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RZECZYPOSPOL1TEJ POLSKIEJ 
17 stycznia NQ ·· 2. Rok 1935.' 

TREśC: 

KONWENCJA HANDLOWA 

Poz.: U-między Polską a Austrją, podpisana w Wiedniu dnia 11 październ i ka 1933 r. 
12-0świadczenie rządowe z dnia ~ 1 grudnia 1934 r. w sprawie wymiany dokumentów ratvfikacyj

nych umowy handlowej między Polską a Austrją, podpisanej w Wiedniu dnia 11 paźdzIernika 
1933 r.. ••.•..••••.•.••••••.• 

OśWIADCZENIA RZĄDOWE: 

Poz.: 13-z dnia 20 grudnia 1934 r. w sorawie przystąpienia lndy; do konwencji z dnia 12 października 
1929 r. o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowegu przewozu lotniczego 

14-z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikac yjnego międzyna
rodowej konwencji z dnia 31 maja 1929 r. o bezpieczeństwie życia na morzu . 

15-z dnia 20 grudnia 1934 r. w sprawie złożenia przez Indje dokumentu ratyfikacyjnego międzyna
rodowej konwencji z dnia 5 lipca 1930 r. o linjach ładunkowych . 

11. 
KONWENCJA HANDLOWA 

między Polską a Austrją, podpisana w Wiedniu dnia U października 1933 r. 

(Ratyfikowana zgodnie z ustawą z dn. 15 marca 1934 r. - Dz. U. R. P. Nr. 3D, poz. 263). 

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

M Y, I G N A C Y M O Ś C I C K I, 
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 

wszem wobec i każdemu zosobna, komu o tem wiedzieć należy, wiadomem czynimy: 
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W dniu jedenastym października tysiąc dziewięćset trzydziestego trzeciego roku podpisanazo
sŁała w Wiedniu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Związkowym Republiki p. ustrjackiej 
konwencja handlowa wraz z aneksami A, 8, C, D, E, F, protokółem końcowym, porozumieniem sanitarno
weterynaryjnem i dołączonym doń protokółem końcowym o następującem brzmieniu dosłownem: 
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Przekład. 

KONWENCJA HANDLOWA 

między Polską i Austrją, podpisana dnia 11 paździer
nika 1933 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Prezy
dent Związkowy Republiki Austriackiej w równym 
sŁopniuożywieni ' pragnieniem u'1atwienia rozwoju 
stosunków gospodarczych między ' Polską i Austrją, 
postanowili zawrzeć konwencję handlową i w tym 
celu wyznaczyli jako swych pełnomocników: 

z jednej strony: 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: 

P. Jana GAWRONSKIEGO, Charge d'Affaires Rze
czypospolitej Polskiej w Wiedniu; 

P.Włodzimierza ADAMKIEWICZA, Doktora Praw, 
Naczelnika Wydziału w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych; 

z drugiej strony: 

Prezydent Związkowy Republiki Austrjackiej: 

P. Engelberta DOLFUSSA, Doktora Praw, Kancle-
rza Związkowego, 

którzy, po zakomunikowaniu sobie swych pełnomoc
nictw, uznanych za dobre i w należytej formie zgo
dzili się na następujące postanowienia: 

Artykuł 1. 

Obywatele każdej z Wysokich Układających 
się Stron będą mogli w ramach i stosownie do wa
runków ustawodawstwa krajowego, które jest lub 
będzie w mocy, przybywać, podróżować, przebywać 
i osiedlać się na terytorjum drugiej Strony, lub je 
opuszczać w każdym czasie, bez jakichkolwiek ogra
niczeń innych, niż te jakim podlegają lub będą pod
legali obywatele kraju najbardziej uprzywilejowa
nego. 

Powyższe postanowienie nie upoważnia ich do 
domagania się zastosowania praw. krajowców z po
wołaniem się na postanowienia traktatów istnieją
cych w chwili wprowadzenia w życie niniejszej kon
wencji. 

Rozumie się, że postanowienia te nie narusza~ 
ją ustaw i przepisów każdej z Wysokich Układają
cych się Stron, . dotyczących dopuszczania i kontro
lowania cudzoziemców. Wysokie Układające się 
Strony zgadzają . się jednak na to, aby te ustawy 
i przepisy nie były sŁosowane w sposób wyłączający 
całe kategorje osób z korzyści wynikających z po
stanowień konwencji. 

Rozumie się, że postanowienia niniejszej kon
wencji nie osłabiają postanowień będących obecnie 
w mocy lub tych, które mogą być wydane w przy
szłości co do dopuszczania i zatrudniania pracowni
ków i robotników cudzoziemskich na terytorjum ka
żdej z Wysokich Układających się Stron i, że trakto
wanie kraju najbardziej uprzywilejowanego nie roz-

CONVENTION COMMERCIALE 

entre la Pologne et I'Autriche, signee le 11 oclobre 
1933. 

Le President de la Republique de Pologne et le 
Presidęnt Federal de la R~pubhque d'Autnche, ani
mes d 'un agal desirdefavoriser le developpement 
des telaLons economiques entre la Pologne etl'Au
triche, ont decid:e ,de cdn.cIwre UTIlZ Comvcnlion Com
merciale et ont dćsignea ceŁ effeŁcomme leurs ' ple~ 
nipolenŁiaires: 

D'une part: 

te President de la Republique de Pologne: 

M. Jan GAWRONSKI, Charge d'Affaires de la Re
publique de Pologne ci Vienne, 

M .Włodzimierz · ADAMKIEWICZ, docłeur en droit, 
Chef de Section au Ministere des AHaires 
Etrangeres. 

D'auŁre part: 

le President Federal de la Republique d'Autriche: 

M. Eng·eH)erl DOLLFUSS, docŁeur en drO]t, Chan· 
celier F ederal, 

qui apres s'etre communique leurs pleins pouvoirs, 
lesquels ont ete reconnus en bonne et due forme, 
sonŁ convenus des disposiŁions suivantes: 

Article 1. 

Les ressortissants de chacune des Haułes Par
ties Contracłantes pourront dans le cadre et suivant 
les modalites de la legislation du paysqui est ou sera 
en vigueur entrer, voyager, sćjourner et s'etablir 
dans le territoire de l' autre ou l' abandonner en loul 
temps sans etre soumis ci des restrictions de quelque 
nature qu'elles soienŁ, autres que celi es auxquel1es 
sont ou seront soumis les ressortissants de la na-
tion la plus favorisee. . 

Cette disposition ne lesautorise pas ci recIamer 
l'application des droits de nationaux en invoquant 
les dispositions des traites existant au moment de la 
mise en vigueur de lapresente Convention. 

II est enŁendu que ces stipulati.onsne portent 
pas atŁeinte aux lois et reglements de chacune des 
Hautes Parties Contracłantes relatifs ci l'admission 
et ci la police des etrangers. Les Hautes Parties Con- ' 
tractantes, toutefois, sont d'accord pour que ces lois' 
etreglements ne soientpas appliques de fa<;on a ex- o 
clure des categories entieres de personnes du be
neficedes stipulations de la Convention. 

II est entendu quc lesdispositions de la pre
sente Convention n'infirment pas les dispositioIiS : 
qui sont acłuellement en vigueur ou qui pourraient 
ehe prises a l'avenir pour l'admission et l'emploi des 
employes et ouvriers etrangers sur le territoire de 
chacune des Hautes Partie s Contracłanleset que 
le traitement de la nation la plus favoriseeoes'e-
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ciąga s ię na traktaty, które zostały lub mogą być za
warte przez jedną z Wysokich Układających się Stron 
z trzecie mi Państwami w sprawie stosowania posta
nowień wyżej przytoczonych. 

Art. 2. 

Obywatele każde j z Wysokich Układających 
się Stron będą korzystali, na terytorjum Strony dru
giej w ramach i stosownie do warunków ustawodaw
stwa, które jest lub będzie w mocy, z traktowania 
kraju najbardziej uprzywilejowanego w zakresie pra
wa posiadania, nabywania, zajmowania i odnajmo
wania wszystkich dóbr, ruchomości i nieruchomości 
i rozporządzania niemi w jakikolwiek sposób_ nie 
podlegając w żadnym z wyżej wymienionych wypad
ków opłatom, podatkom, bądź ciężarom jakie jkol
wiek nazwy innym lub wyższym niż te, które są lub 
będą ustanowione dla własnych obywateli. PosŁano
wienia te nie stanowią przeszkody do ewentualnego 
pobierania należnych opłat przy dokonywaniu for
malności kupna nieruchomości. 

Pod warunkiem wzajemności, obywatele ka
iżdej z Wysokich Układ9. i ących się Stron nie będą 
'mogli być poddawani traktowaniu mniej korzystne
mu od własnych obywateli w dziedzinie zarządzeń 
o wywłaszczeniu na cele użyteczności publicznej, 
bądź sprawy publicznej, lub, gdy chodzi o zarządze
nia wywłaszczeniowe dla celów obrony narodowej, 
albo bezpieczeństwa publicznego -- traktowaniu 
mniej .korzystnemu, al.niż·eli obywa t'ełe kraju na jba,r
dziej uprzywilejowanego. 

Przez zarządzenie wywłaszczenia rozumie się 
wszelkie zarządzenia ogólne ograniczające, postano
wienia i restrykcje dotyczące prawa własności, bądź 
użytkowania wszelkich dóbr, praw i interesów po
siadanych legalnie. 

Obywatele jednej z Wysokich Układających się 
Stron nie będą poddawani pod względem wysyłania 
zagranicę ich majątku ruchomego, jak również spad
ków, opłatom innym, bądź wyższym, niż obywatele 
kraju najbardziej uprzywilejowanego w wypadkach 
aJI1alo.Q:icznych. 

Obywatele jednej z Wysokich Układających się 
Stron będą mieli na terytorjum drugiej Strony wolny 
dostęp do sądów w ramach i stosownie do warunków 
ustawodawstwa krajowego, które jest lub będzie 
w mocy, zarówno dla dochodzenia jak i dla obrony 
ich praw we wszystkich szczeblach jurysdykcji usta
nowionych przez prawo. -

Będą oni mo~li we wszystkich instancjach po
sługiwać się adwokatami i wszelkiego rodza ju agen
tami uprawnionymi przez prawo miejscowe i będą 
mogli korzystać pod wszys tkiemi temi wzgl ędami 
z tych samych praw i przywilejów, które są lub będą 
udzielone obywatelom własnym. 

Co się tyczy kaucji jud~catum solvi i bezpłat
nej pomocy prawnej, sorawa ta uregulowana jest 
przez konwencje specjalne. 

Art. 3. 

Obywatele każdej z Wysokich Układających 
się Stron mogą w ramach i stosownie do warunków 

----- ------------------- -

tend pas aux traites qui ont ete ou pourraient etre 
conclus par I'une des Hautes Parties Contractan tes 
avec des tiers Etats au sujet de l'application des di
spositions precitees. 

Article 2. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Par
ties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre 
Partie dans le cadre et suivant les modalites de la 
legislation qui est au sera en vigueur du traitemenŁ. 
de la nation la plus favorisee en ce qui concerne le 
droit de posseder, d 'acquerir, d 'occuper et de louer 
tous biens, meubles et immeubles, et d'en disposer 
de quelqu€ maniere que ce soit sans etre assujettis 
dans aucun des cas mentionnes ił des taxes, impots 
au charges sous quelque denomination que ce soiŁ 
autres ou plus eleves que ceux qui sont ou seront 
etablis peur les nationaux. Ces dispositions ne font 
pas obstac1e Et la perception, le cas echeant, de ta
xes afferentes a l'accomplissement des formaJites 
d'achat d'immeubles. 

Sous condition de reciprocite les ressortissants 
de chacune des Hautes Parties Contractantes ne 
poun'ont etre soumis ił un traitement moins favo
rabIe que les nationaux en ce qui concerne les me
sures d'expropriation pour cause d'utilite pubEque 
ou d'interet general au, lorsqu'il s 'agit de mesures 
d'expropriation pour les besoins de la defense natio
nale au de la securite publique, ił un traitement moins 
favorable que les ressortissants de la nation la plus 
favorisee. 

Par mesure d'expropriation on entend toutes 
les mesures generales de Iimitation, dispositions, re ' 
strictions aHectant les droits de propriete ou d'usage 
de tous biens, droits et intereŁs legalement possedćs . 

Les ressortissants d'une des Hautes Parties 
Contractantes ne seront pas soumis ił l'egard de rex
pedition ił l'etranger de leurs biens mobiliers ainsi 
que de l'heritage ił des taxes autres ou plus elevees 
gue les ressortissants de la nation la plus favorisee 
dans les conditions analogues. 

Les ressortissants de I'une des Hautes Partie s 
Contractantes auront sur le territoire de l'auŁre 
Partie un libre acces aupres des tribunaux de justice 
dans le cadre et suivant les modalites de la legisla
tion du pays qui est ou sera en vigueur tant pour 
recłClmer que pour defendre leurs droits ci tous les 
degres de juridiction etablis par la loi. 

11s pourront employer dans toutes les instances 
les avocats et agents de toutes cIasses autorises 
par les tois du pays et jouiront sous tous ces rapports 
des memcs droits et avantages qui sont ou seront 
accordes aux nationaux. 

En ce qui concerne la caution judicatum soIvi 
et l'assistance judiciaire grałuite, la matiere est re
glee par des conventions speciales . 

ArticIe 3. 

Les ressortissants de chacune des HauŁes Par
ties ContracŁantes pourront. dans 1e cadre et suivant 
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ustawodawstwa, które jest lub będzie w mocy wy
konywac na terylOfJum ~trony drugiej na tych sa
myct! warunkach co wlasni ooywatc!e wszysLł{!e ro
dzaJe przemyslU i handlu, Jako też wszyslklC rzcmiO
sia i zawody, kLorych wykonywanie me Jest lub nie 
będzie zaslrzeżone ustawowo dla własnych ooywa
teli. 

Art. 4. 

Rozumie się, że postanowienia wymienione w 
artykul:ach poprzedn~ch me uchylają w mczem ustaw, 
rozporządzeń i przepisów speCjaln ych w przedmiO
cie handiu, przemysiu, porządku i bezpieczenstwa 
publicznego oraz wykonywania pewnych rzemiOsł 
i zawodów, jakie są czy będą w mocy w każdym z obu 
krajów i stosowane będą do wszystkich obcokra
jowców, 

Art. 5. 

Obywatele każdej z Wysokich Układających 
się Stron nie będą na terytorjum drugiej S lrony 
uiszczali za osoby swe i mienie, jak również za wy
konywanie wszelkich rodzajów handlu, przemysłu, 
rzemiosł i zawodów żadnego innego podatku, opła
ty czy obciążenia jakiekolwiekby one były, innych 
lub wyższych niż te, które są pobierane od własnych 
obywateli. 

Postanowienia te nie stoją na przeszkodzie po
biera.n~u w ,danym razie bądź tak :zwalIlych opłat 
pobytowych, bądź opłat związanych z wypełnieniem 
formalności administracyjnych, przyczem rozumie 
się, że obywatele obu krajów będą pod tym wzglę
dem korzystać z traktowania narówni z obywatela
mi kraju najbardziej uprzywilejowanego. 

Art. 6. 

