He I - 3 miesiące, 

b) dla stacyj abonentowych położonych w stre
fie II - 12 miesięcy. 

Przypadające za wskażany okres czasu opłaty 
abottamentowe abonent winien uiścić w tym nawet 
wypadku. gdy stacj a aboilentowa zosŁała uni'erucho
lrtlói1a przed upływem 3 wżględnie 12 mieśi~cy bądz 
na skutek jego własrtego życżenia, bądź na skutek 
zarządzefita władz P. i T. 

§ 4i:l. Osoby, któtym · potrżebny jest telefon 
nie na stałe, ty,lko na pewien okres czasu bĄdź rok 
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rocznie bądź jednorazGwo, mogą zgłaszać tak zw. 
abonament ,;sezonowy" względni'e "czasowy' ·. 

Abonament "sezonowy" tern się rOZll1 od sta
łego , iż mimo dłu:;:otrwałych przerw międ zy jednym 
sezonem a dru.g im, wznowienie abonamentu nie po
ciąga za sobą koni;eczn::Jśc i ponownego uiszczanl'ł 
opłat wstępnych opłaconych przy pierwsze m zgło
szeniu (patrz § 23 poz. bJ. 

Abonent ~ezonowy uiszcza rok rocznie: 
a ) normalne opłaty abonamentu za cały okres 

czasu, w ciąg u którego korzystał ze stacj i 
abonentQwej, nie mniej jednak jak za 3 
miesi'ące , 

b) ,opłaty za k onserwację całej linj i telefonicz
ne j od centrali do sbci i abonentowej w wy
miarze rocznym według § 9, 

c) opłaty za zdjęcie i pono'wne zainstalowanie 
aparatu względnie aparatów (patrz § 7). 

Opłaty wskazane pod a) abonent sez,mowy 
uiszcza w ratach miesięcznych przyczem pierwsza ra
ta odpowiada opłatom abonamentowym za czas od 
dnia uruchomienia s tac ji do kOrJca miesiąca, następ
ne - opłatom mies ięcznym, ostatnia - opłatom 
abonamentowym za czas od l-go ostatniego miesiąca 
do dnia z dj ęcia telefonu. ' 

Opłaty wskazane pod b) abonent uiszcza 
w dwóch równych ratach: pilerwszą równoczesnle 
z pierwszą rata abonamentu. drugą po ukończeniu 
sezonu. ~~ tej drugiej r aty mogą być potrącone ewen
tualne nadpłaty abonamentu, gdy abonent uiścił abo
nament za cały ostatni miesiąc a korzystał z telefo
nu tylko przez częś ć miesiącQ. 

Abonament "czasowy" tern si'ę różn i od stałe
go i sezonowego; iż może być z głoszony na dowolny 
okres czasu, nie krótszy jednak niż miesiąc. 

Abonent czasowy uiszcza zgóry przy 2gło
szemu: 

a) opłaty wstępne i instalacyjne według §§ 1 
i! 2 taryfy i 

b) opłaty abonamentowe normalne ' za jeden 
miesiąc. 

Ewentualne zaś należnośc i za dalsze korzysta
nie z połączenia uiszcza w ratach tygodniowych zgó
ry w stosunku 1/4 opłaty miesięcznej. 

§ 50. Abonenci III kategorji mogą zezwalać 
na korzystani e z ich telefonu osobom postronnym 
i pobierać od nich za to opłate, nieprzekraczającą 
stawki ustalonej taryfą za rozmowy miejscowe pro
wadzone z rozmównic publicznych . 

§ 51. Abonent jest odpowiedzialn y za treść 
przeprowadzanych z jego aparatu rozmów. W tym 
więc wypadku, gdy zostanie stwierdzonem że treść 
tych rozmów zagraża bezpieczeń stwu publicznemu 
lub obraża moralność publiczną, lub też gdy rozma
wiający w odniesieniu do obsług i centra li zachowu
je się w sposób niekulturalny. stacja jego na skutek 
zarządzenia odpowiednie j władzy może być wyłą
czona z siec!. 

W tych wszystkich wypadkach, gdy stacja 
.ó bonentowa wyłączona została z sieci na skutek za
rządzenia władzy, uiszczone przez abonenta opła
ty zwrotowi nie podlegają. 

