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346. 

Na mocy ąrł. 44 K9llstyłu~ji o~ł.s:?=am ustawę następu~ 

jącej treści: 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1932 r. 

w sprawie zmiany ustawy z dnia 4 lutęgo 1921 r. 
O ustanowieniu orderu "Orła Białego"; 

Art. 1. Ustawa z doia 4 lutego 1921r. O usta
nowieniu orderu "Orła Białego" (Dz. U. R. P. Nr. 24, 
poz. 136) ulega następującym zmianom: 

. 1. wart. 3 ust. l pkt. d) otrzymuje 'brzmienie 
. następujące: . 

"d) łań c u c h o r d e r o w y z ł o t y,zło
żony z orIów biało emaliowanych, z koroną, dziobem 
i szponami złotemi, połączonych naprzemian z medal
jonami owalnemi, emaliowanemi, z wizerunkiem Mat
ki Bożej z Dzieciątkiem Jezus na ręku, i medaljonami 
owalnemi, emaljowanemi, z mon ogramem "MARJA"; 
medaljony, otoczone promieniami złotemi; emalja na 
medaljonach niebieska; długość całego łĘtńcucha 
93 cm"; -

2. art. 4 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Art. 4. Na czele kawalerów orderu "Orła 

Białego" sŁoi Wielki Mistrz Orderu i Kapituła"; 

3. art. 6 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Art. 6. Członków Kapituły w liczbie trzech 

i jednego zastępcę wyznacza na lat 3 Prezydent Rze
czypospolitej z pośród kawalerów orderu "Orła Bia
łego". Kapituła obiera z pośród swoich członków 
Kanclerza Orderu i Sekretarza Orderu. Obranych 
zatwierdza w godności Wielki Mistrz Orderu. Kan
clerz Orderu jest zarazem zastępcą WielkiegoMi~ 
strza, jako przewodniczącego Kapituły "; 

4. w art. 11 usL i skreśla się końcowe wytazy: 
"ani Zgromadzenia Kawalerów " ; 

. 5. w a~t. ,,14 skre ś l a s i ę wyra zy: "Zgromadze-
nIU Kawalerow ; 

Załąc'lnik . do ustawy z d·nia 
13 marca 1932 r. (poz. 346). · 

Wzór częśc,i składowych 
łańcucha orderowego 

(art. 1 p. 1 d) 

Wielkość naturaln:.L 

347. 
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6. załącznik us law y z dnia 4 lulego 1921 r. t1 Z ll - jącej treśc i: ' . .. 0 . . 

pełnia się wzorem rysunkowym części s kładowych U S T A W A 
łańcucha orderowego, zawartym w załączniku do 
niniejszej ustawy; z dnia 18 ma rca 1932 r. 

Art. 2. Wykonanie ustawy nini ejszej pOl"llcza 
się P rezesowi Rady Minis trów. 

Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: w z. Wf. Zawadzki 

o bezpłatnem dostarczaniu druków dla celów 
bibljotecznych i urzędowej rejestracji. 

Art. L Ustan awia s i ę obowiązek bezpła tnego 
dostarczania dl a celów bibliotecznych oraz dla ce
lów urzędowej rejeslracj i wszys tkic h odbitych lub 
wydanych w Państwie drllków, przeznaczonych do 
rozpowszechnienia . 

Drukami są wszelkie wy twory graficzne , odbite 
sposobem mechanicznym lub ś rodkami chemicznemi. 

Za rozpowszechnianie druku uważa się również 
wystawianie go w miejscu publicznie dostępnem. 
Ustawa niniejsza nie ma zas tosowania do: papierów 
wartościowych, druków, przeznaczonych wyłącznie 
do użytku domowego lub towarzyskiego, do użytku 
przemysłu, handlu lub zawodu, do drukóvł artystycz-
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nych. mających charakter oryginału, a nadto do dru
ków, wydawanych przez władze wojskowę w ich 
ząkresię działania. Druki, przeznaczone dla celów 
bibljotecznych, winny być wykonane na papierze 
trwałym. 