Obywatele każdej z Wysokich Układających 
się Stron będą wolni na terytorjum drugiej Strony 
od wszelkiej służby woiskowej w armji, gwardji lub 
milicji narodowej, i od wszystkich świadczeń bądź 
pieniężnych, bądź w naturze, zastępujących osobistą 
służbę wo jskową, 

Będą oni również wolni od wszelkich obowiąz
kowych czynności urzędowych, sądowych, admini
stracyjnych lub municypalnych, z wyjątkiem opieki 
(kurateli) nad swymi współobywatelami, zarówno jak 
od wszelkich rekwizycyj lub danin wojskowych. 

Wyjątek jednak stanowią obowiązki połączo
ne z posiadaniem z jakiegokolwiek tytułu dóbr nie
ruchomych i ruchomych, jak również świadczenia 
wojskowe, do spełniania których mogą być powoła
ni Ws.zys,cy wł.a;slUi obywatele j,ako właiciciele ziem
scy lub dzierżawcy, lub jako właściciele nierucho
mości lub ruchomości. 

Art. 7. 

Spółki akcyjne i inne spółki handlowe, prze
mysłowe, finansowe, ubezpieczeniowe, komunikacyj-

les modalites de la legislation qui es! ou sera en vi
gueur, exercer, sur le terntolre de i'auŁre,dans les 
memes conditions que les natwnaux, toutes sort.es 
d ' indusŁries et de commerces, ains! que tous metiers 
ou professions, don t 1 exercice n 'est pas ou ne serait 
pas, suivant la lo i, reserve aux natlOnaux. 

Article 4. 

Ił est entendu que les stipulaŁions enonc~es 
dans les articles precedents ne derogent en rien aux 
lois, ordonnances et reglements speciaux en matiere 
de commerce, d'industrie, de police, de surete ge
nerale et d' exercice de certains metiers et profes
sions qui sont ou seront en vigueur dans chacun des 
deux pays et applicables ci tous les etrangers. 

Article 5. 

Les ressortissants de chacune des Hautes Par
ties Contractantes n'auront ci payer, sur le territoire 
de l'autre pour leurs personnes et leurs biens, ainsi 
que pour l'exercice de touŁes sortes de commerce, 
industries, metiers et professions, aucun impot, taxe, 
ni charge, de quelque nature que ce soit, autres ou 
plus eleves que ceux per~us sur les nationaux. 

Ces dispositions ne font pas obsŁacle ci la per
ception, le cas echeant, soi t de taxes dites de sejour, 
soit de taxes afferentes ci l'accomplissement des for
malites de police, etant entendu que les ressortissants 
des deux pays jouiront ci cet egard du traitement 
accorde aux ressortissants de la nation la plus fa
vorisee. 

Article 6. 

Les ressortissanŁs de chacune des Hautes Par
ties Contractantes seront exempts, sur Je territoire 
de l'autre, de tout service militaire dans les forces 
armees, gardes ou milices nationales et de toute con
tribuŁion, soit en argent, soi t en nature, rempJa<yant 
le service militaire personnel. 

lIs seront egalement dispenses de touŁe fonction 
officielle obligatoire judiciaire, administrative ou mu
nicipale, sauf celle de la tuŁelle (curatelle) sur leurs 
connationaux, ainsi que de toute requisition ou pres
tation militaire. 

Sont exceptees, toutefois, les charges attachees 
ci la possession a un titre quelconque de biens im
meubles et meubles ainsi que des prestations mili
taires auxquelles tous les nationaux peuvent etre 
appeles ci se soumettre en tant que proprietaires 
fonciers ou fermiers ou proprietaires d'un bien im
meuble ou meuble. 

ArticIe 7. 

Les societes par acti on et les aufres societes 
commerciales, industriel1es, finalicieres, d' assurance., 
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ne i transportowe, które mają swoją siedzibę na te
rytorjum jednej z Wysokich Układa j ących się Stron 
i · tam są założone zgodnie z prawami krajowemi, bę
dą uznane za prawnie istniejące na terytorjum dru
giej Strony. Będą one tam miały wolny dostęp do 
sądów oraz prawo występowania w sądach, bądź 
w charakterze powoda, bądź pozwanego. 

Dopuszczenie wymienionych spółek do wyko
nywania handlu lub przemysłu na terytorjum drugiej 
Układającej się Strony będzie uregulowane przez 
ustawy i przepisy, które obowiązują lub będą obo
wiązywały na tem terytorjum. 

Istnieje zgoda między Wysokiemi Układające
mi się Stronami co do tego by nie stwarzać przez 
udzielanie uprzedniego zezwolenia przeszkody do 
osiedlania się spółek, wykonujących czynności ogól
nie dozwolone spółkom wszystkich innych krajów 
i aby nie cofać raz danego zezwolenia o ile nie za
chodzi wykroczenie przeciwko ustawom i przepisom 
,krajowym, wyłąc.zając oprócz te,go ws,zelką odmowę 
lub odwoła'Il1e oparte wyłącznie na W1Spółzawod.n,ic
twie gooipooall"czem. 

Działalność spółek, założonych na podstawie 
ustawodawstwa jednej z Wysokich Układających się 
Stron, o ile jest ona wykonywaną na terytorjum dru
giej Strony będzie podlegać prawom i przepisom tej 
ostatniej. We wszystkich wypadkach spółki wyżej 
wymienione, będą korzystały po ich dopuszczeniu 
Z tych samych praw, które są lub będą przyznane 
w tej dziedzinie spółkom o tym samym charakterze 
kraju najbardziej uprzywilejowanego. 

Powyższe spółki nie będą płaciły na terytorium 
drugiej Strony z powodu wykonywania handlu 
i przemysłu żadnych podatków, należności, ani opłat 
innych, lub wyższych od tych, które są pobierane od 
spółek krajowych. 

Spółki te będą mogły, w ramach i stosownie 
do warunków ustawodawstwa, które obowiązuje lub 
będzie obowiązywało w danym kraju, nabywać wszel
kiego rodzaju majątek ruchomy i nieruchomy. 

Art. 8. 

Podatki wewnętrzne, pobierane na rachunek 
Państwa, gmin, lub korporacyj na terytorjum jednej 
z Wysokich Układających się Stron, które obciążają 
lub będą obciążały produkcję, wytwórczość, obieg 
lub spożycie jakiegokolwiek artykułu, nie dotkną pod 
żadnym pozorem produktów drugiej Strony w spo
sób silniejszy i bardziej krępu jący niż produkty kra
jowe tego samego rodza 'u , bądź w braku tych pro
duktów, takież produkty kraju najbardziej uprzywi
łejowan.ego. 

Art. 9. 

Produkty naturalne i wyroby pochodzące 
i przychodzące. z terytorjum celnego polskiego, wy
liczone w taryfie, Lista A. dołączonej do niniejszej 
konwencji, będą dopuszczone przy ich imporcie do 
Austrii za opłatą ceł, oznaczonych w wymienionej 
taryfie lub ceł niższych, które Austrja może przyznać 

de communication et de transport, aui ont leur siege 
sur le territoire de run e des Hautes Parties Contra
ctantes et y sont consLituees en vertu des l?is. de ce 
pays, seront reconnus legales dans le terntOlre. de 
l'autre. Elles y auront libre acces aupn~s des Tnbu
naux et y pourront ester en justice, soit pour inten
ter une action, soit pour defendre. 

L'admission desdites societes ci. l'exercice de 
leur commerce ou de leur indusŁrie, sur le territoire 
de l'auŁre Haute Partie ConŁractanle, sera reglee 
par les lois et dispositions qui sont au serant en vi
gueur sur ce territoire. 

Les Hautes Partie s Contractantes sont toute
fois d'accord pour ne pas elablir, par le moyen de 
l' auŁorisation prealable, une en tra ve a l' e tablisse
ment des socieles exen;:ant une acŁivite generale
ment permise aux societes de tous autres pays, et 
pour ne pas revoquer l'autorisation une fois donnee, 
sinon en raison de contravenlions aux lois et regle
ments du pays, s'interdisant en out re tout refus ou 
revocation fondes uniquement sur des raisons de con
currence economique. 

L'activite des socićtes etablies sous la legisla
tion d'une des Hautes Parties Contractantes en tant 
qu'elle s'exercice sur le territoire de l'autre sera 
soumise aux lois et reglements de celle-ci. Dans tous 
les cas les societes ci-dessus mentionnees jouiront 
apres leur admission des memes droits qui sont ou 
seront accordes en ces maticres aux socieles de 
meme nature de la nalion la plus favorisee. 

Lesdites societes n'auront ci. payer, dans le 
territoire de l'autre Partie, pour l'exercice de leur 
commerce ou de leur industrie, aucun impót, droit, 
ni taxe, autres ou plus eleves que ceux pen,us sur 
les socieles nationales. 

Ces socićtes pourront, dans le cad re et suivant 
les modalites de la legislation qui est ou sera en vi
gueur dans le pays, acquerir toules sorles de bien 
meubles et immeubles. 

ArUcle 8. 

Les droits interieurs, perr;us pour le compte de 
l'Etat, des communes ou des corporations dans le 
territoire de l'une des Hautes Parlies Contractantes 
qui grevent ou greveront la produclion, la fabrica
lion, la circulation ou la consommation d'un article, 
ne frapperont, sous aucun pretexte, les produits de 
l'aulre Partie d'une maniere plus forte ou plus 
genanle que les produits indigenes de meme espece 
ou, a defaul de ces produiŁs, que ceux de la nation 
la plus favorisee. 

ArUcle 9. 

Les produits natureIs ou fabriques, originaires 
et en provenance du terriloire douanier polonais, 
enumeres dans Je tarif annexe A, joint fi la presente 
Convention, seront admis, fi leur importalion en 
Autriche, en acquittant les droits fixes par ledit tarif, 
ou les droits plus reduits que l'Autriche pourrait 
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takim samym produktom jakiegokolwiek innego ob· 
cego państwa. 

Produkty naturalne lub wyroby pochodzące 
i przybywające z obszaru celnego polskiego, inne, 
niż te, które umieszczone są w taryfIe, aneks A, bę
dą traktowane przy ich imporcie do Austrji na sto
p: e kraju najbardziej uprzywilejowanego, co się ty
czy ceł przywozowych, jak również wszystkich 
współczynników, dodatkowych opłat lub nadwyżek, 
których cła są lub mogą być przedmiotem. 

Produkty naturalne i wyroby, pochodzące 
i przychodzące z Austrji, wyliczone w taryfie, aneks 
B, załączonej do niniejszej konwencji, będą dopusz
czone przy ich imporcie na obszar celny Polski za 
opłatą ceł, oznaczonych w powyższej taryfie, lub ceł 
niższych, które Polska mogłaby przyznać takim sa
mym produktom jakiegokolwiek obcego państwa. 

Produkty naturalne i wyroby, pochodzące 
i przychodzące z Austrji, inne niż te, które są ozna
czone w taryfie, aneks B, będą traktowane przy ich 
imporcie na obszar celny polski na stopie kraju naj
bardziej uprzywilejowanego, o ile chodzi o cła impor
towe, jak również o współczynniki, dodatkowe opła
ty, lub nadwY:lkl, których cła są lub mogą być przed
miotem. 

Z uwagi na: zaleoonm konf.erencji w St.resie, 
Rząd Polski udzieli produktom austrjackim wyliczo
nym w załączonych Listach C i D, aż do wyczerpania 
kontyngentów tam wymienionych, możności korzy
stania z ceł preferencyjnych, oznaczonych w tych li
stach. Lista D odnosi się do nowej taryfy polskiej, 
która wchodzi w życie 11 października 1933 r. Oby
dwie Wysokie Układające się Strony porozumieją się 
co do daty, w której wyżej wymienione cła preferen
cyjne wejdą w życie. 

Art. 10. 

Przy eksporcie na terytorjum drugiej Układa
jącej się Strony, nie będą pobierane cła wywozowe, 
bądź jab~kolw~ek opłaty, .inne lub wyż.sz'e, niż przy 
eksporcie tych samych towarów do jakiegokolwiek 
innego kraju. 

Art. 11. 

Każda z Wysokich Układających się Stron zo
bowiązuje się do niestosowania w handlu z drugą 
Stroną przy imporcie i eksporcie, traktowania inne
go, lub mniej przychylnego, niż to, które jest stoso
wane w odniesieniu do Państwa trzeciego. Zobowią
zanie to obejmuje mianowicie stosowanie przepisów , 
celnych, odprawy celnej, badanie i analizy towarów 
importowanych, opłatę odprawy ceł i należytości, jak 
również klasyfikację i interpretację taryfy celnej. 

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się 
co zakomunikowania sobie wzajemnie urzędów 
i wladz , upoważnionych do dostarczania wszelkiego 
rodza:u inionnat::yj, dotyczących zastosowania opłat, 
formalności itd. 

conceder aux memes produits d'un pays etranger 
quelconque. 

Les produits natureis ou fabriques, originaires 
et en provenance du territoire douanier polonais, 
autres que ceux figurant dans le tarif annexe A, se
ront traites, a leur importation en AuŁriche, sur le 
pied de la nation la plus favorisee en ce qui concerne 
les droits sur J'importation ainsi que tous coefficients, 
osU!r,taxe's {)'u ma j,Qlration:s ,don t les ·d:roitlS .glOn t ou pour
raieni etre l' objet. 

Les produits natureis ou fabriques, originaires 
et en provenance de l'Autriche, enumeres dans le 
tarif annexe B, joint a la presente Convention, se
ront admis, a leur importation sur le territoire 
douanier polonais, en acquittant les droits fixes par 
ledit tarii, ou les droits piUS reduits que la Pologne 
pourrait conceder aux memes produits d 'un pays 
etranger quelconque. 

Les pmduitis na:Łurds ou f.a:briques, originaires 
et en provenance de l'Autriche, autres que ceux. fi
gurant dans le tarif ann ex e B, seront traites, ił leur 
importation sur le territoire douanier polonais , sur 
le pied de la nation la plus favorisee, en ce qui con
cerne les droits sur l'imporŁation ainsi que tous coef
ficients, surtaxes ou majorations dont les droits sont 
ou pourraient etre l'objet. 

Vu les recommandations de la Conference de 
Stresa le Gouvernement Polonais fera beneficier les 
produits autrichiens enumeres aux listes C et D ci
jointes, jusqu'a concurrence des contingents y indi
quees, des droits prefćrentiels fixes dans ces listes; 
la list e D se rapporte au nouveau tarif polonais qui 
entre en vigueur le 11 octobre 1933. Les deux Hautes 
Parties Contractantes s'entendront sur la dat e a 
laquelle les droits preferentiels susmentionnes entre
ront en vigueur. 

Article 10. 

A I'exportation vers le territoire de l'auŁre 
Haute Partie Contractante, ił ne sera pas perc;u des 
droits de sortie ou taxes quelconques, autres ou plus 
eleves qu'a l'exportation des memes marchandises 
"ers un autre pays quelconque. 

Article 11. 

Chacune des Hautes Parties Contractantes s'en
gag e a appliquer dans le commerce avec l'autre, 
a l'importation et a l'exportation, un traitement ni 
autre ni moins favorable que celui, applique vis-a-vis 
d'un tiers Etat. Cet engagement comprend notam
men,t l'.a:pplicaticmdes :reglements douan~ers, la pro
cedure douaniere, la verification et l'analyse des 
marchandises importees, le paiement des droits et 
charges ainsi que la classification et l'interpretation 
des tarifs de douane. 