§ 52. Abonent, który chce się zrzec abonamen~ 
tu, winien to zgłosić pisemnie temu urzędowi pocz
towo - telegraficznemu, do którego centrali jest za
łączony. 

T ermin 'Zrzeczenia się abonamentu przez abo
nenta zasadniczo może być dowolny, jednak zrze
czenie się powinno nastąpić najpóźniej prżed upły
wem ostatniego dnia miesiąca za który uiścił abo
nament. 

§ 53. Abonent traci prawo do korzystania 
z oddanego mu do dyspozycji połączenia : 

.a) gdy upłynął termin , od którego wypowie
dział abonament, 

b) gdy nie uiścił w przepisowym terminie abo
namentowych i innych, związanych z abb
namentem opłat miesięcznych (pa trz § 54), 

c) gdy na zasadzie orzeczenia właś~iwej Dy
rekcji Poczt i Telegrafów został pozbawio
ny posiadanego połączenia abonamentowe
go w skutek nadużywania telefonu (patrz 
§ 51) . 

§ 54. Opłaty abonamentowe i inne opłaty mie
sięczn e związane z abonamentem winny być 
uiszczone zgóry, a mianowicie: 

a) pierwsza rata za czas od dnia oddania te
lefonu do użytku do końca miesiąca kalen
darżowego zaraz po otrzymaniu rathuńrku, 

b) następne raty miesięczne z początkiem każ
dego miesiąca kalendarzowego. 

Opłaty te winny być uiszczone przez abonen
ta najpóźniej w ciągu dni 7, licząc od dnia doręcze
nia mu rachunku. 

\Y/ razi-e nieuregulowania należności w ciągu 
dni 7, aparat abonenta wyłącza się z centrali i załą
cza się go zpowrotem dopiero po ewentualnem 
uiszczeniu zaległości łącznie z okresem .wyłączenia 
aparatu. 

Po upływie dalstych 7 dni telefon usuwa się 
z lokalu abonenta. 

Powyższe tygory nie mają zastosowania do . 
abonentów, których telefony opłacane są z sum 
skarbowych. 

Opłaty już wniesione podlegają zwrotowi tyl
ko wtedy, gdy . abonent nie z własnej winy nie mógł 
korzystać z telefonu nie mniej niż przez dni 15, li
cząc od dnia, w którym doniósł właściwemu urzę 
dowi telefoniczfiemu o uszkodzeniu swej stacj i. 
Zwrot oblicza się proporcjonalnie za całą ilość dni, 
podczas któtych telefon był nieczynny. 

Na życzenie abonefita abonament może być 
opłacony żgóry za oktes kilkumiesięczny. 

§ 55. Rozmowy przeprowadzane z rozmównic 
publicznych lub ze stacyj abonentowych, załączo
nych do centrali jednej sieci miejscowej, z osobami 
korzystającemi z :ro~mównic lub stacyj abonento
wych załączonych do centrali innej sieci, noszą na
zwę rozmów międzymiastowych. 

Za rozmowy mi'ędzymiastowe pobierana jest 
opłata od każdej rozmowy. 

§ 56. Opłaty za rozmowy międzymiastowe, 
przeprowadzane z tg'zmównic publicznych, uiszcza
ją osoby zgłaszające rozmowy przy samem żgło
szeniu. 

, 
.1 
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Opłaty za rozmowy międzymiastowe, przepro
wadzane ze stacyj abonentowych uiszczają abonen
ci tych stacyj zdoiu w ciągu dni 7 po otrzymaniu 
rachunku. 

W razie l ieuiszczenia należności w powyż
szym terminie po ~b fl wia Hę abonenta prawa pro
,wadzenia rozmów międzymIastowych aż d') chwili 
zapłacenia zaległości. 

W wypadku dwukrotnego zalegania z ui'szcze
niem należności za rozmowy międzymiastowe wła
ściwa Dyrekcja Poczt i Tele2rafów względnif' urzqd 
P. i T. może uzależnić dopU3zczenie abonenta do 
prowadzenia rozmów międzymiastowych od uprzed-' 
niego złożenia przez abonenta zaliczki na ra-chunek 
tych rozmów i uzupełnienia jej w miarę wyczer
pania. 