Art. 2. Obowiązek dostarczania druków, od
bitych w Państwie, ciąży na zarządzającym zakła
dem, w którym druk odbito. Obowiązek dostarcza
nia druków, odbitych poza granicami Państwa, a wy
danych w Państwie, ciąży na nakładcy (wydawcy). 

Art. 3. Rozporządzenie Ministra Wyznań Re
ligijnych i O~wiecenia Publicznego, wydane w poro
zumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych, określi 
licthę egzemplarzy, która nie może przewyższać 
chie,sięciu. i wymieni zakłady i instytucje, do których 
druki te mają być dostarczone. 

Utwory muzyczne bez tekstu słownego i druki 
artystyczne będą dostarczone w, jednym egzempla-
rzu Bibljotece Narodowej. ' 

Art. 4. Kto, choćby przez nieoględność, naru
sz;a przepis art. 1 i 2 niniejszej ustawy, lub rozporzą
dzeń, wydanych na podstawie niniejszej ustawy, bę
dzie karany aresztem do czterech tygodni i grzywną 
do pięciuset złotych lub jedną z tych kar. 

Do orzekania w przedmiocie powyższych prze
stępstw powołane są powiatowe władze administra
cji ogólnej. 

' Przy skazaniu za naruszenie przepisów art. 1 
i 2 niniejszej ustawy należy orzec obowiązek dostar
czenia eg1:emplarzy. 

Art. 5. Wykonanie niniejszej ustawy porucza 
się Ministrom Spraw WewnęLrznych i Wyznań Reli
gijnych i Oświecenia Publicznego, we właściwym 
każdemu z nich zakresie działania. 

Art. 6. Ustawa niniejsza wchodzi w życie 
piętnastego dnia po dniu ogłoszenia. Z tą chwilą tra 
cą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy w 
przedmiotach, uregulowanych niniejszą ustawą . 

" Ustawa ta nie narusza w niczem przepisów, 
przewidujących obowiązek dostarcza.nia druków dla 
innych celów, niż wymienione wart. 1. 

, Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: w z. Wf. Zawadzki 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronislaw Pieracki 

348. 

Na mocy art. 44 ~ovstytl,lcji ogłaszam ustawę naatęp\l~ 
jącej łrdci: ' 

USTAWA 

z dnia 18 marca 1932 r. 

w ,sprawie ratyfikacji konwencji handlowej i nawiga· 
cy,nej pomiędzy Polską a Turcją, podpisanej w An
karze dnia 29 sierpnia 1.931 r. wraz z protok6łem 

po~pisania, listami A i B oraz załącznikiem C. 

Art. 1. Wyraża się zgodę na dokonanie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej ratyfikacji konwencji 
handlowej i nawigacyjnej pomiędzy Polską a Turcją, 
podpisanej w Ankarze dnia 29 sierpnia 1931 roku 
wraz z protokółem podpisania, listami A i B oraz 
załącznikiem C. 

Art. 2. Wykonanie .niniejszej tlstawyporucza 
się Ministrowi Spraw Zagranicznych, wykonanie zaś 
postanowień powyższej konwencji i jej z<lłączników 
Ministrowi Przemysłu i Handlu oraZ Ministrowi: 
Skarbu w porozumieniu z innymi właściwymi mi 
nistrami. 

Art. 3. UsLawa niniejsza wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady Ministrów: w z. WI. Zawadzki 

Minider Sl'raw Zagranicznych: August Zaleski 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 

Minister Ska.rbu: Jan Pilsudski 

349. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 hlte~o 1932 r, 

w sprawie maszynowego wytłaczania znaków stem· 
płowych. 

Kierownik Ministerstwa Wyznail Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: B. tongollowicz Na podstawie art. 18 tlstawy z dniu 1 lipca 

,1926 r. opłat.ach stemplowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, 
poz. 570) zarządzam co następuje: 

§ 1. W przypadkach, w których, w myśl powo
łanej ustawy o opł.atach sŁemplo,wych lub na mocy 
r.ozporządz;enia wykonawczego, wydanego na j,ej pod
stawie, .osoba, .obowiązana do uiszczenia opłaty, ma 
prawo uiścić ją - bądź znaczkami stemplowemi bądź 