Les Hautes Partie s Contractantes s'engagent 
a se communiquer reciproquement les officeset 
auŁorites charges de fournir toutes informations re
latives a l'application des taxes, formalites, etc. 
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Produkty, pochodzące z jakiegokolwiek kraju 
hzeciego i podleg:l j ące przeróbce przemysłowej na 

;terytorjum , jednl:!j z Wysokich , Układających SIę 
'Stron, będą uważane przy imporcie na terytorjum 
crugiej Układającej się Strony, jako produkt kraju, 
gdzie przeróbka mi'lła miejsce, pod warunkiem, że 
nadwyżka wartości, osiągniętej przez tę przeróbkę, 
bądź z racji dodąnego surowca, bądź przez dokona
ną pracę uszla,ehetlniającą, od'powj'adał.aby co naj
mniej 50 % wartości globalnej towaru przerobio
nego. 

Art. 12. 

Produkty aU'strjackte, zarówno naturalne, jak 
• wyroby, które będą wprowadzone do Polski tranzy
tem przez terytorjum innych krajów, oraz produkty 
polskie, zarówno naturalne, jak i wyroby, które hę
dąwptowadtone do Austrji tranzytem przez tery tor
junf innych krajów, zarówno jak produkty naturalne 
i wyroby innych krajów, które będą wprowadzone 
tranzytem przez terytorjum jednej z Wysokich Ukła
daiących się Stron na terytor jum dru~iej Strony, nie 
będą podlep,ałyz chwilą ich imoodu cłom lub opłatom 
innym, bądź wyższym, niż gdyby one były importo
wane beznośredn io z ich kraju Dochodzenia przez 
granicę lądową, bądź przez jakikolwiek kraj trzeci. 

Postanowienie to stosuie się zarówno do towa
rów, które przeszły tranzytem bezpośrednio, ja.k i do 
towarów, które w czasie tranzytu zostały przełado
wane; pr,~e:pakowan.e, lub ma'<1azY1l1owam.e pod warun
kiem, aby we wszystkich tych wypadkach towary, 
pozostały pod opieką urzęąów celnych, należących 
do krajÓw, przez które towary zostały przewożone, 
które to urzędy wys,tawią odpowie'dnie świa,dedwa. 

Art. 13. 

Aż do chwili, gdy bedzie mo~ła być ustalona w 
stosunkach między obu Wysokiemi Układającemi się 
Stronami zupełna wolność handlu, zakazy i ograni
czenia importu i eksportu, które dla przyczyn natury 
gospodarczej obowiązuią lub obowiązyw'lć bedą na 
terytorium celnem iedne; z Wysokich Ukł;> d 'l.; ;:l,cvch 
się Stron, będą mogły mieć zasłosowanie do handlu 
Strony drul!iei, tylko w tym wvpadku, jeżeli zakazy 
te i o~raniczenia dotyczyć będą wszystkich innych 
państw. ' 

Art. 14. 

Zobowiązania ustalone w poprzednim artykule 
,nie maią zasŁosowania do zakazów lub ograniczeń na
stępujących kategoryj, pod warunkiem jednakże, by 
on.e .nie były s,Łos'O'w,am.e w s,p.os,ób -stwalrza,j ący do
wolną dyskryminację między krajami obcerni, gdzie 
istnieją te same warunld i aby nie stanowiły one 
ukrytego ograniczenia obrotów międzynarodowych: 

1. Zakazy lub ograniczenia dotyczące bezpie
czeństwa publicznegoj 

Les produits provenant d'un tiers pays et ayant 
subi une transformation indusŁrielIe sur le territoire • 
de l'un'2 des Hautes Parties Contractantes, seront 
consideres ił. l'importation sur le territoire de l'autre 
Haute Partie Contractante comme produit du pays 
ou la transformation aura eu lieu, a condition que 
l'augmenŁation de valeur acquise par celte transfor
mation, soit li cause de la matiere premiere incor
poree, soił par Je travail d'affinissage subi, corres
ponde au moins li 50 pourcent de la valeur globale 
de la marchandise transformee. 

ArucIe 12. 

Les produits autrichiens, tant natureIs que fa
briques, qui seront inłroduits enPologne en transit 
par Je territoire d'autres pays et les produits polo
nais, tant natureIs que fabriques, qui seront intro
duits en Autriche en transit par le Łerritoire d'au
tres pays, ainsi que les produiŁs natureIs ou fabri
ques d'auŁres pays qui seront inŁroduits en transit 
par le territoire de l'une des Hautes Parties Con
tractantes sur le territoire de I'autre, ne' seront pas 
soumis, lorg de leur importa tion, ił. desdroits ', de 
douame ou taxe's autres ou plus eleves qU€ s'ilsavaienł 
ete imporŁes directement de leur pays d'origine par 
la frontiere terrestre ou par n'impocte quel pays 
tiers. 

CeHe disposition s'applique tant aux marchan
dises ayant immediatement passe en transit, qu'aux 
marchandises qui pendant le transit ont ete trans
bordees, reembalIees ou emmagasineeś, a condition 
que dans tous ces cas les marchandises soient 
restees sous la surveillance des bureaux de douane 
appartenant au pays par OU les marchandises ont 
transite, qui delivreront des certificats dans ce sens. 

Article 13. 

Jusqu'au moment OU l'entiere liberte du com
merce pourra etre etablie entre les deux Haułes 

-Parties Contractantes, les prohibitions ou restriC
tions ił. I'importation ou ił. ł'exportation, qui sur- le 
territoire douanier de ł'une des Hautes Parties Con
tractantes sont ou seront mises en vigueur pour des 
raisons d'ordre economique, ne pourront etre appli
quees au commerce de l'aułre Partie que dans les 
cas OU les prohibitions ou restrictions concerneraient 
aussi tous les' autres Etats. 

ArticIe 14. 

Les engagements stipules ił. l'article precedenł 
ne sont pas applicables aux mesures de prohibitions 
ou restrictions des categories sui~antes, ił. la condi
lion toutefois, ąu'elles ne soient pas appliquees de 
mainie're a cons,tituer un moyen de d+scrimination 
arbitraire entre les pays etrangers OU existent les 
memes conditions, ni de maniere li constituer une 
resŁrictionMP'uisee des echanl!es inŁernationaux: 

1. Prohibitions ou restrictions . relatives a la s~
curite publique, 
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2. Zakazy lub ograniczenia wydane z pobudek 
moralnych lub humanitarnych; 

3. Zakazy lub ograniczenia dotyczące handlu 
bronią, amunicją i materjałem wojennym lub w oko
licznościach wyjątkowych wszelkiem innem zaopa
trzeniem wojennem; 

4. Zakazy lub ograniczenia wydane ze wzglę
dów na ochronę zdrowia publicznego lub w celu za
pewnienia ochrony zwierząt lub roślin przeciwko 
chorobom, owadom i pasorzytom szkodliwym, o ile 
sprawy te nie zostały uregulowane specjalnemi kon
wencjami; 

5. Zakazy lub ograniczenia eksportu, mające 
na celu ochronę mienia narodowego w zakresie sztu
ki, historji lub archeologji; 

6. Zakazy lub ograniczenia stosowane do złota, 
srebra, banknotów czyli pieniądza papierowego i pa
pierów wartościowych; 

7. Zakazy i ograniczenia, mające na celu rozcią
gnięcie na produkty zagraniczne systemu ustalonego 
wewnątrz kraju odnośnie do produkcji, handlu, prze
wozu i spożycia podobnych produktów krajowych; 

8. Zakazy i ograniczenia, stosowane do pro
duktów, które stanowią lub stanowić będą wewnątrz 
kraju w zakresie produkcji lub handlu przedmiot mo
nopolów państwowych albo monopolów wykonywa
nych pod nadzorem państwa. 

Art. 15. 

Rozumie się, że nic w poprzednich dwóch arty
kułach nie narusza prawa obu Wysokich Układa;ą
cyeh się Stron do przedsięwzięcia w okolicznościach 
nadzwyczajnych i nienormalnych niezbędnych środ
ków dla ochrony żywotnych interesów kraju. 

Art. 16. 

Jeżeli jedna z Wysokich Układa.jących się Stron 
poddaje produkty kraju trzeciego wyższym cłom niż 
te, które stosowane są do tychże produktów Strony 
drugiej, lub jeżeli poddaje produkty kraju trzeciego 
zakazom i ograniczeniom przywozowym niestosowa
nym do tych samych produktów Strony drugiej, bę
dzie ona mogła, w wypadku konieczności, uzależnić 
sto~owanie niższych ceł przywozowych do produk
tów, pochodzących od Strony drugiej, lub ich dopu
szczenie do wwozu, od przedstawienia świadectwa 
pochodzenia. 

Wysokie Układające się Strony zobowiązują 
się czuwać nad tem, aby handlu nie utrudniać przez 
formalności niepotrzebne lub nadmierne opłaty przy 
wydawaniu świadectw pochodzenia. 

Wzmiankowane świadectwa pochodzenia bę
dąwydawane bądź przez władzę kraiu pochodzenia, 
bądź przez właściwe izby handlowe lub rolnicze, nie
zależnie, od natury towarów. 

Oba Rządy będą mogły się porozumiewać co do 
udzielenia stowarzyszeniom gospodarczym, innym 
niż wyżej wymienione, uprawnienia do wystawiania 
$wiadectw pochodzenia. 

2. Prohibitions ou restrictibns edictees pour des 
raisons morales ou humanitaires, 

3. Prohibitions ou restrictions concernantle 
trafie des armes, des munitions et de materiel de' 
guerre, ou, dans des circonstances exceptionnelles, 
de tout autre approvisionnement de guerre, 

4. Prohibitions ou restrictions edictees en vue 
de proteger la sante publique ou d'assurer la pro
tection des animaux ou des plantes contre les ma
ladies, les insectes et les parasites nuisibles pour 
autant que ces questions ne sont pas reglees par des 
conventions speciales. 

5. Prohibitions ou restrictions ci l' expodation 
ayant pour but la protection du patrimoine national 
artistique, historique ou archeologique. 

6. Prohibitions ou restrictions applicables ci 1'0r, 
ci l'argent, aux especes ou papier-monnaie et aux · 
tifres. 

7. Prohibitions ou restrictions ayant pour but 
d' etendre aux produits etrangers le regime etabli 
ci l'interieur du pays en ce qui concerne la produ
ction, le commerce, le transport et la consommation 
des produits nationaux similaires. 

8. Prohibitions ou restrictions appliquees ci des 
produits qui font ou fe ront ci l'interieur du pays en ce 
qui concerne la production ou le commerce l'objet 
des monopoles d'Etat ou des monopoles exerces sous 
le contrale de l'Etat. 

Article 15. 

11 est entendu que rien dans les deux articles 
precedents ne portera atteinte au droit des deux 
Hautes Parties Contractantes a prendre les mesures 
necessaires pour sauvegarder dans des circonstant:es 
extraordinaires et anormales les interets vitaux du 
pays. 

Article 16. 

Si rune des Hautes Parties Contractante$ 
frappe les produits d'un tiers pays de droits plus 
eleves qUI:! ceux applicables aux me mes produits de 
l'autre Partie, ou si elle soumet les produits d'un 
tiers pays ci des prohibitions ou restrictions d 'impór
tation non applicables aux memes produits de l'autre 
Partie, elle aura en cas de necessite la faculte de 
fair e dependre l' application des droits d' entree 
reduits aux produits provenant de l'autre Partie, ou 
leur admission a l'entree, de la presentation d'un 
certificat d'origine. 

Les Hautes PartiesContractantes s'engagent 
ci veiller ci ce que le commerce ne soit pas entrave 
par des formalites inutiles ou par des taxes exage
rees pour la delivrance des certificats d'origine. 

Lesdits certificats d'origine ser on t delivres soit 
par une autorite du pays d'origine, soi t par les Cham
bre s de Commerce ou d'Agriculture competentes 
selon la nature des produits. 

Les deux Gouvernements pourront se mettr~ 
d'accord pour deferer a des associations economi
ques, autres que celles susmentionnes, la faculte de 
delivrer des certificats d'origine. 
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W wypadl<u gdyby świadectwa pochodzenia 
nie miały być wydawane przez władzę rządową, 
Rząd kra ju importu;ącego będzie mógł żądać, aby by
ły one wizowane przez władze dyplomatyczne lub 
konsularne kompetentne w miejscu. z k tórego są wy
syłane towary. Przesyłki pocztowe będą zwolnio
ne od świadectwa pochodzenia, jeżeli będzie chodzi
ło O przywóz nie mający charakteru hand:owego. 

Wysokie Układaią~e się Strony zg adza;ą się 
pod;ąć na żąd;tnie jednej z nich, rokowania na temat 
możliwości całkowitego zwoln ienia przesyłek poczto
wych od świadectw pochodzenia. 

Art. 17. 

Odnośnie do towarów, przy imporcie których 
Wysokie Układalące się Strony czynią zal('żnem 
traktowanie od pewnych warunków, dotyczących ich 
składu, stopnia czystości, iakości. stanu zdrowotno
ści, strefy prodl1l{cii lub od innych warunków ana
logicznych, oba Rzady zb"daią wspólnie , czy nie mo
żnaby formalności kontroli graniczne; uprościć opez 
okazywanie świ"dectw wystawianych przez włi1dze 
lub instytucje kompetentne kraju eksportującego. 

W tym wypadku Wysokie Układaiące się Stro
ny zobowiązują się uwzględniać świadectwa analizy, 
dotyczące produktów naturalnych i wyrobów, za
strzegając sobie prawo poddania ich sprawdzeniu, 
które uwarunkuje sposób traktowania towaru, 

Każdy z obu Rządów będzie miał obowiązek 
notyfikowania drugiemu wykazu instytucyj i labora
torjów oficjalnych, upoważnionych do wystawiania 
świadectw analizy. 

W związku z powyższem oraz pragnąc dostoso
wać się do postanowień . art. 13 Międzynarodowej 
Konwencji Genewskiej o uproszczeniu formalności 

. celnych z dnia 3 listopada 1923 r. Wysokie Układa
jące się Strony zobowiązują się zawrzeć specjalne 
układy co do metod analizy, jakiemi mają posługiwac 
się instytucje i laboratorja oficjalne, co do rodzaju 
i charakteru prób, w celu określenia wymaganego 
stopnia czystości dla przywożonych produktów, 
aby nie doprowadzać do zakazu bezwzględnego. 

Art. 18. 

Porozumienie sanitarno - weterynaryjne, regu
luiące system importu i tranzytu zwierząt i produk
tów zwierzęcych, zawarte przez Wysokie Układają
ce się Strony w dniu dzisiejszym stanowi integralną 
część niniejszej konwencji. 

Art. 19. 

Pod warunkiem reeksportu lub reimnor{u 
i z zastrzeżeniem niezbędnych środków kontroli, za-

Dans le cas ou C2S certificats ne seraient pas 
delivres par une autorite gouvernementale, le Gou
vernement du pays imporlateur pourra exiger qu ils 
soient vises par les autorites diplomatiques ou con
sulaires competentes pour le lieu d 'ou les marchan-
dlses sont expćdiees. • 

Les colis postaux seront dispenses du certificat 
d'orig :ne quand il s'agit d'importahons ne revetant 
pas un caractere commercial. 

Les Hautes Parties Contracfantes sont d'accord 
d'entamer sur d 2mande d 'une d 'elles des pourparlers 
vis.'lnt la poss ibilite d'une liberation generale des 
colis postaux des certificaŁs d 'origine. 

Article 17. 

