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§ 1. Na obszarze: 
powiatu garwolińsl;<.iego w województwie lubel

skiem, 
powiatów: gostyńskiego, kępińskiego, leszczyń

skiego i rawickiego w województwie poznańskiem, 
powiatu wadowickiego w województwie kra

kowskiem, 
powia tu buczackiego w województwie tarno

polskiem i 
gmin: Płonne i Sokołowo w powiecie rypiń

skim województwa warszawskiego, 
- z dniem 15 czerwca 1932 r. wchodzą w ży

cie postanowienia ustawy z dnia 28 października 
1925 r . o nadzorze państwowym nad buhajami (Dz. 
U. R. P. Nr. 121, poz. 868) z wyjątkiem postanowień 
art. 1, ust. 1 oraz art. art. 5, 8 i 9 tejże ustawy, które 
wchodzą w życie z dniem 1 sierpnia 1932 r . 

§ 2. Dla obszaru każdego z powiatów, wymie
nionych w § l, oraz dla obszaru gmin Płonne i So
kołowo w powiecie rypińskim, powołuje się po je
dnej komisji kwalifikacyjnej. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Roln ictwa: Sew. L"udkiewicz 

440. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 23 marca 1932 r. 

o wymianie uszkodzonych i zatrzymywaniu fałszy
wych znaków pieniężnych. 

Na podstawie art. 12 i 23 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. 
Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje: 

§ 1. Bilety bankowe podarte, sklejane, zabru
dzone lub w inny sposób uszkodzone w stopniu unie
możliwiającym rozróżnienie szczegółów rysunku, mo
nety złote, które utraciły więcej niż 5/1000 swej naj 
niższej ustawowo dopuszczalnej wagi, oraz wszelkie 
monety z całkowicie startym wizerunkiem (rysun
ki'em), lub uszkodzone nie mają charakteru prawne
go środka płatniczego. 

§ 2. Uszkodzone wskutek normalnego zużycia 
bilety bankowe, o jle nie wykazują braku znaku 
wodnego oraz więcej niż: 

a) 1/3 części powierzchni biletu, 
b) trzech cyfr numeru i jednego podpisu lub 

części oznaczenia serji i jednego podpisu 
są wymieniane bez żadnych ograniczeń i potrąceń 
przez oddziały 'Banku Polskiego oraz kasy urzędów 
skarbowych i pocztowych jak również przyjmowane 
przy wszelkich wpłatach przez oddziały Banku Pol
skiego oraz wszystkie kasy państwowe. 

Bilety sklejane mogą być wymieniane względ
nie przyjmowane przy wpłatach tylko w tych wypad
kach, o ile składają się z części stanowiących pier
wotną całość i odpowiadają pozatem warunkom, 
ustalonym w ustępie poprzednim niniejszego pa
ragrafu. 

§ 3. Bilety bankowe, nie odpowiadające wa
runkom wyszczególnionym w paragrafie poprzednim, 
będą wymieniane jedynie za każdorazową zgodą Dy
rekcji Banku Polskiego, o ile zwracający się o wy
mianę usprawiedliwi dostatecznie, że uszkodzenie na
stąpiło z przyczyn od niego niezależnych . 

Przy wymianie tego rodzaju biletów Bankowi 
Polskiemu przysługuje prawo potrącenia kosztów 
porta, korespondencji i kosztów druku biletu. 

§ 4. Wszelkie monety z wyjątkiem zastrzeżo
nym w paragrafie następnym, których wizerunek (ry
sunek) został wskutek normalnego zużycia częścio
wo starty oraz monety z brakami menniczemi, lub 
uszkodzone przypadkowo są wymieniane bez żad
nych ograniczeń i potrąceń przez oddziały Banku 
Polskiego oraz kasy urzędów skarbowych i poczto
wych, jak również przyjmowane przy wszelkich 
wpłatach przez oddz i ały Banku Polskiego oraz 
wszystkie kasy państwowe. 

§ 5. Monety złote , które utraciły wskutek 
normalnego zużycia wi ęcej niż 5/1000 części swej 
ustawowo dopuszczalnej najniższej wagi, wymianie 
nie podlegają, mogą być natomiast na żądanie oka
zieieli nabywane na wagę przez Bank Polski i Men
nicę Państwową po cenie zł 5,33 za gram pozostałej 
w nich wagi. ' 

§ 6. Monety z całkowicie obustronnie startym 
wizerunkiem (rysunkiem) oraz monety umyślnie 'usz
kodzone wymianie nie podlegają. 

W razie przedstawienia przy wpłacie do kas 
Banku Polskiego lub do kas państwowych monety 
z całkowicie obustronnie startym wizerunkiem (ry
sunkiem) lub umyślnie uszkodzonej, monetę taką rze
czone kasy mają obowiązek skasować i zwrócić ją 
okazicielowi. 

§ 7. W razie zgłoszenia w jakiejkolwiek kasie 
państwowej, samorządowej lub w instytucji kredyto
wej względnie w przedsiębiorstwie bankowem znaku 
pieniężnego sfałszowanego, podrobionego lub budzą
cego wątpliwości co do jego autentyczności, znak ta
ki winien być przez rzeczoną kasę lub instytucję za
trzymany. Urząd lub instytucja zatrzymująca znak 
pieniężny winna wypełnić kwestjonarjusz z 4odpisa
mi, zawierający: 

a) nazwę i siedzibę urzędu lub instytucji kwe
stjonującej, liczbę porządkową kwestjonarju
sza i datę; 

b) imię, nazwisko okaziciela i dokładny adres 
jego zamieszkania; 

c) opis zatrzymanego znaku pieniężnego (war
tość nominalna, data ~misji, serja i numer); 

d) oświadczenie okaziciela co do źródła, z któ
rego znak ten otrzymał; 

e) podpis zatrzymującego znak pieniężny oraz 
podpis lub odcisk palca okaziciela. 



