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starsi dozorcy więzienni w XI grupie upos·ażenia 
stopień przodownika Straży Wi~ziennej; 
dozorcy więzienni w XII grupie uposażenia - sto
pień starszego strażnika więzi ennego; 
dozorcy więzienni w XIII grupie uposażenia -- sto
pień strażnika więziennego; 
pomocniczy dozorcy więzienni w XIV grupie uposa
~enia będący w służbie w dniu wejścia w życie roz
porządzenia niniejszego, otrzymują stopień straż
nika wię~iennego. 

Art. 100. Urzędnicy ka:ncelaryjni, będący w 
służbie w dniu wejścia w życie niniejszegO' rozporzą
dzenia, stają się funkcjonarjuszami Straży \Y/Jęzien
nej i, zachowując dotychczasowe swe uposażenie i sta
nowiska, otrzymują następujące stopnie: 
adjunkci kancelaryjni "IN IX st. sł. - stopień podko
misarza Straży Więziennej; 
adjunkci kancelaryjni w X st. sł. - stopień aspiran
ta Straży Wipziennej; 
kanceliści w XI st. sI. - stopiel'i przodownika Stra
ży Więziennej. 

Art. 101. Sprawy dyscyplinarne, VI których 
przed wejściem w życie r02<porzą}dzenia niniejszego 
zapadły już orzeczenia komisyj dyscyplinarnych I in
stancji - toczą się do końca według przepisów, obo
wi,\!zujących przed dniem wejścia w życie rozporzą
dzenia niniejszego. 

Art. 102. PO'sbnowienia rozporządzenia m
niejszego nie stosu j ą się do: 

a) kapelanów, nauczycieli, lekarzy i sanitariu
szów; 

b) fun!kcj onarj uszów, pełniących służbę w za 
kładach wychowa wczo-popra wczych. 

Art. 103. Pr.zepisy ust. 1 i 2 art. 62 rozporzą
dzenia niniejszego stosują się do wszystkich funkcjo
narjuszów więziennych, będących w służbie w dniu 
wejścia w życie roz'porządzenia nin iejszego, z tą 
żmianą, że przewidziany w ust. 1 art. 62 okres trzy-

, letni zostaje skrócony do jednego roku, który liczyć 
się będzie od dnia wejścia w życie rozporządzenia ni
niejszego, niezależnie nd daty ro'zpoczęcia przez 
funkcjonarjusza jego służby w więziennictwie. 

Art. 104. Przepis art. 57 stosuje się równieź 
do funkcjonarjuszów więziennych będących w służ
bie w dniu wejścia w życie rozporządzenia niniejsze
go, ' jednak tylko co do lat służby \v więziennictwie 
poIskiem, poczynając od dnia 1 listopada 1918 r. 

Art. 105. Minister Sprawiedliwości wydaje 
w drodze rozporządzeń przepisy normujące: 

a) zakres pełnienia przez Straż Więzienną obo
wiązków sŁrażykonwojowej (art. 1 ust. 2); 
rozporządzenie to zostanie wydane w poro
zumieniu z Ministrami: Spraw Wewnętrz
nych i Skarbu; 

b) umundurowanie i uzbro jenie funkcjonarju
szów Straży Więziennej (art. 2); 

c) wyszkolenie funkcjonarjuszów Straży Wię
ziennej (art. 22); 

d) prowadzenie wykazów stanu służby funkcjo
narjuszów Straży Więziennej (art. 28); 

e) kształcenie na koszt Skarbu Państwa dzieci 
funkcjonarjuszów Straży Więziennej, którzy 
utracili życie w służbie (art. 59); rozporzą-

'dzenie to zostanie wydane w porozumieniu 
z Ministrami : Opieki Społecznej, Skarbu 
oraz Wyznań Religi jnych i Oświecenia Pu
blicznego ; 

f) postępowanie dyscyplinarne (art. 79). 

Postanowienia końcowe. 

Art. lG6. Wykonanie rozporządzenia mmeJ
szego porucza się Ministrowi Sprawiedliwości. 