Pour les marchandises dont les Hautes Parties 
Conłractantes fonł d ćperdre le traitemcnł a I'impor
tation de certaines cond i Łions relat ives a la compo
sition, au dćgre de purete, ił la qualile, a l'etat sani
taire de la zone d2 producłion, ou ił d'autres con
ditions analo~ues, les deux Gouvernemenls examine
ront ensemble si les formalites de controle a la fron
tiC~ re ne pourraient etre simpliLees par la produc!ion 
d'un certificat dć livre par les autorites ou instilu
tions competentes du pays d'e :x portation. 

Dans ce cas, les HauŁes Parties Conłractanfes 
s'engagent ił tenir compte des certifici1ts d'analyse 
concernant les produils natureIs et f<1.briques, tou! en 
se rćservant le droit de faire proc eder ił toute vedi
cation qui condilionnerait le regime a appliquer a la 
matchandise. 

Chacun d:es deux G011vernem'!inŁs dev.ta Oto(:r;01' 

a l'autre la list e des instilutions et laboratoires of~i
ciel.s cha,rges d,edćl-iv.rer les oeu-tiIica'Łs ·d'a.noalyse. 

Comme consp~uence de ce qui pn?cede et dans 
te desir de se conformer aux d ispositions de l'arH
cle 13 de la Convention InŁernationale de Genpve 
pour la simplificalion des form"l lites douanieres du 3 
novem bre 1923, les H aut,es Pairties CO" tract:,! ,"·tos 
s'engaQent ił conclure des accords speciaux relatifs 
aux methodes d'analyse ił suivre par les institutions 
ou laboratoires officiels, ił la n<lture et au caracłere 
des epreuves, dans le but de determiner le degrć de 
puretć exigible pour les produ;ts ił importer, de 
fac;:on ił ne pas aboutir ił une prohibition. 

ArtiCle 18. 

L'arran~ement sanitaire~veterinaire r pólant te 
regime de l'imporłation et du transit dos anim'lUx et 
des produits animaux conclu par les H:mtes parties 
Contractantes a la date de ce ;our fait partie inŁe
grante de la presente Convention. 

Article 19. 

A condaion de reexoortation ou de reimoorta
tion et sous la reserve des mesures necessaires de 
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rządzeń obowiązujących, oraz zdeponowania gwaran
cyj, przeznaczonych dla zabezpieczenia pobrania 
opłat, ewentualnie należnych zwolnienie z wszyst 
kich opłat wwozowych i wywozowych bę d zie udzie
larte w granicach ustawod awstwa obowiązuj ącego na: 

al artykuły przeznaczone do naprawy; 

bl narzędzia, instrumenty, narzędzia mecha
niczne, które przedsiębiorca, bądź firma handlowa 
jednej z Wysokich Układających się St ron eksportuje 
na terytorjum drugiej Strony, ażeby przedsięwziąć 
tam przy pomocy p ersonelu roboŁy montażowe , 
próbne lub reparac je, bez wzgl ędu na to czy powyż
sze przedmioty będą wysłane przez prze dsięb iorstwo 
przewozowe, lub importowane przez sam p ersonel; 

c) oddzielne czę ści maszyn, wysłanych z jedne 
go z obu krajów do drugiego dla dokonania tam prób; 

d) towary (z wyjątkiem artykułów spożyw
czych), które są wysłane na targ i lub na wystawy; 

e) pojazdy i skrzynie przewozowe , p rzekracza
jące granicę w celu przewożenia przedmiotów z tery
torjum jedne j z W ysokich Układ a jących s ię Stron na 
terytorium drugiej, nawet wówczas, kiedy one wra
cają ponownie naładowane , gdziekolwiekby ładowa
nie miało miejsce, pod warunkiem wszakże , że nie 
będą one używane w międzyczasie do transportów 
wyłącznie wewnątrz kraju; przyczem ustalono, że 
każdy z tych dwóch sposobów transportu obejmuje 
akcesorja niezbędne do użytku podręcznego w czasi~ 
transportu i, że termin 6-cio miesięczny udzielony jest 
celem reeksportu; 

fl próbki i wzory, zgodnie z międzynarodową 
konwencją o uproszczeniu fo rmalnośc i celnych pod
pisaną w Genewie dnia 3 listopada 1923 L, przyczem 
termin na reeksport oznaczony został na 12 mie
sięcy. 

Przedmioty z metali cennych importowane 
przez komiwojażerów jako próbki pod warunkiem 
czasowego wpuszczenia, będą, na żądanie, wolne od 
obowiązkowego stemplowania, o ile zostanie dana 
dostateczna kaucja. O ile te przeróbki nie są re
eksportowane w oznaczonym terminie, zdeponowana 
kaucja przepada nie przesądzając ewentualnych in
nych sankcyj przewidzianych przez prawo. 

Art. 20. 

Kupcy, fabrykanci i inni przemysłowcy (zarów
no jak i komiwo j ażerowie na ich usługach), którzy 
wykażą się przedstawieniem . karty legitymacyjnej, 
wydanej przez kompetentne władze ich kraju, iż są 
uprawnieni w Państwie, gdzie mają swoje miejsce za
mieszkania do wykonywania handlu lub przemysłu, 
i że uiszczają tam opłaty i podatki, ustalone przez 
prawo, - będą mieli prawo dokonywania zakupów 
na terytorjum drugiej W ysokiej Układającej się Stro
ny u kupców, lub przemysłowców, zarówno jak VI pu
blicznych lokalach sprzedaży. 

w ntr61e, d:'Cls reglemen.Ł s eln vigueur -et de la c:on
signation des garanties destinees a assurer l'encaisse 
ment des ta xes qui seraient eventuellement dues, la 
["anchise de toutes taxes d 'entree et de sortie sera 
accordee dans les limites de la legislation en vigue ur 
pour: 

al les objets destines 3 etre repares; 

hl les outi1s, les instruments et l'outillage me
canique qu'un entrepreneur ou une maison sociale 
de l'une des Hautes Parties Contractantes exporte 
dans le Łerrito ire de l'auŁre pour y faire entreprehdre 
p ar un p ersonnd des t rav;;:ux de montage, d'essais 
ou Je rep i1.r a Li.on, que ces objets soient expedies par 
une enheprise de transport au qu'ils sOlent importes 
par le personnel lui-meme ; 

c)les pieces detachees de machin es envoyees 
de l'un des deux Pays dans l'aut re pour y subir des 
epreuves; 

d) les marchandises (3 l' except ion des articles 
cle consommation) qui sont envoyees aux foires ou 
aux expositions; 

e) lcs voitures et les caisses cle demenagement 
qui franchissent la frontiere dans le but de transpor
ter les objets du t erritoire de ['une des H autes Par
ties Contractantes dans le Łerritoire de l'autre, meme 
lorsqu 'elles retournent nouvellement chargees, n'im
port e ou le chargement ait eu lieu, ci condition toute
fois qu'e lles n'aient pas ele employees dans ['entre
t emps ił. des transports uniquement ci l'interieui" du 
pays.; lil es:t cClnvenu que chacu:n de oes ·deuX moyC/t1JS 
de transport s' entend avec les accessoires nćcessaires 
ił. l'usage usue1 durant le transport et qu'un delai de 
six mois est accorde pour la reexportationj 

f) les echantillons et modeles conformement 3 la: 
Convention InŁernationale pour la simplification des 
formalites douanieres, signee 3 Geneve, le 3 novem
bre 1923, le dćlai pour la reexportation etant fixe 
ci douze mois. 

Les objeŁs en metaux precieux, imporŁes par 
les voyageurs de commerce comme echantillons sous 
le regime de l' admission temporaire, seront sur de
mande exempts du poinc;onnage obligatoire si une 
caution suffisante est fournie. Si ces echantillons ne 
sonŁ pas reexporles daJtllS le del,at fixe, la caution de
posee devient caduque sans prejudice aux sanctions 
ulterieures eventuelles prevues par la loi. 

Artic1e 20. 

Les negociants, fabricants et autres industrieIs 
(ainsi que Jes voyageurs a leur service) qui prouvent 
par J'exhibition d'une carte de legitimation delivree 
par les autorites competentes de leur pays, qu'ils sont 
legalement autorises dans rEtaŁ, OU ils ont Jeur do
micile, iŁ exercer Jeur commerce ou leur industrie et 
qu'ils y acquittent les taxes et impóts etablis par la 
loi, auro nt le droit de faire des achats dans le terri
toire de l' autre Haute Partie Contractante chez des 
negociarits' au industrieIs ou dans les locaux de vente 
publićs. 
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Będą oni mogli również przyjmować zamOWle
niit nawet na podstawie próbek, u kupców, lub t1 in
nych osób, które dla swego handlu czy przemysłu 
używają towarów, ' odpowiadających tym próbkom. 
Nie będą oni poddani za czynności wyliczone w ni
niejszym artykule żadnym opłatom lub należytościom. 

Postanowienia powyższe nie stosu j ą się do prze
mysłu okrężnego, do kolportażu i do poszukiwania 
zamówień u osób, nieŁrudniących się ani przemysłem, 
ani handlem, i Wysokie Układające się Strony za
strzegają sobie w tym względzie całkowitą swobodę 
swego ustawodawstwa. 

Kupcy lub przemysłowcy, zaopatrzeni w kar
ty legitymacyjne, wyżej wymienione, zarówno jak 
i komiwojażerowie na ich usłu~ach, będą mieli pra
wo posiadać przy sobie próbki lub wzory, ale nie to
wary. 

Karty legitymacyjne będą zgodne z załączonym 
wzorem (Aneks Bj. Żadna wiza konsularna, ani in
na nie będzie wymagana dla tych kart legitymacyj
nydl. 

Postanowienia Międzyna,rodowej Konwencji 
o uproszczeniu . formalności celnych, podpisanej 
w Genewie dnia 3 listopada 1923 r., będą stos,owa
ne do traktowania przy imporcie i przy reekspor
cie probek i wzorów. Pod tym względem, j'lk row
nież cb do każdeą innej sprawy przewidzianej w ni
niejszym artykule, Wysokie Układa'jące się Strony 
udzielą sobie wzc~jemnie traktowania ktaj-u na:jbat
dziej uprzywilejowanego. 

Art. 21. 

Obywatele jednej z Wysokich Układających Gię 
Stron, uda'jący się na targi i wystawy. na terytor;.um 
Strony drugiej dla wykonywania tam swego han
dlu - o ile będą mogli przedstawić kartę tożsamości 
według załączonego wzoru (Aneks F), wystawioną 
prte1: władze państwa, którego są obywatelami -
traktowani . tam będą wzajemnie, tak jak własni 
obywatele • . 

Art. 22. 

Wysokie Układające się Strony przyznają st}
bie wzajemnie wolność tranzytu poprzez swoje te
rytoria i zobowiązują się nie pobierać z tego tytułu 
żadnych opłat tranzytowych. 

Wysokie Układa~ące się Strony będą stosować 
się w kwestja·ch tranzytu do postanowien, zawartych 
in Statucie, stanowiącym część integralną konwen
cji o wolności tranzytu, podpisanej w Barcelonie 
dnia 20 kwietnia 1921 r. 

W wypadku, gdy któryś ż kraiów graniczących 
z iedną z Wysbkich Układających się Stron zamknie 
całkowicie granice dla ruchu bezpośredniego za
równo osób, jak i towarów, z tą Wysoką Układają
cą się Stroną, za wyjątkiem ruchu granicznego, 

Ils pourront aussi prendre des commandes, 
meme sur echantillons, che z les negociants ou autres 
personnes qui, pour leur commerce ou leur industrie, 
utilisent des marchandises correspondant li ces 
echantillons. lIs ne serout asŁreints paur les activi
tes enumerees au present article a aucune taxe ou 
redevance. . 

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas 
aux industries ambulantes, au co!portage et li la 
recherche de commandes che z les personnes n'exer
<rant ni industrie, ni commerce et les Hautes Parties 
ContractanŁes ~·e reservent,a ceŁ egard, l'entiere li
berU: de leur legislation. 

Les negociants ou indusŁriels munis de la cade 
de legitimatian susmentionnee et les voyageurs de 
commerce a leur service auront le droit d'avoir avec 
eux des echantillons ou des modeles, mais non des 
marchandises. 

Les cartes de legitim il tion seront conformes au 
modele annexe (Annexe Ej. Aucun visa consulaire 
ou autre ne sera exige pour ces carte s de legiti
mation. 

Les dispositions de la Convention Internationale 
pour la simpliIication des forrnalites douanieres signee 
a Geneve le 3 novembre 1923 s 'appliqueront au trai
tement de l'imporŁaŁion et de la reexportation des 
echantillons et modeles. Sous ce rapport ainsi que 
pour toute autre matiere visee par le present article 
les HauŁes Parties Contractantes s'Accordent red
proąuement le traitement d ~ la nabon la plus favo
risee. 

ArticIe 21. 

Les ressorŁissants de run e des HauŁes Partie s 
ConŁractantcs se rendant aux faires et marches sur 
le territoire de l'autre, a l'effet d'y exercer leur 
commerce, y seront recipraquement traites comme 
les nationaux, s' ils peuvent presenter une carte 
d;' j,dcnbte d'a!pre:s le mo,dćle an.n,exe (Ann,exe FJ, de
livree par les autorites de l'Etat don! ils sont 
ressortissants. 

Article 22. 

Les Hautes Parties Contractantes s'accorden{ 
nkiproquement la liberte du transit a travers leur 
territoire et elles s'engagent a ne percevoir, de ce 
chef, aucun droit de transit. 

Les Hautes Parties Contractantes se conforme· 
ront, quant au transit, aux dispositions contenues 
dans le Statut faisant partie integrante de la Con
vention sur la liberte du transit, signee fi Barcelone, 
le 20 avril 1921. •. 

Dans le cas bu un pays limitrophe d'une des 
Hautes Partie s Contractantes ferme sa frontiere 
d'une manićre generale a tout trafie direct des per- -
sonnes ou des marchandises avec cette Haute Partie 
Contractante - exception faite du trafie fronta-
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wspomniana W'ysoka Układa;ąca się Strona nie bę
dz ie zobowiązana do udzielenia na tej zamkn :'ętej 
granicy w01ności tranzytu, przewidzianej ninieljszym 
artykułem. 

Austrja przy'ml.!.je do wiadomości § 4 artykułu 
XXII Traktatu Ryskiego. 

Art. 23. 

Na kolejach żelaznych nie b ?,dzie ~ię czynić 
żadnej różnicy mi ędzy obywatelami Wysokich Ukła
da ; ących się Stron przy przewozie podróżnych, ba
gaży i przesyłek pośpiesznych tak pod wzgl ędem 
wysyłki, przewozu, cen przewozu, jako też opłat pu
blicznych, związanych z przewozem. 

Art. 24. 

Towary nadawane do przewozu w Austrji, a 
mające być wysłane do Polski lub tranzytem przez 
Polskę z przeżnaczeniem do kra,ju trzeciego, nie bę
dą traktowane na polskich kolejach w równych wa
runkach mniej przychylnie w odniesieniu do wysył
ki przewozu, cen przewozu i opłat publicznych 
zwi'izanych z przewozem kole';owym, jak towary te
go samzgo rodl'aju nadawane do przewozu w Polsce 
i wysyłane w tym sam ym kierunku i na tym samym 
przebiegu. To samo postanowienie będzie miało za
S' ~O~!ow::rt ie n,akolej,a'ch aous,trj,acbch do towarów na
dawan"ch do przewozu w Polsce i wysyłanych do 
Austrji lub w tranzycie przez Austrję do kraju trze
ciego. 

