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stra Reform Rolnych i organizacji urzędów i komisyj 
ziemskich (Dz. U. R. P. Nr. 90, poz. 706), art. 62 usta
wy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wylw naniu reformy 
rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr. 1, poz. 1) i art. 34 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
11 lipca 1932 r. o unormowaniu właściwości władz 
i trybu postępowania w zakresie administracji rol
nictwa i reform rolnych (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 
622) zarządzam co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Reform Rol
nych z dnia 19 stycznia 1927 r. o udzielaniu insty
tucjom upo\\'a~n!eI1. do w ykonywania parcelacji n:e
ruchomości ziemskich, oraz o nadzorze i o zasadach 
postępow.ania tych instytucyj (Dz. U. R. P . Nr. 28, 
poz. 229) ze zmianą wpw'wadzoną § 4 rozporzą
dzenia z dnia 17 września 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 87, 
poz. 686) czyni się n astępujące zmiany: 

. 1) w cz. 1 § 5 wyrazy: "prezesów okręgowych 
urzędów ziemskich" zastępuje się wyrazami: "powia
towych urzędów ziemskich", w cz. 3 tegoż paragrafu 
wyrazy: "prezes okręgowego urzędu ziemskiego" 
zastępuje się wyrazami: "powiatowy urząd ziemski"; 
w cz. 4 tegoż paragrafu wyrazy: "Prezes okręgowego 
urz.ędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "Powia
towy urząd ziemski"; 

2) w cz. 2 § 6 wyrazy: "prezes okręgowego 
urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powia
towy urząd ziemski"; skreśla się wyrazy: "przyczem 
dotyczące tego zatwierdzenia orzeczenia prezesa 
okręgowego urzędu ziemskiego są ostateczne", w cz. 
3 tegoż paragrafu wyrazy: "prezesowi okręgowego 
urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: "powia
towemu urzędowi ziemskiemu"; 

3) w cz. 2 § 7 skreśla się zdanie drugie i trze
cie; wcz. 3 tegoż pari'grafu wyrazy: "prezes okręgo 
wego urzędu ziemskiego" zastępuje się wyrazami: 
"właściwy Urz'łd ziemski". 

§ 2. Rozporządzen i e niniejsze wchodzi wży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: 
Sew. Ludkiewicz 

797. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

I REFORM ROLNYCH 

z dnia 30 września 1932 r. 

o uldze celnej na jądra pestek egzotycznej odmiany 
moreli, t. zw. ghejsi, łuszczone. 

Na podstawie art. 7 puhkt b) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r , w prz.edmioc.ie uregulowania stosun
ków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza 
się co następuje: 

. ' § 1. Od jąder pestek egzotycznej odmiany 
moreli, t. zw. ghejsi, łuszczonych, sprowadzanych za 

pozwoleniem Ministerstwa Skarbu, opłaca si'ę cło 
ulgowe VI wysokości złotych 43 od 100 kg brutto/ 

~ ;i 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dn;em 1 grudnia 1932 r . i obowiązuje do " dnia 
31 st ycznia 1933 r. włącznie. 

Minister Skarbu: WI. Zawadzki 

Mi.niisber P,!1ze.myslu i Han:dl!u: Zarzycki 

Minister Rolnictwa 
i Reform Rolnych: Sew. Ludkiewicz 

798. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 października 1932 r. 

o wycofaniu z obiegu dwuzłotowych monet 
srebrnych. 

Na podsfawieart. 19, 20 i 23 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 
1927 r. w sprawie zmi any ustroju pieniężnego (D;1:. 
U. R. P. Nr. 97, poz. 855) zarządzam co następuje: 

§ 1. Dwuzłotowe monety srebrne, emitowa
ne na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczy
pospolitej w p rz edmiocie systemu monetą.rnego · . (pz, 
U. R. P. z 1924 r. Nr. 37, poz. 401) według wzoru, 
u stalonego rozporządzeniem Ministra Skarbu z . d:ni:,a 
26 maja 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 476), trC1-cą 
moc prawnego środka płatniczego z dniem 31 stycz
nia 1933 r. 

Poczynając od dnia 1 lutego 1933 r. ' d~ -clnia 
31 stycznia 1935 r. mon ety powyższe będą wymie
niane oraz przyjmowane przy uiszczaniu wszelkich 
należności w kasac h urzędów skarbowych oraz od
działach Banku Polskiego. Po dniu 31 stycznia 
1935 r. obowiązek wymiany tyc.h , monet ustaje. ' .. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi .w ' ~y
cie z dniem ogłoszenia . 

Minisler Skarbu: WI. Zawadzki 

799. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 25 paźd ziern ika 1932r. 

o ustaleniu wzoru monety srebrnej wartości 
dwóch złotych. 

Na podstawie art. 9 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitei z dnia 5 listopada 1927 r. 
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w sprawie zmiany ustroju pieniężnego (Dz. U. R. P. 
Nr. 97, poz . 855) zarządzam co n as tępuje: 

§ 1. Monetę srebrną warlości dwóch złotyc h 
ustalam według wzoru, którego wizerunki w grai'icz
nej reprodukcji podane są jako załącznik do niniej
szego rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży 
cie z dniem o głosz eni a. 

M.inister Skarbu: Wł. Zawadzki 

Załącznik do rozp. M.in. Skarbu z dn. 
25 paździ e rnika 1932 r. (poz . 799). 

800. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRA WLEDLIWOśCI 

z dnia 15 października 1932 r. 

o postępowaniu dyscyplinarnem przeciw funkcjo
narjuszom Straży Więziennej. 

Na podstawie art. 105 pkt. f) rozporządzen i a 
Prezydenta Rzec zypospolitej z dnia 23 sierpnia 
1932 r.O Straży Więziennei (Dz. U. R. P . Nr. 74, 
poz. 667) zarządzam co następuje : 

§ 1. Przełożony, w razie dostrzeżenia na ru
szenia obowiązków w czasie służby lub poza służbą 
przez podwł.adnego funkcjonarjus za Straży Więzien
nej, lub otrzymania o tem wiadomości, przeprowa
dza wst~pne zbadanie sprawy. 

Gdy wstępne zbadanie sprawy stwierdzi naru
szenie przez funkcjonariusz a obowi ązków s łuż b o 
wych. natenczas prz.ełożony kieruje spr awę na dro
gę postępowania dyscyplinarnego, jeżeli za czyn ten 
nie grozi kara porządkowa. 

§ 2. Komisją dyscyplinarną, właściwą do 
spraw przeciw wyższym funkcjonarjuszom Straży 
,Więziennej, jest urzędująca przy Ministerstwie Spra
wiedliwości Komisja dyscyplinarna dla wyższych 
funkcjonarjusz.ów Straży Wi ęziennej. 

Komisją dyscyplinarną, właściwą do spraw 
prz,eciw niższym funkcjonarjuszom Straży Więzien
nej, jest Komisja dyscyplinarna przy prokuraturze 
tego sądu apelacyjnego, na którego obszarze dany 
funkcjonarjusz pełni służbę VI chv~'i li wszczęcia prze
ów niemu postępO\viln!<l dyscyplinarneg.o. 

§ 3. Pos lc;powanie dyscyplinarne wszczyna: 
aj przeciw inspektorom Straży Więziennej -, 

l\'l ii1 ió: ter Spra wid li waś ci; 
bl paec!vv" pozosl:ałym wyższym funkcjonarju

szom S lruży Więziennej - Główny Inspek
tor Straży Więzienn e j; 

c) przeciw niższym funkcjonarjuszom Straży 
Witizi cn nei - Główny Inspektor Straży 
Wit;;ziennej lub naczelnik więzienia, które
mu w chwili ws z częcia postępowania dyscy
plinarnegu obwiniony niższy funkcjonarjusz 
Stra;::y Więziennej s łui.bowo podlega. 

§ 4. W/ ra7.;2 pope:nie r, ic. czynu przestęp:1ego 
przez funkcjo narjusza Straży Więziennej, przełożony 
niezwł.ocz.n.ie zawildamia o lem właściwego pl':l!m
rata ra i jedn ccześ.nie wszczyna postępowanie dyscy
plinarne . 

§ 5. Pt) s lęrawanie karne przeciw funkcjo
nariuszowi Straży Więziennej nie wstrzymuje biegu 
postępovvania dyscyplinarnego przeciw niemu, z wy
jątkiem przy padku, w którym przed zakończ::aiem 
śledztwa sądowego lub dochodzenia prokuratorskie
go nie b~dzie mo~. n a zebrać d03 ta tecznych matzrja
łów do przeprowadzenia po stępowania dys:::ypli
narnego. 

§ 6, Władzćt , wszczynająca postępowanie dy
scyplinarne, wyda postanowieni.C! , stwierdzające roz
poczęcie postępowania dyscyplinarnego i wskaże 
w niem: 

aj osob ę , pr ze ciw której wszczyna się p0stę
pawanie dyscyplinarn e ; 

bl narus ze nie obowiązków podczas służby lub 
pOlia służbą, j,a.k,ie zarzuc~ ,sLę oibwuaionc
mu funkc jonarjuszowi . 

§ 7. Dochodzenie dyscyplinarne prz,epro-
wadza: 

a) w stosunku do wyższych funkcjon.arjuszów 
Straży Wię ziennej - be zpośredni przełożo
ny lub inspektor Straż " Więziennej, .w wy
jątkowych ZC\Jś przypadka'ch - urzędnik Mi
nisterstwa Sprawicdliwośr~i. Inspektora 
Straży Więzi,ennej wyznacza Główny In
spektor Straży Więz.iennej, urzędnika zaś 
Ministerstwa Sprawiedliwości deleguje Mi
nister Sp'awiedliTNości; 

bl , .. , stosun ku do niższych funkcjonarjuszów 
Straży \Xi ięz.iennej - be zpośredi1i przełożo
ny lub iuspektor Straży Więziennej, wy
znaczony przez Głównego lnspektora Stra
ży Więzienne j. 

§ 8. Prowadzący dochodzenie nie moż,e być 
powołany do kompletu opinjodawczego, ani też do 
jakiejkolwiek innej czynności w postępowaniu dy
scyplinarnem. 

§ 9. Prowa.dzący dochodzenie zbiera wszel
kie materjały, służące do wyjaśnienia sprawy. Jest 
on uprawniony do przesłuchiwania świadków i bieg
łych. Służy ll'.U prawo żądać współdziałania władz 
sądowych, administn,cyjnych i policyjnych. 