Art. 107. Roz'Porządzenie niniejsze, z wyjąt
kiem ust. 2 art. 1, wchodzi w życie z dniem 1 września 
1932 r. . 

Jednocześnie tracą moc ohowiązującą wszystkie 
dotychczasowe przepisy w sprawach unormO'wanych 
ninie j szem rozpcrządzen'iem. 

Przepis ust. 2 art. 1 we jdzie w życie w terminie, 
określonym przez rozporządzenie, przewidziane w 
punkci.e a art. 105. 
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668-
ROZPORZĄDZENiE 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
z dnia 27 sierpnia 1932 r . 

o zmianie n.iektórych postanowień rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 

1927 r. w sprawie zmiany ustroju pieniężnego. 
Na p<c<distawi,e art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 

li.L al ustawy z dnia 17 ma rca 1932 r. o upoważnieniu 
Prezydenta Rzeczyposp olitej do wydawani.a r ozpo
rządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) 
postanawiam co następuje: 

Art. 1. W roz,p orządzeniu Pn:!zyden.ta Rzeczy
pospolitej z dnia 5 listopada 1927 r . w sprawi,e zmia
ny ustroju pieniężnego (Dz . U. R. P. Nr. 97, poz. 855) 
wprowadza się na'stępu jące zmiany: 

a) art. 2 otrzymuje brzmienie następujące: "Wy
bijane będą monety: 
1) złote: pD 100 zł , 50 z.ł i 25 z.ł; 
2) srebrne: po 10 d, 5 zł i 2 zł; 
3) niklowe: po 1 z ł .oraz po 50 gr, 20 gr 

i 10 gr ; 
4) bronzowe: po 5 gr, 2 gr i 1 gr. 

Monety złote po 25 zł otrzymują nazwę 
dukata. "; 

b) art. 4 otrzymuje brzmienie następ u jące : "Mo
nety srebrne wybi,jane będą ze stopu zawie-
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rającego na 1000 części; ogólnej wagi 750 czę
ści srebra. 

Waga monet po 10 "d wynosi 22 .gramy, srednica 
34 mm. 

Waga monet po 5 z1 wynos i 11 gramów, średni
(:ą. 2ą mm. 

Waga monet po 2 zł wynosi 4,4 gmma, średnica 
22 mm."; 

. " c) 'art. 7 otrzymuje brzmienie następu j ące. : 
"Przy wybijaniu monet złotych i, srebrnych 
odchylenia poniżej i powyżej norm, WSKaza
nych wart. 3 i 4 niniej'szego rozporządzenia 
'Co do próby i, wagi, nie mogą przekraczać 
dla monet z,łotych: co do pr,óby - dwóch ty
sięcznych CZ,ęŚc1, co do wagi - dla monet 
po 100 zł i 50 zł jednej tysiącznej części ich 
wagi i po 25 zł - dwóclh tysięcznych części 
ich wagi,; dla monet srebrnych co do, próby -
trz,e'ch tysięcznych części, co do wagi - dzie
sięciu tysięcznych częś ci ich wagi."; 

d) art. 100trz.ymuje brzmienie następujące: 
"O ile zapłata w myśl obOwiązujących prze
pisów nie 'jest przewidziana w inny sposób, 
monety, wypuszczone na p odstawie niniej
s,zego rozporządzenia, są środkami płain i cze
mi, mającemic moc umarzania zob owiązań 
prz:ez zapłatę: monety złote bez ogranicze
nia kwoty, monety po 10 zł do kwoty tysią 
ca złotych, monety p o 5 zł do kwoty 500 
złotych, monety po 2 .zł do kwoty stu zlo
tych, monety niklowe po' 1 zł do kwoty pięć
dziesięciu złotych, pozostałe monety niklowe 
i bronzowe łącznie do kwoty dzies ięciu zlo-

, tych przyka1żdej wypłacie. K asy państwowe 
przyjmują monety wszelkioh rodzaj ów w każ
dej ilości przy wszystkich wpłatach .z wyjąt

', kiem tych, które w myśl obowiąz:ującyc.h 
przepisów winny być uiszczane w monetach 
złotych." 