Zgodnie z ustępem poprzednim nie będą zatem 
obowiązywać nast ';; pujące warunki, którym jedna 
z Układających się Stron podporządkuie stosowanie 
taryf koiejowych, zniżek przewozowych lub ulg dla 
wysyłek tego samego rodzaju, pochodzących z tery
torjum drugiej Strony: 

al żądanie stwierdzenia kra!u pochodzenia to
waru lub takiej nazwy, na którą nie mógłby preten
dować analogiczny towar drugiej Stronyj 

bl zobowiązanie sprowadzania towarów pew
nemi linjami kolejowemij 

cJ warunek przewozu złożonego drogą żelaz
ną i drogą wodnąj 

d) obowiązek sprowadzania towarów prze,z 
drogi przemysłowe, prywatne bocznice kolejowe, 
lub po,jazdy drogowe, jak również zakaz przeła
dunkuj 

e) żądanie by surowiec lub półfabrykat, prze
znaczony do wyrobu towaru korzystającego z ulg, 
był wysyłany w całości lub części linDami krajowemi. 

Natomiast zachowa~ą ważność następujące wa
runki, od których uzależnione będzie stosowanie 

lier - ladite Haute Partie Contractante ne sera 
pas tenue cl accorder pour cette frontiere fermee la 
liberIe de transit prevue par cel article. 

L'Autriche prend acte du paragraphe 4 de l'ar
tiele XXl1 du Traite de Riga. 

Article 23. 

Sur les chemins de fer aucune difference ne 
sera faite, en ce qui concerne le transport des 
voyageurs, des bagages et des colis express, entre 
les ressorlissanls des Bautes Parties Contractantes 
quant ił l'exp ~ dition, au transport, aux prix de tran
sport et aux charges publiques connexes au 
transport. 

Article 24. 

Les marchandises remises au transport en Au
triche et devant etre expediees a destination de la 
Pologne ou en transit par la Polognea destination 
d'un Etat tiers ne seront pas traitees sur les chemins 
de fer polonais, a conditions egales, moins favorable
ment en ce qui concerne I'exp ć dition, le transport, 
les prix de transport ou les charges publiques conne
xes au transport que les marchandises de meme 
nature remises au transport en Polognc et expediees 
dans la mzme direction et sur le meme parcours. La 
meme di:s,posób10ITh sera ap;:>Ecable sur leschemins 
de fer autrichiens aux marchandises remises au 
transport en Pologne et exped iees a destination de 
J'Autriche ou en transit par l'Autriche a desŁinaŁion 
d'un Etat tiers. 

Conformement a l'alinea precedent seront no
tamment sans eHd les conditions suivantes aux
quelles rune des Parties Contractantes subordonne
rait l'application des Tarifs de chem:ns de fer, des 
prix de transport reduits ou d'autres faveurs aux ex
peditions de meme nature en provenance du territoire 
de l'autre Partie: 

a) l'exigen.ce de l'origine natilOnale de la mar
chand'se ou d'une dćnomination a laouelle ne saurait 
pretendre une marchandise analogu e de l'autre 
Padiej 

h} l'oS.Jiga1ioil1l de fa111"e venll1' les mC\Jrchandises 
par cerŁaines lignes de chemins de ferj 

c) la condition de transport combine par voie 
ferree et par voie d'eauj 

d,) l'obhgatj'on d.e fruil!"e venir l'e,s ma:r.chalndi;ses 
par des voies indusŁrielles, voies de raccordement 
privees ou sur des vehicuies routiers, ainsi que l'in
terdiction du transbordementj 

ej l'exi~etnce que la maltiel'e :pr:Emli,e.re ou le 
produit semiouvre destinesa la marchandise admise 
a un reg:me de faveur a:i,et!1Jt ete expediesen totalite 
ou en partie sur des lignes du pays. 

Par contre, seront valables notamment les con
ditions suivantes auxquelles est subordonnee l'appli-
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taryf kole;owych, ulgowych cen przewozu lub in
nych ulg dla wysyłek tego samego rodzaju, pocho
dzących z terytorjum Strony drugiej,: 

a) warunek spożycia wewnętrznego; 

b) zobowiązanie dostarczenia pewnych mini
mrulnych i,lości w określonym terminie; 

c) zobowiązanie dostarczenia jednorazowo ilo
ści towaru, wystarczającej dla pełnopociągowego 
ładunku lub określonej grupy wagonów; 

d) ograniczenia zniżek taryf przewozowych do 
użytku mieszkańców zamieszkałych w gminach są-
siednich. . 

Art. 25. 

Postanowienia a;rtykułów 23 i 24 nie odnoszą 
się do ulg taryfowych przyznanych instytucjom do
broczynnym lub oświecenia publicznego albo trans
portom publicznej administrac'ji bądż w wypadlw 
przejściowe i klęski powszechnej, ani do ulg przyzna
nych urzędnikom publicznym lub przedsiębiorstw 
przewozowych, bądź przesyłkom przedsiębiorstw 
przewozowych. 

Art. 26. 

Wysokie Układające się Strony zgadza;ą SIę, 
1Z taryfy bezpośrednie dla przewozu osób, bagaży, 
przesyłek pośpiesznych i towarów pomiędzy tery
torjami Wysokich Układających się Stron, ja;k rów
nież dla przewozu pomiędzy terytorjum jednej 
z Wysokich Układających się Stron i terytorjum 
państwa trzeciego, w tranzycie przez terytorium 
drugiej Wysokiej Układającej się Strony, winny być 
ustalone jak tylko okaże się rzeczywista tego po
trzeba. 

Kwest ja, czy istotnie zachodzi rzeczywista po
trzeba ustalenia taryfy bezpośredniej w ramach ta
ryf obowiązujących dla przewozu osób, bagaży, prze
syłek pośpiesznych i towarów, rozstrzygnięta zosta
nie stosownie do zdania administracji kolejowej, któ
ra ją wysunie. 

:Art. 27. 

Wysokie Układające się Strony zobowiązują się 
przedsięwziąć w granicach swoich kompetencyj 
wszelkie środki dla usunięcia każdej przeszkody, ja
ka mogłaby powstać w pewnych wypadkach w od
niesieniu do przewozów osób, bagaży, przesyłek po
śpiesznych i towarów pomiędzy terytorjami jednej 
z Wysokich Układających się Stron a terytorium pań
siwa trzeciego poprzez terytorjum drugiej Wysokiej 
Układającej się Strony. 

Wysokie Układające się Strony postarają się 
10 uwzględnienie potrzeb bezpośredniego przewozu 

cation des tarifs de chemins de fer, des prix de 
transport reduits ou d'autres faveurs aux expeditions 
de meme nalure en pwvenance du territoire de 
l'autre Pa:rti,e: 

a) la condition de consommation interieure; 

b) l'obligation de remettre czrtaines quantites 
minimum dans un delai fixe; 

c) l'obligalion de remettre en meme temps une 
quantite de marchandises suHisanle pour former un 
tra in compiet ou un groupage determine; 

d) la limitation des reductions de tarifs de trans
pod aux habi:lant's. domkihes dans, les communes 
avoisinantes. 

Article 25. 

Les dispositions des artic1<:'s 23 et 24 ne visent 
pas les r.?ductions de tarifs accord§ps en faveur des 
oeuvres d :: charite ou d'instruction pu:Jique ou pour 
des transports de l'administration publique ou d"ns 
1e cas d'une calam/te publiaue temporaire, ni celles 
accordees aux employes publics ou d'entreprises de 
transport ou aux envois des entreprises de transport. 

Article 26. 

Les Hautes Partie s ContractanŁes conviennent 
que des tarifs directs pour Je trafie des voyageurs, 
des bagages, des co1is express et des marchandises 
entre les territoires des Hautes Parties Contractantes 
ainsi que pour Je trafie entre Jes territoires de rune 
des Hautes Parties Contractantes et ceux d'un tiers 
Etat, en transit par le territoire de l'autre Haute 
Partie Contractante, devront etre etablis en tant que 
le besoin eHectif s'en fera sentir. 

La question si un besoin effectif se fait sentir 
d'etablir des tarifs directs dans le cadre des Łarifs 
en vigueur pour Je trafie des voyageurs, des bagages. 
des colis express et des ma,rcha!ndis,es" sera decidee 
selon l'avis de l'adminisŁration des chemins de fer 
qui en fait la proposition. 

Article 27 .. 

Les Hautes Parties Contractantes s'en~agent 
a prendre toutes les mesures de \eur competence 
pour abolir toute entrave qui pourrait se presenter 
en cerlains cas en ce qui concerne Je trafie des 
voyageurs, des bagages, des colis express et des 
marchandises entre les territoires d'une des Hautes 
Parties Contractantes et ceux d'un tiers Etat a tra
vers les territoires de l'autre Haute Partie Con .. 
tractante. 

Les Hautes Parties Contractantes s'efforceronf 
a ce qu'il soiŁ tenu compte des necessites du trafie 
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pomiędzy ich terytorjami oraz pomiędzy terytorjum 
jednej z Wysokich Układających się Stron i pań
stwem trzeciem poprzez terytorjum drugie j Wysokiej 
Układają.cej się Strony przez wprowadzenie bezpo
średnich pociągów osobowych i towarowych i o po
stępowanie w duchu wzajemnej zgody w stosunku 
do kwestyj, dotyczących służby ruchu i przewozu. 

Przy dostarczaniu wagonów, potrzeby we
wnętrznych przewozów jak i eksportu na terytorjum 
drugiej Wysokiej Układając e j się Str ony będą w za
.sadzie traktowane według słuszności. 

W sz,czególności przy dostarczaniu wagonów 
dla potrzeb eksportu, przeznaczonego dla drugiej 
W)"SlObej Układa,jącicj się Sk O'ny, lIli-e będzie się sto
sowało systemu mniej korzys tnego niż p rzy dostar
czaniu wozów dla potrzeb eksportu przeznaczonego 
dla Państw trzecich. 

Art. 28. 

Obywatele, ich majątek oraz okręty, każdej 
z Wysokich Układających się Stron będą traktowa
ne przez drugą Stronę w portach i we wszyslkiem, 
co dotyczy żeglugi morskiej wogóle w ten sam spo
sób, jak własni obywatele, ich mienie i okręty, lub 
państwa najbardziej uprzywilejowa ne[!o. Kabotaż za
strzeżony jest dla bandery narodowej. 

Świadectwa pojemności statków jednej z Wy
sokich Układających się Stron będą przyjmowane 
przez władze drugiej, bez poddawania ich nowym ba
daniom w szczególności co do obliczenia opłat, je
dnak pod warunkiem, aby przepisy pojemnościowe, 
obowiązujące w państwie, w którem świadectwo było 
wystawione, były uznane za równoznaczne z prze
pisami pojemnościowemi drugiego państwa. 

Art. 29. 

Wysokie Układające się Strony zgadzają się 
podjąć, gdy tylko będzie to możliwe , rokowania w 
sprawie zawarcia układu o ubezpieczeniach społecz
nych obywateli obu krajów. 

Art. 30. 

Traktowanie według klauzuli największego 
uprzywil ejowania, przewidziane w artykułach po
przednich, nie sŁosuje się do: 

al przywilejów, które są lub mogłyby być w 
przyszłości udzielone przez jedną z Wysokich Ukła
dających się Stron dla ułatwienia obrotu pogranicz
nego z krajem sąsiadu jącym w strefie nie przekracza
jącej 15 kilometrów z jednej i drugiej strony gra
nicy; 

direct entre leurs territoires et entre les territoiręs 
d'une Haute Partie Contractante et celui de tiers 
Etats ci travers le territoire de l'autre Haute Partie 
Contractante en etablissant des services directs de 
trains de voyageurs et de marchandises et de pro
ceder dans un esprit de conciliation reciproque sous 
les rapports du service du mouvement et du trans
port. 

Lors de lą fourniture des wagons les besoins 
du trafie interieur et de l' exportation dans le terri
toire de l'aulre Haute Partie Contractante seront, en 
principe, traitćs d\me maniere equitable . 

En particulier, en ce qui conc~rne la fourniture 
des wagon s pour le trafie d exportation a destination 
des territoires de l'autre Haute Partie Contractante, 
il ne sera pas procćde d 'une maniere moiIlS favorable, 
gue lors de la fourniture des vćhicule s pour le trafie 
d'exportation a destination cle tiers Etats. 

Article 28. 

Les ressortissants, leurs biens et les navires de 
chacilllle dels Hautels Pall't~e's Con.tractaorbels 'se:ront ad
mis par l'autre Partie, dans les ports et en ce qui 
coneerne la navigation maritime en general, au meme 
traitement que les ressortissants, leurs biens et na
vires nationaux ou ceux de la nation la plus favori
see . Le cabotage maritime est reserve au pavillon 
national. 

. Les certificats de jaugeage des navires de l'une 
des Hautes Partie s Contractantes seront acceptes 
par les auto rit es de l'autre sans qu'i! soit procede 
a de nouvellels m es,ua-es; notamme:nt pour le calcul 
des droits, a condition toutefois que les regle s de 
jaugeage en vigueur dans I'Etat OU le certificat a ete 
delivre, soient reconnues equivalentes aux regles de 
jaugeage de l'autre Etat respectif. 

Article 29. 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent 
d'entamer aussitót que possible des negociations 
pour la conc1usion d'un accord sur les assurances 
sociales des ressortissants des deux pays. 

Article 30, 

Le traitemen.t de la JlJation la plus favorise'e, 
prevu aux articles precedents ne s'applique pas: 

al aux privileges qui sont ou pourraient etre 
accordes par l'une des HauŁes Parties Contractantes 
pour faciliter le trafie frontalier avec les pays limi
trophes et dans une zone n'excedant pas 15 km de 
part et d'autre de la frontierej 
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. b) tymczasowego systemu ceinego, ustalonego 
między polskim Górnym Śląskiem, a Śląskiem nie
mieckim, przez konwencję niemiecko - polską w spra
wie Górnego Śląska, podpisaną w Genewie dnia 
15 maja 1922 r.j 

e) przywile,jów, ulg, lub immunitetów, które PDI
ska udzieliła lub miałaby udzielić krajom bałtyckim, 
jako to: Łotwie, Estonii, Litwie i Finlalidji, o ile nie 
udzieliła ich także innemu państwu. 

Rozumie się wszakże, że przywileje przyznane 
przez Polskę powyżej wymienionym krajom, nie mo
gą przekraczać przywilejów przyznanych na takie 
same towary austrjackie zgodnie z art. 9j 

d) osobnych klauzul traktatów, zawartych mię
dzy jedną z Wysokich Układających się Siroo, a Pari
stwem trzeciem, dla wyrównania opodatkowania 
krajowego i zagranicznego, celem określenia suwe
renności obu krajów w przedmiocie nakładania 
obciążeń, a mianowicie dla uniknięcia podwójnego 
opoda tkowania. 

Art. 31. 

Spory, które mogłyby wyłonić się między Wy
sokiemi Układającemi się Stronami, co do wykładni 
lub zastosowania ninie jszej konwencji taryf i innych 
załączonych do niej dokumentów, oraz protokółu 
końcowego, a które nie mogłyby być rozstrzygnięte 
w drodze dyplomatycznej, będą poddane Trybunało
wi Arbitrażowemu. 