§ 57. Czas trwania rozmowy międzymiastowe j 
oblicza się według jednostek trzy-minutowych przy
czem część trzech minut uważa się za całą jed
nostkę. 

Odległość, według której określa się wysokość 
opłaty za jednos~kę rozmowy, oblicza się w linji po
wietrznej pomiędzy cent ralami sieci miejscowych, 
do których załączone są stacje abonentowe, wzglę
dnie ro'zmównice publiczne, za pośrednictwem któ
rych przeprowadzona jest rozmowa. 

Dla obliczenia tej odległo ś ci stosuje się sy
stem pól sytuacyjnych (kwadraty o wymiarach bo
ków 10 km.). 

§ 58. W niektórych wypadkach,wskazanych 
w §§ 12b, 13, 14, 15 i 16 niniejszej taryfy , dotyczą
cych rozmów międzymiastowych w obrębie poszcze
gólnych powiatów, w obrębie warszawskiej sieci 
podmiejskiej i w obrębie katowickiej sieci okręgo
wej , rozr.1Owy międzymiastowe traktowane są we
dług zasa.d odrębnych, a mianowicie nie uwzglę dnia 
się odległości mil;:dzy wchodzące mi w grę centrala
mii przy wszelkich odległościach pobiera się opła
ty jednolite . 

Przy zamawianiu rozmów tego rodzaju można 
żądać wywołan ia ściśle określonej osoby (patrz 
§ 60), żądać wyszukania numeru wzywanego abo
nen ta (patrz § 61), lub wzywać kogoś do rozmówni
cy (patrz § 62). 

Opłaty wskazane w § 12 p. b i § 15 obowią
zują nietylko okręgową sieć w Katowicach i pod
miejską w Warszawie lecz i wszystkie sieci po 
wiatowe. 

W wypadkach, gdy ze względu na rozgałęzie
nie sieci międzymiastowej powiatowej mogłoby się 
zdarzyć, że rozmowa na dalszą odległo ś ć w tym sa 
mym powiecie byłaby ta ńsza od rozmów bli ż~zych 
o dogodniejszem połączeniu przekraczającem grani 
ce powiatu - należy za t e ostatn ie , licząc się z nie
wielką odległością, niezależnie od podziału admini
stracyjnego, pobierać opłaty tak, jak gdyby na obsza
rze tego samego powia tu. 

Na sieciach : okręgowej w Katowicach, pod
miejskiej w Warszawie oraz na sieciach powiato
wych w godzinach słabego ruchu t. j. od 21 do 8, 
przyznaje się taryfę zniżkową a mianowicie: 

Za rozmowy w tych godzinach należy pobie
rać 3j_ opłat przewidzianych w § 12 punkt b. I W 

§§ 14, 15 i 16 Taryfy. 

Jeżeli zgłaszający colnie rozmowę przewidzia
ną w § 12 p . b . i w §§ 14, 15 i 16 przed upływem 
terminu, wskazanego w ostatnim ustępie § 63, na
leży pobierać "j5 część opłaty wskazanej w § 12 
punkt b. i §§ 14, 15 i 16 za 3-minutową rozmowę 
zwykłą (analogja § 64). 

Jeżeli zaś zgłoszona rozmowa nie doszła do 
skutku z powodu nieodpowiadania strony wzywa
nej względnie z powodu złego stanu przewodów al
bo apara tów, należy stosować postanowienia § 63: 

W razie cofnięcia przed terminem wymienio
nym w ostatnim ustępie § 63 rozmowy przewidzia
nej w § 12 p . b . i w §§ 14, 15 i (6 Taryfy, zgłoszo
nej w godzinach słabego ruchu (od 21 do 8) należy 
pobierać lj5 część opła ty przyoadającej za rozmo
wy w godzinach słab eg o ruchu. 

Za \ rozmowy przeprowadzane ze stacyj abo
nentowych z osobami wzywanemi do rozmównic na 
terenie powiatu oraz za rozmowy z rozmównic 
z osobami wzywanemi do rozmównic na terenie po" 
wiatu i warszawskie j sieci podmiejskiej - na l eży 
pobierać oprócz n al eżytości za same rozmowy 
jeszcze i należytość za wezwanie do rozmównicy 
według § 17 rubryka 8. 