Nr. 46. Dziennik Ustaw. Poz. 440 441. 799 

Oryginał kwestjonarjusza z 1 odpisem i z za
trzymanym znakiem /ieniężnym winien być nie
zwłocznie przesłany: " 

1) do Banku Polskiego (Oddział ekspertyz), 
o ile zatrzymany został bilet bankowy, 

2) do Mennicy Państwowej, o ile zatrzymana 
została moneta. 

Drugi odpis kwestjonarjusza winien być równo
cześnie przesłany właściwej jednostce Policji Pań
stwowej (Komendant posterunku, Komendant powia
towy, Komendant miasta wydzielonego). 

Trzeci odpis kwestjonarjusza pozostaje w in
stytucji, do której falsyfikat zgłoszono, czwarty od
pis otrzymuje okaziciel, jako pokwitowanie. 

§ 8. Jeżeli na okaziciela pada wyraźne podej
rzenie fałszowania względnie rozmyślnego puszcza
nia w obieg falsyfikatów, należy wezwać policję, któ
ra postępuje w myśl właściwych przepisów. 

§ 9. Bank Polski względnie Mennica Państwo
wa dokonywują niezwłocznie ekspertyzy zatrzyma
nego znaku pieniężnego przyczem w razie stwier
dzenia: 

a) autentyczności przesyłają zatrzymany 
znak pieniężny wraz z orzeczeniem i kwec 
s Ljonarjuszem do instytucji kwestjonującej, 
która ze swej strony zwraca go niezwłocz
nie osobie, u której znak ten został zatrzy
many, oraz zawiadamia organa Policji Pań
stwowej (§ 7); 

b) fałszerstwa lub podrobienia - przesyłają 
oryginał kwestjonarjusza z orzeczeniem 
i skasowanym falsyfikatem do Głównej Ko
mendy Policji Państwowej (Centrala służby 
śledczej), zatrzymując dla siebie odpis kwe
stjonarjusza. 

§ 10. W razie stwierdzenia w obiegu nowego 
typu falsyfikatu biletu bankowego, Bank Polski ogła
sza komunikat prasowy iZ opisem charakterystycz
nych cech falsyfikatu. 

O pojawieniu się nowego typu falsyfikatu mo
nety - komunikat ogłasza Mennica Państwowa . 

Treść komunikatu, ogłoszonego w prasie, win
na być równocześnie podana przez Bank Polski 
względnie Mennicę Państwową do wiadomości 
wszystkich Władz ' Centralnych, celem odpowiedniego 
poinformowania podległych im organów. 

§ 11. Instytucjami właściwemi do wydawania 
opinij co do prawdziwości znaków pieniężnych są: 

a) dla biletów bankowych - Bank Polski (Od
dział ekspertyz), 

b) dla monet - Mennica Państwowa. 

§ 12. Dowody rzeczowe po umorzeniu lub pra
womocnem ukończeniu sprawo podrabianie lub fał
szowanie biletów bankowych i monet przechowy
wane są: 

a) ze sprawo podrabianie lub fałszowanie bile
tów bankowych - w Banku Polskim (Od
dział ekspertyz), 

h) ze sprawo podrabianie lub fałs zowanie mo
net - w Mennicy Pańslwowej, 

co najmniej przez 1 rok, poczem ulegają komisyjne
mu zniszczeniu przy udziale delegata Głównej Ko
'mendy Policji Państwowej (Centrala służby śledczej) 
z wyjątkiem tych, które jako charakterystyczne od
miany winny być zachowane. 

§ 13. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Mi,ni:s'ter Skarbu: Jan Piłsudski 

441. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 7 maja 1932 r. 

o zaszeregowaniu stanowisk służbowych w Państwo
wym Monopolu Spirytusowym do grup uposażenia. 

Na podstawie art. 2 ust. 5 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 marca 1927 r. 
o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Nr. 32, 
poz. 289) zarządzam co następuje: 

§ L W wykonaniu przepisu, zawartego w § 105 
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 maja 
1930 r. (Dz, U. R. P. Nr. 42, poz. 363), stanowiska 
służbowe w Państwowym Monopolu Spirytusowym 
zostają zaszeregowane do poszczególnych grup upo
sażenia, stosownie do załączonego wykazu. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obo
wiązującą rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
31 stycznia 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 14, poz. 68). 

Minister Skarbu: Jan Piłsudski 

Załącznik do §1 rozp. Min, Skarbu. 
z dnia 7 maja 1932 r. (poz. 441). 

Wykaz stanowisk. 

1. Kategorja. 

S t a n ow i s k o 

Szef Działu 

Kierownik wytwórni wódek 
Kierownik biura 
Inspektor 

Kierownik samodzielnej rekty-
fikacji 

Kierownik okręgowego labora-
torjum chemicznego 

Zastępca kierownika wytwórni 
wódek 

Grupa uposa-
żenia 

II-I 

IV-II 

V-III 