Trybunał Arbitrażowy będzie skład a ć się 
z trzech członków, z których po jednym wyznaczy 
każda z Wysokich Układających się Stron w terminie 
trzech miesięcy od chwili zgłoszenia przez jedną 
z Wysokich Ckładających się Stron pod adresem dru
giej żądania ustanowienia Trybunału Arbitrażowego, 
trzeciego zaś, który będzie przewodniczącym, wyzna
czą wspólnie obie Wysokie Układające się Strony, 
z pośród obywateli trzeciego państwa. W wypadku, 
gdyby Wysokie Układające się Strony nie mogły 
poiść do porozumienia co do osoby przewodniczą

'cego, Prezydent Republiki Szwaicarskiej będzie pro
szony o uskutecznienie tego mianowania. 

Gdy zajdzie potrzeba Strony ułożą zapis okre
slający przedmiot sporu i tryb postępowania. 

Orzeczenie arbitrów będzie miało moc obowią
zującą· 

W razie, gdyby jedna z Wysokich Układaiących 
się Stron podała w wątpliwość kompetencję Trybu
nału Arbitrażowego co do osądzenia poszczególne
'go wypadku, postępowanie arbitrażowe zostanie za
wieszone, a każda z Wysokich Układających się 
StJroo hędde mioJ.a możność poddać sprawę kompe
telllcji Stałemu T~ybunałowi Spr,aJwi'e,dliwości Między
narodowej w Hadze. 

b) au regime douanier provisoire institue entre 
la Haute Silesie polonaise et la Haute Silćsie alle
mande par la COldcntion germano-polonaise relative 
a la Haute Silesie signee ił Geneve le 15 mai 1922; 

c) aux privileges, faveurs ou immunites que la 
Pologne a accordes ou viendrait a accorder aux pays 
Baltes ci savoir Lettonie, Estonie, Lithuanie et Fin
lande tant qu'eile ne les aura pas accordes aussi 
a une autre Puissance. 

Ił est entendu, toutefois, que lesprlvileges con
sentis par la Pologne aUX Etats mentionnes ci-dessus 
ne pourront pas exceder les privileges consentis pour 
les nh~mes marchandises autrichiennes conforme
ment a l'article 9. 

d) aux clauscs speciales de traites conclus entre 
l'une des Hautes Partie s Contractantes et uu tiers 
Etat pour equilibrer l'imposition a l'interieur et 
a l' etranger, pour delimiter la souverainete des deux 
Pays en matie;:e de contribution et notamment pOUT 
eviter la double imposition. 

Article 31. 

Les diffe rents qui viendraient a s'elever entre 
les Hautes Pariies Contractantes au sujeŁ de l'inter
pretation ou de l'application de la presente Conven
tion, des tarifs e t d 'autres documents y annexes et 
du protocole final et qui n'auraient pu elre resolus 
par la voie diplomaŁique seront soumis a un Tribunal 
Arbitral. 

Le Tribunal Arbi tra l sera compose de trois 
membres dont un nomme par chaq:ue Haute Partie 
Contractante dans un delai de trois mois a compter 
de la demande adrcssee par I'une des Hautes Parties 
Contractantes a l'autre de constituer un tribunal ar
bitral et le troisieme, qui sera Pres ident, designe d'un 
commun accord par les deux Hautes Partie s Contrac
tan-tes pa/rmi les re~Go rti1s'sanl t.s d'une t ~e:r'c'e Pui:s
sance. Au cas OU les HauŁes Parties Contractantes 
ne pourraient se mettre d'accord sur la personne du 
President, le Pres ident de la Confederation SUlsse 
sera prie de proceder ci la designation necessaire. 

Le cas echeant, les Partie s redigeront un com
promis determinant robjet du litige et la procedure 
ci suivre. 

La decision des arbitres aura force obligatoire. 

Au cas OU rune des Hautes ParŁies Contractan
Łes conŁesterait la competence du Tri1:unal Arbitral 
ci iuger d'un cas particulier, la procedure arbitrale 
sera laissee en suspens et chaque Haute Partie Con
tractante aura Ja faculte de soumettre la question de 
competence ci la Cour Permanente de Justice Inter
nationale a la Haye. 
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Art. 32. 

Rząd Polski, któremu zostało powierzone pro
wadzenie spraw zagranicznych Wolnego M"asŁa 
Gdańska w myśl art. 104 Traktatu Wersalskiego 
i artykułów 2 i 6 Konwencji Paryskiej między Polską 
i Wolne m Miastem Gdańskiem z dnia 9 listopada 
·1920 r., zastrzega sobie prawo oświadczenia, że Wol
ne Miasto jest Stroną Układającą się w niniejszym 
traktacie i że przyjmuje obowiązki oraz nabywa 
prawa z niego wypływa jące, 

Zastrzeżenie to nie dotyczy tych postanowień 
niniejszego traktatu, które Rzeczpospolita Polska 
zawiera w stosunku do Wolnego Miasta Gdańska, 
zgodnie ze swojemi prawami, wypływającemi z od
nośnych traktatów, 

Art. 33, 

Niniejsza konwencja będzie ratyfikowana i do
kumenty ratyfikacyjne zostaną wymienione w War
szawie możliwie jak najprędzej. 

Wejdzie ona w życie piętnastego dnia po wy
mianie dokumentów ratyfikacyjnych, 

Z chwilą wejścia w życie niniejszej konwencji, 
konwencja handlowa między Republiką Austrjacką 
a Polską, podpisana w dniu 25 września 1923 r. prze
stanie działać. 

Konwencja niniejsza pozostanie w mocy do dnia 
15 października 1934 r. 

Jeżeli wypowiedzenie przez jedną z Wysokich 
Układających się Stron nie nastąpi przynajmniej na 
3 miesiące przed datą, konwencja niniejsza będzie 
przedłużona w drodze milczącej zgody i pozostanie 
w mocy aż do wypowiedzenia jej przez jedną z Wy
sokich Układających się Stron, 

W tym ostatnim wypadku konwencja ninieisza 
przestanie działać w 3 miesiące po dacie wypowie
dzenia. 

Na dowód czego odnośni pełnomocnicy podpi
sali niniejszą konwencję i wycisnęli na niej swoje 
pieczęcie. 

Sporządzono w Wiedniu w dwóch egzempla
rzach, dnia 11 października 1933 r. 

Jan GawToński 
Adamkiewicz 

Dollfuss 

Article 32. 

Le Gouvernement Polonais, auquel il appar
tient d'assurer la conduite des aHalres exteneures 
de la Viile Libre de Danzig, en vertu de l'adicie 104 
du Traite de Versailles et des Articles 2 et 6 de la 
Convention de Paris, entre la Pologne et la Ville Libre 
de Danzig du 9 novembre 1920, se reserve le droit 
de declarer que la Ville Libre esł Partie Contrac
tante du present Traile el qu'elle acceple les obli
gations et acquiert les droits en derivant. 

Cette reserve ne se rapporte pas aux disposi
tions du present Traite que la Republique de Pologne 
contracte en ce qui concerne la Ville Libre de Dan
zig, conformement ci ses droits decoulant des trailes 
y relatifs. 

Article 33. 

La pre.senŁe Coriven tion sera ratiHee elt les iJn,. 
struments de ratification en seront echanges ci Var
sovie aussit6t que faire se pourra. 

Elle entrera en vigueur le 15-eme jour apres 
l'echange des instruments de ratification. 

A partir de la mis e en vigueur da la pnSsente 
Convention la Convention Commerciale entre la 
Republique de Pologne et la Republique d'Autriche, 
signee le 25 septembre 1922, cessera de produire ses 
efiets, 

La presenŁe Convention restera en vigueur 
jusqu'au 15 'octobre 1934. 

Si la denonciation, par l'une des HauŁes Partie s 
Contractantes, n'a paseu Heu au moins trois mois 
avant cette date, la presente Convention sera pro
rogee par tacite reconduction et restera en vigueur 
jusqu'a sa denonciation par l'une des Hautes Parties 
Contractantes. 

Dans ce dernier cas la presente Convention 
cessera de produire ses effets trois mois apres la date 
de la denonciation. 

En foi de quoi, les Plenipotentiaires respectifs 
ont signe la presente Convention et y ont appose 
leurs sceaux, 

Fait li Vienne, en double exemplaire, le 11 oc
tobre 1933. 

Jan GawToński 
Adamkiewicz 

DollFuss 
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Pozycja tar, 
austriackiej 

20 
ex 30 

ex 41 

42 
ex 44 
Uwaga: 
ex 55 

ex 56 

64 

ex 67 
ex ó8 a 

ex 96 

ex 97 

ex 110 

ex 294 

Uwaga: 
ex 295 

Uwaga 2: 

Melas.a 
Strączkowe: 

al fasola 
bl groch 

N A Z W A 

e) wyka, łubin 
Nasiona i olwoce oleiste: 

ANEKS A. 

TOWARU 

al ma.k, jak również dojrzałe główki maku 
Nalsienie koniczyny 
Nasiona Q>slobno niewymienj·one: 
Na,s~ona buraków pastewnych 
Swinie wagi: 

ej powyżej 40 do 150 kg 
1) powyże·j 40 kg do 135 kg . 
2) dla ilości rocznej równej 48 % importu austrjackiego śwhl 

poIskich wagi powyżej 40 kg do 110 kg w r. 1929 z:a osobne
mi zaświadczeniami 

3) powyżej 135 kg do 150 kg 
d) powyżej 150 kg 

KOlni· e 
c) rz·eźne 
a) jaja drobiiu 

dla i~ośai wcznej równe; 14,25 % importu austriackiego z Polski jaj dro
biu w r. 1931, za ols'O'bnemi zaświiadczeniami 

Szczecina świńsIka 
P,ierze w p.aczka,ch wagi:: 

l) 80 kg i więcej 
Cl) surowe, darte ręcznie lub półohrobione nie w dl10dze mecha

n~cznei 
Mięso 

aj świ'eże, mrożone (z wyjątkiem mięsa mwżolJlJego z rumors·kJie go) , 
solone: 
l) świńskie 

a) świ-rri.e bite, wagi po'wyże; 90 kg s'zltuka, oczyszczonie i odarte 
z tłuszczu także w połówkach po 45 kg lub więcej za osobnemi 
zaświadczeni'ami 

b) inne mięsIo świńskie 
ex 3) mięso ci'elęce (t.akże cielę ·ta bite) 

c) przerobione (su5'zone, peklowane, wędzone, ta!kże gotowane): 
mięso świńskie rodzajów znanych pod nazwą: karczek, łopatka 
i bOIczek dla kont)"ngentu rocznego 800 q za oSlobnemi zaśW'~ad
czeniami 

a) i b) kiełbasy z mięsa: 
kiełbrus·a krakowska 
pohka kiełbas·a trwała 

b) inne ziem~e i substancje mineralne osobno' ni'ewymi.eni'One, su.ro
we, palone. mrelone lub myte: 
dolomilt palo'Oy 

c) węgi'el drzewny 
a) inny 

Węgiel drzewny clila wyslolk~'Ch pieców i hut za osohnem pO'zwoleniem 
Drzewo budulcowe i dlrzewo użytkowe: 

a) i~laste i bukowe: 
2) tarte wzdluż, cięte, łupane, suszone inla1c'z:ei Il'IeQlbrQlb~one 

Drzewo iglaste i buk·Qlwe z poz. 295a l) i 2) do użyeku przemysłowego , 
i rzemi.eślni.ezego w ilości ulstalonei przez Związk.o·wego Ministra 
Skarbu w porozumieniu ze Związkowym Ministrem Handlu i Ko
munikacjij, oraz Związkowym Min:~s;trem Rohliidwa i . Las.ów 

Cło od 100 kg 
w kor. złotych 

bez cła 

3 
10 

bez cła 

12 
4 

bez cła 

13 
bez cła 
bez cła 

bez cła 

18 
bez cła 

bez cła 

16 
26 
20 

75 

110 
110 

bez cła 

bpz cła 
bez cła 

bez cła 
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N A Z W A 

b) dykty 
l) surowe 

c) stopy żelaza 
ex 4) ferromangan 

Związki chemi'czne organiczne 

TOWARU 

g) 1. kwa's karbol0'wy surowy i krezole 
hl 1. hW3S karbolowy oczyszczony w kryształach , nawet che

micznie czysty 
aj 2. biały siarczek cynku, litopon, biel GriHiŁa 

ANEKS B. 

N A Z WA 

Kunerat 

Kwas węglowy w kapslach 
F osforan sodowy 
Minia i glejta ołowjlane 
Żda,zicjanek potasowy 

TOWARU 

Ge'Olra:d'jnITl . 
Struny zwierzęce o gruhoś ci powyżej 1 mm i o długośr;i powyżej 4 mIr. 
Ziemie , hrpy z domi-e'szką barwnika nrganiczn~go w -ilości 5 % i mniej 

al farby czerwone 
b) inne 

\V'yroby z wos'ku modelowego 
Kle;e-pasŁy w tubkach 
Rolki luddograHczne 
Oprawy skórzane do książek, albumów, notesów HP')ł ZOIWC. iami 
Albumy, notesy w oprawach skórzanych, ramki ze i ozdobami 

skóry ze srebra 
Walizy i te,rby ze skóry z podszewką ze skóry lub jedwabiu 
Nesesery 
Getry ze 5'1,óry 
Przędza k onopna, pojedyńc~a, 'Surowa Nr. 8 i mniej num. ang. dlo celów 

, tkac'bi:ch za paz'woleniem Min. Skarbu 
a) Linoleum 

. 1. gładkie, jednobarwne w rolach 
2. drukowane albo wiebbarwne w rolach i wsze:ldego rodzaju 

w ka'waF;Cl'ch 
b) Imi'tacja linoleum na tekturze 

\V'yroby dziane osobno niewymienione, ba'wełni ane, o wadze 1 tuzina 
sztlik 
1. surowe hi'e1one: 

b) powyżej 800 g do 3000 g 
2. ha,rwione: 

b) ~ p'owyżej 800 g do 3000 g 
4. przybrane 

b) powyżej 800 g dro 3000 g 
Gorsety, pa'sy biodrowe, biustonosze z tkanin bawełnianych 
Grzebi'en~e 'z gumy twardej 
Mąka drz,ewna 
Nieklejone forniery z drzew egz:otycznych 

Nr. 2. 

Cło od 100 kg 
w kor. złotych 

18 

bez cła 

2 

3.60 
bez cła 

C ł o 

50 dla kont. 
rocznego 300 q 

50 
40 
13 
35 

bez cła 
5000 

75 
20 

1200 
250 
200 

6000 

4500 
1300 
1300 
400 

7S 

140 

180 
100 

1300 

1600 

2000 
3500 
750 

3 
20 

.. 



Nr. 2. 

Nr. taryfy 
celnej 

z 777 p. 2-b 

z 793 p. 2 

807 p. 1 
Z 815 

Z 819 

Z 820 i uw. 6 
do poz. 821 
Z 825 p. 1 
Z 828 
Z 834 p. l-b 
Z 837 p. l-b 
Z 839 p. 2 
Z 868 

911 p. 2 
Z 912 

924 p. 1 
Z 924 p. 2 

Z 930 p. 2-c 
934 

947 

948 
952 

Dziennik UsŁaw. Poz. 11. 