§ 59. Rozmowy międzym i astowe podlega j ące 
opłacie dzielą się na państwowe i prywa tne . Pry
watne dz ielą s ię na zwyczajne i pilne , w godzinach 
zaś słabego ruchu od godziny 21 do 8 - ulgowe za
stępujące zwykłe. 

Zniżkowe rozmowy prasowe i Polskiej Agen
cji Telegraficznej nie mogą być zgłaszane jako roz
mowy pilne i mogą być przeprowadzane tylko mię
dzy godziną 18 a 9. 

§ 60. Abonenci oraz osoby korzys tające z roz
mównicy publicznej mogą zgłaszać rozmowy mię
dzymiastowe z abonentami innych sieci, wymienia
j ąc oprócz numeru telefonu również nazwisko oso
by, 'z którą chcą mówić. 

W tym wypadku pobiera się oprócz opłaty za 
rozmowę także opłatę na prze słanie nazwiska 
osoby wezwanej do rozmowy (patrz § 17 rubr. 6-7). 

§ 61. Jeżeli zgłaszający rozmowę nie może 
wskazać numeru telefonu wzywanego abonenta, 
może zgłosić wezwanie, podając nazwisko, adres 
i bliższe określenie danego abonenta, wystarczające 
do odszukania go w spisie abonentów przez odnoś
ną centralę . 

W tym wypadku pobiera się oprócz opłaty za 
rozmowę także opłatę za wyszukanie numeru tele
fonu (patrz § 17 rubr. 6 - 7). 

Jeż eli okaże się, że wzywana strona nie po
siada te lefonu lub, że podane określenia są niewy
starczające, o czem decyduje centrala w siedzibie 
wzywanego abonenta, zwraca się względnie nie za
licza się opłaty za roz~owę, zatrzymując opłatę za: 
wyszukanie numeru telefonu. 

Opłaty za wyszukanie -numeru telefonu nie po
biera się od władz i urzędów państwowych przy 
zgłaszaniu rozmów do władz li urzędów państwo
wych w innej miejscowości. 

§ 62. Abonenci oraz osoby korzystające z roz
mównic publicznych mogą wzywać do rozmównicy 
osoby nieabonujące telefonu, zamieszkałe w miej
scowym okręgu doręczeń urzędu przeznaczenia. 

I 
I 
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W tym wypadku pobiera się oprócz opłaty za 
rozmowę także opłatę za przesłanie nazwiska oso
by wezwanej do rozmowy (patrz § 17 rubr. 6 - 7) 
jeszcze opłatę za posłańca w obrębie miejscowego 
okręgu doręczeń (patrz § 17 rub~. 8). 

§ 63 . J eźeli rozmowa nie doszła do skutku 
z powodu złego stanu przewodów albo aparatów lub 
z innych przyczyn, związanych z wykonywaniem 
służby, zwraca się całą opłatę za rozmowę łącznie 
z ewentualnemi opłatami dodatkowemi określone
mi w §§ 60, 61 i 62. 

W razie niedojścia rozmowy do skutku z po
wodu niezgłoszenia się wzywanego abonenta na wy
wołanie centrali zwraca się całą opłatę za rozmo
wę z ewentualną opłatą za przesłanie nazwiska 
osoby wzywanej . 

Jeżeli zgłaszający . rozmowę nie uzyska żąda
nego połączenia z powodu zajęcia linij telefonicz
nych w ciągu jednej godziny przy rozmowie pilnej, 
w ciągu trzech godzin zaś przy rozmowie zwyczaj
nej i rezygnuje z rozmowy, nie zamierzając dłużej 
oczekiwać, zwraca się całą opłatę za rozmowę oraz 
opłaty: za przesłanie nazwiska osoby wezwanej do 
rozmowy i za wyszukanie numeru telefonu. 

§ 64. Jeżeli zgłaszający rozmowę cofnie ją 
przed upływem terminu wskazanego w ostatnim 
ustę.pie poprzedniego para'grafu, ,pobiera się za 
cofnięcie stosowną opłatę (patrz § 17 rubr. 9) resz
tę opłaty za rozmowę zwraca się. Opłaty dodatko
we, okreś lone w §§ 60, 61 i 62 zatrzymuje si'ę· 

W centralach o s łużbie ograniczonej zgłosze
nia mają ważność do końca godzin urzędowych 
w danym dniu, w centralach o służbie nieprzerwa
nej do godziny 24. 