Art. 2. Wyk onanie rozporządzenia niniej sze
go porucza się MinisŁr-owi Skarbu. 

Art. 3. RozlPorz ądz enie mmeJs.ze wcho d'z i 
wżycie z dniem ogłoszenia. Równocześnie tr,aci moc 
obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypo
spolitej ,z dnia 30 października 1930 r. w sprawie sto
pu monet srebrnych po 5 .zło tych i po 2 złote (Dz. U. 
R. P. Nr. 82, poz. 640). 
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669. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 26 s ierpni.a 1932 r. 

o wprowadzeniu postępowania doraźnego. 

Na podstawie a rt. 1,2 i 3 rozporz,ądzenia Prezy
denta Rzec.zyp ospolit;ej z dnia 19 marca 1928 r. o po
stępowaniu doraźnem (Dz .. U. R. P. Nr. 33, poz. 315) 
,oraz art. 24 i 32 rozporządzenia Prezyd/enta Rzeczy
pospolitej z dnia 11 lipca 1932 T., zawierającego prze
pisy wprowadzające kodeks karny i: prawo o wykro
c,zeniach (Dz. U. R. P . Nr. 60, poz. 573) ,zarządza się 
co nas tępuj e : 

§ 1. Wpro-wad za się 'przed sądami p owszech. 
nemi na całym obszarze Państwa pos tępowanie doraź
ne, p rz ewid ziane w rozporządz.eniu Prezyde"nta Rze
czypospol ite j z dnia 19 marca. 1928 'f. o postępowaniu 
doraźnem (Dz .. U. R. P. Nr. 33, poz. 315). 

§ 2. Postępowaniu doraźnemu JPod.legają prze· 
stępstwa, prz,ewidzi,ane: .' 

a) w kodeksi'2 karnym 1932 r. wart. 93 § 1 i 94 
§ 1 OTaz, wart. 96, 97 i 98, jeidi zbrodnie te 
dotyczą czynów, określonych wart. 93 § .1 
lub 94 § l, wart. 125 § l, wart. 166; jeżeli 
związek ma na ·celu przestępstwo, podlega
j"ące postępowaniu doraźnemu, wart. 167, 
w art. 215 § l, wart. 216 § l, wart. 217 §1, 
wart. 218, w art. 219, wart. 222, wart. 223, 
j eżeli czynu dokonano lub usiłowanodoko
nać przez uszkodzenie urządzeń, wart. 225 
§ l, 258, 259, 260 oraz wart. 261, jeżeli 
sprawca był zaopatrzony w broń lub narzę· 
dzie, przeznaczone do napaści lub obrony; 

b) wart. 1 §§ 1 - 5,art. ·6 §§ 2 i 3,art. 7 i 8 
ro.zporządz.enia. Prezydenta. Rzeczypospolitej 
z dnia 16 lubego 1928 r. o karach za szpiego
st wo i n iek tóre inne przestępstwa przeciw 
Pails twu (Dz. U. R. P. Nr. 18, poz. 160'). ' 

§ 3, Wykonanie rozp orządzenia .ninvej'szego 
porucza się Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych. 

§ 4. Rozp oTz ądzeni e 'nLniej'sze z}'1s'kuje moc 
obowiązującą z dniem 1 września 1932 r., wchodzi zaś 
w zycie w poszczególnych miejsc.owościach dnia na
stępnego p o podaniu ,go do powszechnej w~adomo'ści 
we właściwem mi eś'cie powiatowem hez względu na to, 
ki,edy nastąpiło obwieszczenie o wprowadzeniu postę
p owania doraźnego w p osz.czególnyc..h miejscowo
ściach, należących do danego. powiatu. 

§ 5. U chyla się z .clni·em 1 września 1932 r. 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 
1931 r. o wprowadzeni1u postępowania dora.źnego· (D~. 
U. R. P. Nr. 79, poz. 622). 

Prezes Rady Ministrów: A. Prystor 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki: 