N A Z W A TOWARU 

Meble, oprócz giętych i bambusowych i ich części, fornieTowane, malo
wane, lakierowane, politurowane 

Miazga drzewna o za:Wlart'ości wody 50 % i mniej 

Fi;bra wulkanizowana 
Papi'er w~z'elki, oprócz osobno wymienione.go o wadze 1 m2 [lQwyże j 

28 g 
1. o zawartości mi'a:zgi drzewnej powyżej 30%. 

bl ball"Wl0ny w malsi'e 
Karton 

1. niebarwiony o wadze 1 m2 

al powyżej 500 g 
bl 500 g i mniej 

2. barwiony w masie o w;adze 1 mO 
aj powyżej 500 g 
b l 500 g i mn.iej 

3. balrwiony na powierzchni o wadze 1 m" 
al powyżej 500 g 
bl 500 g i mniej 

Tapety trumienne z ciągłemi deseniami, wyciśnięte mi na całej po-
wi'erzchni w arkuslz,RCh 

Preparowany p<łlp~er do kaI!kowa:n~a 

Kubki i naczynia z papi'eru impregnowane parafiną 
Ozdoby pąpi,erorwe do tmmien 
Httstrowam~ cz~a,s 'opilsma poświęcone modom w obcych językach 
Nuty n:ieobjęŁe p. 1 tej pozycji 
Płyty herakHto'W'e 
Przędza s z'k lana , Iocz'ko'wana 
Wyroby z waty li z przędzy szklanej 
Balonydlo fahryka,cj'i żaróweJ< 
Rurki s'zklame do wyrobu stopek, r4rki do wypompowywania powie

trza, pwłeczki szklan'e do wyrobu pręcików-cNa produkcji żarów \- k 
Zelazo taśmo'we i sŁal taśmowa, ohołowione o gTubości 0,3 mm i mniej 
Wyroby z żeliwa kowalnego nieobrobione o wadze sztuki: 

1. powyżej 25 kg 
2. powyżej 3 do 25 kg 
3. powyżej 500 g do 3 kg 
4. powyżej 200 clio 500 g 
5.. 200 g i mniej 

Drut żda:zny iS'tailowy w kręgach ,o największym wymiarz,e przekroju: 
1. powyżej 3 do 6 mm 
2. powyżej 1 do 3 mm 
3. powyżej 0,5 00 1 mm 
4. powyż,ei 0,3 clio 0,5 mm 
5. 0,3 mm i mniej 

Drut cięty do spawania, pokryty wa'l'Is,twą chemikalij 
Liny, także Z ośrodkiem konolPnym lub jutowym, po,sirorrkl - Z drutu 

żelaznego, stalowego, - o średnicy lub grubości poje dyń czy ch 
dlrutów: 
1. powyŹ'ej 2 mm 
2. powyżej 1 do 2 mm 
3. powyżej 0,5 dlo 1 mm 
4. powyżej 0,3 do 0,5 mqJ. 
5. 0,3 mm i mniej 

25 

C ł o 

230 
1 dla kontyngentu 

rocznego 
10.000 q 

60 

40 

60 
90 

80 
110 

110 
140 

600+30 
195 
250 
450 

bez cła 
30 

3,30 
400 

1000 
250 

150 
30 

20 
34 
40 
50 
70 

22 
32,50 
48 
75 

105 
90 

70 
80 

lOS 
130 
165 
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Nr. taryfy 
celnei 

z 953 

" 959 p 1 
fi 960 p. 1 

" 960 p. 3 

" 960 p. 3·e 
964 

p. 1 

981 uw. 3 

" 
988 p. 1 

" 994 

" 

" 

p.2 

p.3 

998 
1000 p. 1 

p.3 

p.5 
p.6 

1001 p. 1 
1001 p. 2 

p. 6 

1002 p. 1 

Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

N A Z W A TOWARU 

Tkaniny z drutu żelaznego, stalowego o średniJcy lub grubości: 
3. powyżej 0,5 do 1 mm 
4. powyżej 0,3 do 0,5 mm 
5. 0,3 mm -j m.nj'ej 

Plomby z blachy żelaznej lub stalowej niepokryte 
Blacha na sita dziurkowana, - wygięta i przycięta o grubości 4 mm 

i mniej, niepokryŁa, o wadze sztuki: 
a) powyżej 10 kg 
bl powyżej 1 do 10 kg 
dl skówkj dlo lasek i do rękojeści z blachy żelaJznej -l sotalowej, nie

pokryte 
Okucia do torebek z blachy żelaznej nuklow,ane, Q wadze sztuki: 

d) powyżej 20 do 50 g 
el 20 g i mni'ej 

Klamerki do książek, narożniki do kSliążek, szyny do ks:iążek 
Wyroby żelazne i stalowe rÓ'wni'eż z dodlatkiem pospolitych materia

łów, ·oiprócz os-obno wymienionych: 
toczone. wi1e1roone, frezowane, heblowane, szlif.owane, polerowane, 
o wadze sztuki: 
a) po-wyżej 100 kg 
bl powyżej 5 do 100 kg 
c) 5 kg i mni1ej: 

I. skówki do la'sek i rękojeści 
II. inne 

BIa'chy, pa~ki i taśmy prostokątne 'O szem'kości powyżej 20 mm do 
300 mm podlegają cłu z dodatkiem 

Ru,ry o osi pro1stej miedziane j mosiężne, spawane, ciągnione o wadze 
1 m bieżącego 
a) powyżej 500 g 
b) powyżej 250 do. 500 g 
c) 250 g i mni,ej 

Wyroby oz meta·Ii i s,topów, -objętych poz. 977-981, opróc1z olslObno wy
mi'enionych: 
obrobiorne be-z ozdób wypukłych i rzniętych, również z -doclatMem 
pospolitych ma:te rj1ałów , o wadze sztuki: 
c) powyżej 100 g do 1 kg 
d) powyżej 20 do 100 g 
e) 20 g j mni1cj 
ornamenty, przybory biurkowe, meda:ljony, odlewy rz'eźb itp. wyro
by, chociażby z ozdobamiodlanemi lub rzniętemi', o wadz.e sztuki: 
c) powyżej 100 g do 1 kg 
d) 100 g i mniej I-

Płatki a'luminiowe, za pozwoleniem Mini's,tra Skarbu 
Kilofy, O's:kardy 

łopaty, s-zpadffe, chociażby z trzonami: 
a) surowe 

Widqy, choc-iażby bejcowane, lakiel"owane z trzonami lub bez 
a) ko-sy 
bl sierpy 
c) babkr do k1epan'ta kos o wadze sztuki 5 kg i mniej 

Imadła: 
a) ręczne 
b) równoleg'łe, do rur 
c) inne 

Gładziki, pods1a,dzaJki, przebijakri, prziecmaki itp. narzędzia kowalskie, 
opr6cz o'sO'bno wymienionych 
a) paniki, tarn:iki, oQprócz osobno wymienionych, o wadz,e tuzina 

powyżej 3 kg 

C ł 

95 
120 
1:>0 
150 

45 
75 

40 

250 
250 
250 

100 
150 

40 
190 

Nr. 2. 

o 

20% 

145 
2CO 
250 

800 
1000 
1200 

1400 
1600 

10 
40 

40 
50 
25 
2S 
80 

170 
.sa 
70 

110 

160 

-



Nr. 2. 

Nr. taryfy 
celnej 

p. 8 

1005 p. 1 

z p. 2 
1006 

z 1008 
1013 p. 1 

p. 4 
Z p. 5 

1014 p. 1 

p. 2 
Z p. 3 

p. 4 
1015 p. 1 

1018 p. 1 

p.2 

Z p. 4 
Z 1019 p. 1 

p.2 
1021 p. 5 

Z 1026 p. 2 

1027 p. 1 

z p. 3 
p.5 

1032 p. 2 
p.4 

1049 p. 1 

Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

N A Z W A TOWARU 

al II. Klucze do nakrętek be.z ruchomej szczęki o wadze s'ztuki 
500 g i mni'ej 

WieTtła sroiralne o wadze sztuki: 
al po~yżej 1 kg 
b l p'owyżej 500 g do 1 kg 
cl powyżej 150 g do 500 g 
d!l 150 g i mniej 
aj Świdry do kamieni o wadze sztuki powyżei 3 kg 

Narzędzia i przybory wiertnicze itd. (cała po'zycjal o wadz.e sztuki: 
1. po'wyżej 500 kg 
2. po;v.ryżej 300 do 500 kg 
3. powyżej 100 do 300 kg 
4. 100 kg i mnrej 

Kielni'e murarskie 
Ieły do szycia, oprócz o,g,obno wymienionych 
Iglice worko'\ve, si<lvkowe, żaglowe, do sznurowania i pakowania 
Prądki i szydetka 
Haftki, sprzączki, klamerki, zapinki i t. p. dr obne wyroby do celów 

konfe kcyjnych: 
al żelazne, sta,lowe - nkzem niepokryte, lakiero'wane, oksydowa

ne , pokryt.e nie:szlachetnemi metalami: 
I jednobarwne 

bl z ~nnych ni'eszlachetnych metaJii 
Uwa,ga do 1014 p. 1 aj i bl: 
Haftki, sprzączki, klamerki, zapinki itp. drobne wyroby do celów 'kon

fekcyinych, srebrzone, będą clone według od,powi<ednich stawek 
autonomi'cznych z cltodatkiem 
al sepil1d do włosów żelazne i stalowe 
al szp'ilki żelazne i stalowe 
aj agrafki żelazne i stalowe 

Kółka ,i ha'czyki do obuwi,a, również pokryte innemi materj.ałami, że
lazne, stalowe 

Noże i widelce stołowe, deserowe i do owoców: 
al żel,azne, stalowe, równi'eż be'z oprawy lub w oprawi'e z materia 

łów pospolitych,z wyjątkiem w oprawi'e z metali ni'eszlachet
nych 

b) z innych metali nieszlachetnych oraz ich stopów itd. 
Wyroby nożowni'cze do użytku rzemieślniczego, kuchenneg'o, oprócz 

osobno wymienionych, stalki do ostrzenia - również w oprawach 
z materiałów pospolitych 
b l L k o:zilki 
aj cynowane łyżki ze stali Marteno'W'skiej 
cl łyżki, trzonki dlo wLdeków i noży, kO'z.~ołki i łopatki z.e stopów 

miedzi 
Galan.terja stołowa z metaN i storpów, objętych poz . 977 - 981 

aj Dysz'e z me-tali i s't'opów, obiętych poz. 977 - 981 
a) Żehzka do prasowaTIli,a, żeHwne, niepokryŁe nLeszlacheŁnemi me

ta;!ami 
al I. Piece do ogrzewan:i:a pomieszcz.eń (pokojowe) żetitwne, t'akże 

o płalszc'zu blaszanym 
b} L Piece gazow'e żeliwne 

Ścienne grzeiniki kąpi'elowe 
Kuchenki żeliwne (rechauds) 
Sprężyny m-eblowe z drutu sŁalowegd 

a} L inne sprężyny stalowe o wadze sztuki powyzej 1 kg 
a) L Turbiny wodne o wadze od 1200 do 5000 kg 

II. Turbiny wodne o wadze powyżej 5000 kg 

C ł O 

150 

300 
500 
750 

1 !OO 
150 

60 
100 
150 
190 
170 
80J 
2:0 
250 

350 
500 

50% 
400 
300 
330 

400 

55') 
1000 

315 
80 

150 

1000 
1000 
300 

60 

55 
80 

330 
125 
80 

100 
70 
60 

27 



28 

Nr_ taryfy 
celnej 

z 1051 p. 

z 1081 p. 4 

z 1082 

1084 p. 2 
1085 p. 10 

z 1098 p. 7 
Z 1114 

Z 1127 p. 1 

Z 1129 
1167 p. 6 

p. 9 
Z 1178 p. 4 
Z 1182 p. 1 

z 1188 p. 7 
Z 1192 p. 1 

1193 p. 1 

z Uwagi a) 

1196 p. 2 

Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

N A Z W A TOWARU 

Kolumnowe pompy studz~,enne, żeliwne ,o wadze sztuki: 
cl powyżej 75 do 300 kg 
dl 75 kg i mniej 

Maszynki clio mi'ęsia, mas:zynki do lodów, młynki, prarsy do owoców, 
cho,ciażby z zarwa'rfrośc,ią 10% i mniej metali i st'opów objętych 
pOZ. 977 - 981 
a) mas'zynki do mi'ęsa 
b) inne 

L Maszyny do prrania, choc-rażby z ~awartościią 10% i mniej 
met'al'i i Sltopów objętych poz. 977 - 981, o wardze 'Slztuki: 
3. od 500 do 2000 kg 
4. od 25 clio 500 kg 

II. Holendry, maszyny do odwaJdnia.nra, do zgęszcza:nia przy fa
brykacji pa(pire'ru, celulozy i miazgi dJrzeW1nej, chod-ażby z za
warŁ'ością 10% i mniej metali i stopów objętych poz. 977 -
981 o warci'ze sztuki: 
1. powyżej 5000 kg 
2. o-d 2000 do 5000 kg 
3. powyżej 500 do 2000 kg 

b l Koła pasowe rprars-orwane z blachy żelaznej 
Ozęści maszyn i apara'tów, oprócz osobno wyiIDieIT~onych, o wadze 

sztuki: 
al żeliwne , żelazne, stalowe, choc'i'ażby Z zawa-rŁ-ością 10% i mniej 

metali i stopów, objętych poz. 977 - 981: 
I. powyżej 100 kg 

a) regulatory do turbi'n wodnych 
h) ~nne 

II. powyżej 25 dlo 100 kg 
III. 25 kg i mni.ej 

b) z metali i s'to,pów, ,objętych poz. 977 - 981, oraz wymierri10ne 
w p. 1 z Z1awa-rtośdą tych metali i stopów powyżej 10 % : 

I. powyżiej 100 kg 
II. 25 do 100 kg 

III. 25 kg i mniej 
Zę by do mł'ocarni 
Elektryczne piecyki do ogrzewania i warniki do wody z żelaza i stali, 

również z dodafkirem ma:terjałów posrpo}j:tych o wa,eLze sztuki: 
1. powyżej 100 kg 
2. 50 do 100 kg 
3. 10 dio 50 kg 

Druty emaljowane IQ średnicy: 
cl powyż-ej 0,1 do 0,3 mm 
d) 0,1 mm ,i mniej 

Oprawy do żarówek 
Mikroskopy 
Ge'o-d'ezyjne insitrumenty · optyczne 

al Płyty gramofonowe o wadzie siztuki powyżej 75 g 
b} Oplecione struny jelitowe, jako też nieoplecione o grubości 

0,6 mm i więcej i długości 1,20 m i mniej 
Przyhitki wojłokowe do nahojów 

b l Kapelusze s'łomkowe wykończone 

Pręty paras'olowe oraz kh części, równi'eż części składlo,we mechaniz
mów pa'ra.s'olowych chociażby ],a'ki'erowane 

Pręty parasolowe oraz ich części, również części składowe mechaniz
mów parasolowych, niklowane i mosiądzowane 

Para-s'Oll'e, par a soUd, laski 'z para'so.lami '- pokryte tkaniną z jedwabiu 
sztucznego lub półjedwa.bną: 

Nr. 2. 

C ł o 

60 
60 

110 
120 

110 
140 

65 
75 

100 
60 

100 
140 
230 
300 

190 
280 
350 
50 

225 
275 
375 

350 
700 
500 

2.600 
1.000 

700 

5.000 
300 
4 

od sztuki 

180 

25 'X, 



Nr. 2. 