Na życzenie zgłaszającego rozmowę zgłosze
nie pozostające bez rezultatu w ciągu wskazanego 
wyżej czasu, może być jednak przesunięte na naj
bliższy okres godzin urzędowych z zachowaniem 
pierwszeństwa w kolejności. 

Przepisanie rozmowy zwykłej na pilną jest 
dopuszczalne i nie uważa się za cofnięcie pierwot
nie zgłoszonej rozmowy, natomiast przepisanie roz
mowy pilnej na zwykłą nie jest dopuszczone 

§ 65. Okres czasu podlegający opłacie za roz
mowę międzymiastową liczy się od chwili . gdy roz
mawiający faktycznie rozpoczęli rozmowę 

§ 66. Jeżeli wzywany abonent, który zgłosił 
się lila wywołanie centrali, nie zgłosi się do przepro
wadzenia rozmowy, rozmowę uważa się za cofniętą · 

Zwrot opłat następuje wówczas przy zastoso" 
waniu postanowień § 64. 

W ten sposób postępuje się jeżeli wezwany 
abonent odmówi przeprowadzenia rozmowy lub 
wezwana do rozmównicy osoba odmówi przyj ś cia 
albo nie zgłosi się w ciągu 6 godzin urzędowych da
nego urzędu od chwili doręczenia jej wezwania 
oraz, gdy osoby tej nie można odszukać pod wska
zanym adresem. 

§ 67. Jeżeli zgłaszający rozmowę nie stawi się 
do przeprowadzenia jej na wywołanie centrali, roz
mowę uważa się za przeprowadzoną i nie zwraca 
się opłaty ani za rozmowę ani opłat dodatkowych. 

§ 68. Rozmowę uważa się za przeprowadzoną 

bez względu na to, kto rozmawiał z telefonu abo
nenta wzywającego lub wezwanego. 

§ 69. Abonent stacji załączonei do centrali 
z ograniczon ą ilością godzin służby może żądać za 
specjalną opłatą (patrz § 18) stałego połączenia go 
z drugą stacją załączoną bądź do tej że centrali, bądź 
do innej ze służbą L. mającej z nią bezpośre dnie po
łączenie bądź wreszcie z centralą o pełnej służbie 
bądź dziennej C. N/2, bądź nocnej N. 

Wypadek pierwszy traktowany jest jako ruch 
miejscowy, pozostałe trzy - jako ruch międzymia
stowy. 

W ruchu miejscowym stałe połączenia poza 
godzinami urzędowemi między dwoma abonentami 
są dozwolone jako jednorazowe przez jedną przer
wę obiadową lub nocną oraz jako miesięczne jedn,)
razowo lub dwurazowo w ciągu doby. Zamiar uzy
skania takiego połączenia winien abonent zgłosić 
w urzędzie P . i T., do którego centrali jest załączony. 
Spełnienie tego życzenia uzależnia się od zgody 
drugiel.'o interesowanego abonenta. 

W ruchu międzymiastowym dopuszcza się 
stałe jednorazowe połączenia poza godzinami urzę
dowemi przez południe lub noc, je żeli nie sprzeci. 
wiają s ię temu względy natury technicznej i wzglę
dy na korespondencję przeprowadzaną zapomocą 
sieci przewodów, które w danym razie wchodzą 
w rachubę. 

Miesięczny abonament na połączenia stałe po
za godzinami urzędowemi w ruchu międzymiasto
wym jest niedozwolony. 

Wyjątek stanowią posterunki Policji Państwo
wej, które w bardzo wielu wypadkach muszą posia
dać stałe połączenia poza godzinami urzędowemi 
w ruchu międzymiastowym celem utrzymania cią
głego kontaktu z Komendą Powiatową. 

Połączenia takie należy uskuteczniać na wa~ 
runkach stałego abonamentu miesięcznego pobiera
jąc opłaty - za same połączenie jak wskazano 
w § 18 p . b . względnie c. oraz opłaty za każdą roz
mowę międzymiastową rzeczywiście w tym czasie 
przeprowadzoną . 

§ 70 Prawo pierwszeństwa pomi'ędzy zgłasza
jącymi się o połączenie poza godzinami urzędowe
mi przysługuje władzom państwowym a w razie 
kolizji kilku władz, tej władzy, która pierwsza się 
zgłosiła. Jeżeli jednak między temi władzami jest 
Policja Państwowa, to jej .bezwarunkowo należy się 
pierwszeństwo przed innemi władzami państwo
wem1. 

Jeżeli dla uskutecznienia połączeń takich po
trzebne są jakie specjalne urządzenia techniczne, 
winien ubiegający się o połączenie zwrócić koszt 
ich zakupu i przysposobienia do użytku. 

§ 71. Za specjalną opłatą dopuszczalne jest 
w tych urzędach, w których ze względu na warunki 
służbowe może to być zaprowadzone, codzienne po
dawanie abonentowi dokładnego czasu o pewnej 
porze (patrz § 19). 

§ 72. Do każdego telefonu głównego abonent 
otrzymuje z urzędu spis abonentów. Za spis ten abo
nent obowiązany jest uiścić 0płatę ustaloną przez 
Zarząd Poczt i Telegrafów. Odnośna opłata winna 
być uiszczona przy najbliższej opłacie abonamentu. 
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Od przyjęcia i opłacenia spisu abonentów abonent 
nie może się uchylać. 

Dalsze egzemplarze spi.su poza pl~erwszym, czy 
to dla aparaJtu głóW'11'ęgo, ozy to dla aparatów dGuat
kowych, może abonent otrzymać na własne żądanie, 
uiszczając ustaloną opłatę, ;o ile Zarząd Poczt i Te
legrafów posiada z.apas,awe egzemplarze spisu do 
dyspozycji. 

Doręczenie spisu odbywa się bezpłatnie. 
Powyższe post.anowielPia odnoszą się również 

do dodatków do slpisu abonentów. 
§ 73. Każdy abonen1t posiadający j-edną stację 

główną m~ prawo do jed!llora'Zowego bezpłatnego 
zamieszcz,eT1.i-a jego nazwiUska w spisie; kto abQ'.l1Ju,e 
więc'ej nii; jedną st'le ję główl11ą ma prawo żądać, by 
nazwisko je~o zamies,zczone by~o w spisie bezpłatnie 
tyle :razy, ile abonu}e stacyj głównych. 

Nazw[lska abonentów zami.eszcza się w spISIe. 
pod literą i w brUllieniu, które sami oni oznaczą; gdy 
abonent żądanych wskazówek nie udzielił - pod tą 
l:tterą ~ w tern brzmieniu, które Zarząd Poczt i T e
legrafów UJZtna za stosowne. 

Apa,raty dodatkoowe wyk.azuje się przy ·odno
śnych aparatach głównych. 

Tekst danych, dotyczących abonenta, zamiesz
c;1:onych w spisIe bezpłatnie, nie może być dłuższy 
przy ciwukoJumnowym układzie spi,su: 

. a) dla aparatu głównego l11ad trzy wiersze, 
bl dla aparatu dodatkowego nad jeden wiersz 

druku. 
W l'aZli'e przekr·oozeni.a wymienionej ilości wier

szy obowiązuje za każdy doaatk,awy wIersz druku 
o$obną ·opłata (p,aŁrz § 20). 

Za osobną opłatą, nazwisko względnie firma 
abonenta mngą byc zamieszozoue w spisie kilkakrot
nie poj róż:n,em~ nznaczeni.ami (patrz § 20). 

. Treść zamieszczonego tekstu moż,na zastoso
wać mw,gół do życzenM abonenta, jeżeli prze·ciw te
mu nie zachodzą f.akioe ważne przeszkody. 

Na pi~emne życzenia abonenta telefon jego i na
zwi'sko mogą być nie zamieszczone w spisie abonen
tów. 

.§ 74. W wyją1kowych wypadkach, zasługują
cych na uwzględnienie, Ministerstwo Poczt i Tele
grafów moż·e zezw(}!ić właścicielom prywatnych 
urżądzeń telefonicznych, zakła'6anych na mocy odpo
wiedniego zezwQ}.emLa lub koncesfi, na zawieszenie 
swoich przewodów na tr,asach Zarządu Poczt i Te
legrafów względnie może im wynająć żyły kablowe. 

. § 75. Zawieszanie przewodów prywatnych 
na t'rasaGh panstwowych wykonywują wyłączl11ie or
gana Zarządu p·ocz>t i Telegrafów. 

Za wyko'nanie 'odno'śnych robót stmna p:rywat
na w~nna zwrócić Zatrządowi Poczt ~ Telegrafów jego 
koszty własne. 

Strona prywatna ma prawo sama dostarczyć 
potrzebn.e materjały; materiały te winmy w zupełno
ści ;odpowia,dać typom Za'l'ządu p.oczt i Telegr.afów. 

§ 76. Przewody prywatne zawieszone na tra.: 
sach Zarządu p.oczt i Telegrafów konserwuje tenże 
Zarząd za opłatą, prz,ewidzianą w § 21. 

§ 77. Zctrządowi Poczt j Telegrafów przysługu
je prawo na zasadzie uprzedniego miesięcznego' wy
powiedzenia, bez podawania powodów usunąć ze 

swej trasy przewody prywatne lub wyłączyć żyły 
kablowe. 

Usunięcie przewodów uskutecz,nruają organa 
Zarządu P. i T. za zwrotem przez stronę prywatną 
kosztów tych foObót. 

§ 78. Za reklamacjie dotyczące rozmów telefo
niocznych mi~dzymiastowych należy pobierać takie 
s.ameopłaty jak za reklamacje pocztowe względnie 
telegraliczne t. j. p01 50 gToszy od każdej reklamacjili. 

Za ,reklamacje należy uważać wypadki żądrunia 
wyjaśnień w sprawach przeprowadzonej rozmowy 
jak np. żądania wskazania numeru telefonu ' wzglę
dnie Inazwiska osoby, z którą reklamant przeprowa
dził r01zmo'\'lę, żądanie wyja~nienia dlaczego. rozmo
wa lnie doszła do skutku i t. p. 

Ni'e należy natomiast pobierać opłaty za zaża
lenia na zł-e funkcjonowanie telefonów, na 'Hieprawi
dłOlWe z.a'liczenie ,opłat, na złą obsługę centTali i t. p. 

Wszelki,e zażaJ.enia są wolne od opłat. 
§ 79. Za wycl"ln~ e dupliJkatów zgłoszeń na roz

mowy telefoniczne jak również za wydanie duplika
tów rachunków na.leżyt'ości. telefonicZlnych nal~ży 
pobierać opłaty w wysokości po 50 groszy od każde
go wydanego duplikatu. 

Podania o wydani'e duplikatów opłacie nie pod-
legają. ' . 

c Z Ę Ś ć III . 

Opłaty za rozmowy telefoniczne z zagranicą. 

§ 80. Opłaty za rozmowy telefoniczne zagra
ni czne, oparte na postanowi'2niach umów z poszcze
gó1nemi państwami, są ustalone we frankach i centy
mach złotych. 

Opłaiy te przehcza Slię na złote polskie we
dług obowiązującej równowartości złotego polskiego 
do franka złotego . 

182. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROBóT 

PUBLICZNYCH' 

z dnia 22 marca 1929 r. 

o egzaminach wymaganych do uzyskania prawa kie
rowania robotami budowlanemi i wykonywania pro

jektów (planów) tych robót. 

Na podstawie artykułów 368 ust. 4 i 364 p. 2 
lit. <:) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 
z dnia 16 btego 1928 r. o pra\~ie budowlanem i 7abu
dowaniu osiedl,i (Dz. U. R. P. Nr. 23, poz. 202) zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. Dla przeprowadzania egzaminów prze
widzianych wart. 361, 362, 363 i 364 p. 1 i 2 rozpll
rządzenia Prezydenta Rz;eczypospolitej z dnia 16 lu
te,go 1928 r. o prawie budowlane m i zabudowaniu 
osiedli (Dz. U . R . P. Nr. 23, poz . 202) ustanawia się 
przy Ministerstwie Robót P ublicznych komisję egza
minacyjną, składającą się z przewodniczącego, jeg.o 
zastępcy i potrzebnej ilości członków, mianowanych 
przez Ministra Robót Publicznych na okres trzyletni 
z grona lub też z p oza grona urzę·dników Minister
stwa Robót Publicznych. 