Nr, taryfy l' 
celnej 

1196 p. 3 

1197 p. 1 

1197 p. 3 

z 1197 
Z 1198 p. 1 

Z 1216 p. 1 
1224 

Z 1225 
1252 p. 3 

p. 5 
Z 1253 p. 2 
Z 1273 p. 1 

Dziennik Ustaw. Poz, 11. 

N A Z W A TOWARU 

a) nie:wxorzysr\:ą i n~eprzybrane 

b) Wizorzysrtą, przybrane 

Para siole i para~olki, laski z para5'o1ami, pokryte tkaniną z jied'Wabiu 
naturalnego: 
a} niewz'OrzyS'tą i nieprzybrane 

b) wZJorzySltą, przybrane 

h) La'skii kiije clio paras,oli z dl1Z1eWa lub t rz'c iny, obrobione, proste 
lub wygięte, lakierowane lub poli turowan e, również z rączką 
z innego gatunku drewna, bez dodatkowych ozdób i inkrustacyj, 
chociażby ze skówką na ko.ń'cu 

h) Laski .j kije do pa'ras'ooli z dJr.zewa lub trzciny, równid z rączką 
z iInnego gatunku dre'wna - fre:zlOWal11 e , rzeźb~one, wypalane, 
talkże ze skówikami z metali, rogu lub sztuczneg/o rogu 

Laski z drz,ewa wiśnj;owego, równi'eż z o.kudami na końcu 
Rączki do parasIoli i lasek z drzewa, rogu, ~o.gu sztuClznego, żywicy 

S'ztucznej, celuloidu 
Guziki spodlniowe z bIa/chy żelaznej 
Spinki, trzyma/cze do krawatów, s'P'in,a,cze do ko'lnie rzyków, - z me tali 

ni,eS'zla'chetnych, ma:terj,ałów po,spoIHy<:h, - oprócz osobno wymie
n~onych: 
1. pozlacane, poslrebrzane, emaIj,olw'ane 
2, inne 

Spin'ki do kołn~erzy i mankietów z dod!atkiem ma'sy perłowej 
MechaniJzmy do skoroS'zytów i segregatorów 
MaS'zynki do spmani/a pap'ieru 
Maszyn'ki ręczne dro zlacinani'a ołówków 
Pudemi,czki z ma'terjałówJ pospo.htych chodażby pozłacane 'l pO Slre

brzane 

ANEKS C. 

C ł o 

6 
od sztuki 

10 
od sztuki 

10 
od sztuki 

18 
od sztuki 

250 

500 
75 

1000 
250 

2400 
1500 
2750 
300 
900 

1300 

3000 

29 

--,------~----------------------------------------------------------~~-------------------Nr, pozycji 
taryfy cel
nej z dnia 
26 czerwca 

1924 r. 

Z 35 zp.5-b 
z55zp.l 

zp.2 

zp.3 

N A Z W A .TOWARU 

Ałbum~na 
Skóry podelslZworwe, pasowe i hranzlowe - w Ciało śc i', połówkach, ka

wałkach i skl'awkach, oprócz skóry szpaltowanej: 
z a) wY'PlJ"awy roślinnei 

skóry pode!s'zworwe, pa'sorwe .j branz'lorwe rw krl!\P,ona'ch i slupcach: 
a) wyprawy roś Ji!nne j 

skóry wli:erz:chnl:e miękkie bydlęce, końskie i cie:lę ce: 
z h) wyprawy mi\nerralnej, cza:me i kolorowe, j,wko to: hoxcalf, kid
calf, rind-box i inne: 
1. c:zlame - w cafości, w połówkach - o wadze ca1ej ,skóry: 

a') powyżej 1,2 kg 
b') 1,2 kg i mniej 

II. kolorowe - w ca'}ości: , w po!łów'kach - o wadze całej skóry: 
al) powyżej 1,2 kg 
b') 1,2 kg i mniej 

Kontyngent celny 

Złote I q 

16.- 1.500 

160.- 2,000 

160,- 3,000 

400- l) 
500.-

450.- i 
14.0 

550,- j 
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Nr. Dozycji 
taryfy cel
nei z d"i" 
26 czerwca 

1924 r. 

Dziennik Ustaw. Poz t t. 

N A Z W A TOWARU 

z 57 Z p. l Obuwie i wyroby skórzane: obuwi'e skórzane, opr ócz ze s:kóry juchto
wej, z wyjątkiem o'l'obno wymienionego, którego para waży: 

z57 zp. 3 

z p.4a II 

z68z p. 5 

z94zp.2 

z 104 
zp. 3 

z 125 
zp.3 

z 137 z p. 3 

z 143 

p.4 

zp.5 

c) powyżej 900 do 1200 g włącznve 
d) powyże j 600 do 900 g włącznie 

e) 600 g i mniej 
fl obuwi.e dzvecięce o wadze pary 600 g i mniej 

Obuwie s!kórlan e lakierowane, cz,a'me, z'am s'z owe , ze s'kór krQlkodylo
wych, wężowych itp. jako też ze skór z wyciskanemi deseniami oraz 
materyj jedwabnych lub tkanin z domi.eszką jedwab~u ; 

al ohuwlle ze skóry la:ki'e'rowanej, oz:a,me 

bl obuwie ze skór krokodylowych, wężowych itp . jako też ze 
z wyciskanemi deseniami, o wadze pary 600 g i mniej 

cl obuwj'e ze Slkór zamszowych o wadze pary 600 g i mniej 

skór 

d) z mate,ryj jedwabnych lub z materyj z dodatbem jedwabiJU 

Wyroby kaletnicze i galanteryjne, jako to: torebki, wDreczki, portmo
netki, porlcygary, portfele, notesy itp. 

GalaUt i lllne poc'obne artykuły na podstawie kazeiny, w kawa~kach, 
arkuSlzach, płytach, sztabach, chociażby szlifowanych lub polero
wanych 

M.agnezyt i talk: w proszku: 
al magnezyt 

Sole ma,gnezu i wapnia: 
Węglany strącone: 

bl węglan wapnia, nawet z zawalrLo'ścią do 10% węglanu magnezu 
Ma terjały farbiarski'e mineralne: 
Kreda, p,rzemyta albo szlamowana i mielona 
Farby drukarskie, lli,tograficzne i do powielani:a: 
z M. al czernidiło drulka'rs,ki'e w opakowaniu powyżej 75 kg 

bl inne oraz falrby do powielania: 
L ni,e zawierające p iJ~mentu organiczneg'D 

II. zawierające pigment organiczny 

Miledź, tlIik11el, k'obaH, bilsmut, kadm, alumi:nium i inne metale osobn'O 
ni,ewymienione i ich s,topy: 

Miedź , ni'ki,el, kobalt, h i,smut, selen, telur i inne meble . olsobno niewy
mven:one - ws~zystko dowolnego przekroju i długości, w prętach, 
blachach, chociażby szlifo'wlanych i polerowanych, lub z wytlacza
nemi wzorami, a także w blachach surowych, wygięt.ych lub wytła
czanych, D grubości: 

I. mie,dź: 

al 0,5 mm i wyżej 
hl poniżej 0,5 do 0,3 mm 
cl 0,3 mm i mniej 

II. ,inne: 
a) 0,5 mm i wyzeJ 
b) poniżej 0,5 do 0,3 mm 
'cl 0,3 mm i mniej 

spiż, b~onz fosf,orowy, mosiądz, tombak, a'rgentyn (nowe slTehro) i inne 
&topy metalowe oprócz osobno wymiEnionych: 
c) dorwo1lnego przekroju i długości, w prętach, blachach, chociażby 

'szlifowanych i polerowanych lub z wytłaclzamemi wzoramI, lub 
wytłCliCz\Clnych - D grubości: 

Nr. 2. 

Kontyngent celny 

Złote I q 

507.- \ 96= 12.0:0 
6(;2.- J par 

943.- l} \20 = 24.000 
624.- . par 

1.486.-
72= 12.000 

par 

3.302.- } 50= 10.000 
'JbU.- par 

1.486.- 10=2.000 par 

5.000.- 20 

40.- 800 

O_50 10.000 

5.- 3.000 

2.- 15.000 . 
50.- 200 

125.- } 300 210.-

42.-] 
47.-
59.-

300 

42.-] 
4/.-
59.-

300 
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z 149 

Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

N A Z W A 

al) mosiądz, sprz: 
I. 0,5 mm i wyżej 

II. poniżej 0,5 do 0,3 mm 
III. 0,3 mm i mniej 

bl) bronz fosforowy i inne bronzy: 
l. 0,5 mm i wyżej 

n. poniżej 0,5 do 0,3 mm 
III. 0,3 mm i mni'ej 

TOWARU 

Wyroby z miedzi i inny<:h metali i stopów, wymie'nńonych w porZ .. 143: 

z p. 1 Rury s'Pawane i bez szwu, niepole'rowaJlle, chociażby z qasadz:onemi 
kołnierzami o średnicy zewnętrznej: 

zp.S 

z 152 z p. 7 

; 

z 153 

p.2 

z 154 
z p. 4 

z 161 z p. 1 

zp.2 

.I. z niklu. bronzu. bronzu fosforowe.go i nQwego slrebra 
aj 40 mm i mniej 
b) powyżej 40 mm 

II. rury miedziane i mosiężne 'Q g,rubości ścian ponrżej 0,4 mm: 
aj 40 mm i mniej 
bl powyżej 40 mm 

III. rury miedziane i mosiężne o średnicy z,ewnętrznej 3 mm i mniej: 

a) 40 mm i mniej 

paln1lki i rezerwoary do lamp, mac;'Z)"nki naftowe, spirytusowe i inne; 
lampy lutowni'c7,e: piecyki - wszystko w stanie złożonym lub roz
łożonym, wszystko z metali, wyszczególnionych w poz. 143: maszyn
ki naftowe, benzynQlwe, aparaty do ogrzewan~a i do lut'owania 

Rury o osi prostej, również gwintowane. rury płuczkowe It. zw. żer
dziel ta'kże z p,rzymocowanemi łącznikami lub kołnierzami; łączniki 
clio rur, za:kończenra ora:z kształtki: 

al łączniki, zakończen~a, kształtki 
z ej rury o Q1si prostej, również gwintowane. rury płuczk'owe (t. zw. 

żerdzie). wszystko chociażby z przymocowanemi łącznikami lub 
kołni'erzami - o grubości 2 mm i mniej: 

rury stalowe, gładkie 

Kłódki i zamki o wadze s'z'tuki: 

al 300 g i mniej 
bl powyżej 300 g 

Wyroby z bla,chy żelaznej i stalowe'j o ~ruhości mni'ej ni'ż 4 mm: 
malowaTIle, drukowane, lakierowane, ema,l'iowClJne, pokryte niklem lub 

innemi nieszlachetnemi metalami, pozłotą nieprawdzliwą (malarską) 
itp., oprócz osobno wymienionych: 

aj pi'ece do o,grzewania mieszkań (pOik"Oi) 
b) lamny i latarni'e do oświetlania elcktryczneQo, ga'ZO'wego. nafto

wego, benzynowego, acetylenowego itp. latarnie ręczne, również 
małe, oprocz z,acisków elektrycznych 

Pilniki o wadze tuzina: 
b) powyżej 0,4 do 3 kg 
cI 0,4 kg i mniej 

narzędzia osobno ni.ewymi'enione. z żelaza i stali zwyczajnej. narzędzia 
s1:olarski'e drewn'i:ane, jak wiórniki (heble), ściskacze itp.; naparstki 
żelazne i stalowe: 
A. heble drewniane z żelazkiem i bez 
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Kontyngent celny 

Złote 

42.-

} 47.-
59.-

42.- : I 47-
59.--

130.-

l 90.-

130.-
90.- I 

130.- J 

250.-

60.-

60.-

140.- \ 
9U.- I 

90'-1 
150.-

210.-
3LO.-

140.-

q 

300 

1000 

200 

125 

400 

150 

800 

500 

80 
320 

180 
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N A Z W A 

B. młotki o wadze s,ztuki: 
I. pOi\"l"yżej 500 g 

II. 500 g i mniej 

TOWARU 

C. siekiery, top ory ciesielskie, o 'wadze sztuki: 
a) cZ.arne, również ze szlifowanem ostrzem: 

I. powyżej 1 kg 
II. 1 kg i mniej 

b) polerowane, szlifowane: 
I. porwyżej 1 kg 

II. 1 kg i mniej 
D. dłóta, żelaza do wiórników 
E. naparstki żelazne łi stalowe: 

a) ni'czem niepokryte 
b) pokryte n]eszlachetnemi mdalami, również z wkłaicliką we

wnętrzną z metali nieszlachetnych, lub z dodatkiem materja
łów p o.spolitych 

Przyrządy i maszyny do podnoszenila, Optls'zczani:a ,i p·rzenoszenia cięża
rów, zmontowane w 'całości lub też ich mechanizmYj dźw1gi osobo
we i towarowe do napędu ręcznego, pa'roweg'o, hydra,ulicznego 
i elektrycznego, jako to: wciągi, wciągi przeSUWale, krążki i wioelo
krążiki do hnj dźwi'gi śrubowe zwykłe i na saniach, dźwigi korbowe 
(lewa'ry) w opra".v:alch clrzewnych i metalowych; dźwigarki przyści,en
ne i kozłowe, dźwigarki transmisyjnej wyciągi górnicze (hasple), 
me'chani'zmy rygów wiertn~czych - wszystko be'z moŁorów paro
wych, sipalilnowych, elektrycznych iezęści elektrycznych - o wa
dze .g;z;iuki: 
a) 100 kg i mniej 
b) ,porwyżej 100 clio 300 kg włącznie 
e) porwyżej 300 do 1000 kg " 
d) porwyże'j 1000 do 5000 kg " 
e) powyżej 5000 do 10000 kg " 
f) powyżej 10000 kg 

stiJlni'ki Slpali!norwe, stałe i przewoźne o wadze Slztuki: 
a) 500 kg i mniej 
b) powyżej 500 do 1500 kg 
c) powyżej 1500 do 3000 kg 

pomrpy odśrodik'olwe i turbinowe, oprócz elektropomp z nieotd\łączalnym 
napędem elektrycznym i motopomp o wadze slztuki: 
al 75 kg i mnie'j 
b) powyżej 75 clio 300 kg 
c) powyżej 300 dlo 750 kg 
d) porwyżej 750 do 2000 kg 
e) porwyżej 2000 kg 

armatura pa'rorwa, wodociąg'Owa, gazowa, powietrzna, jako to: zawory 
(wentyle) b e'Zlpiioe ,c zeńsŁwa, red:ukcyjne, zwro,tnej krany, kurki,zasu
wy, pozllomoJwslkazy, garcz,ki odwadniające, kurki ,odpowietrzające; 
smoczki (i!IlJj1ektory) ;oddziielacz·e wody i smanl; oli'wi'arki i gwiJzdaw
ki, buczki (syreny); hydranty, łączniki do wężów, smoki do pompj 
rozpyla'cz.e, mundsztuki, S'trumieni,ce, pływaki: 
a) żeHwna, zawi'erająea poniże j 10% innych metali i sltorpów, wy

mi\en~'OnY'ch w poz. 143 
b) żelazna i s'talo·wa, zerwie'rająca poniżej 10 % innych me tali i sto

pów, wymieni'onych w poz .. 143 
e) z miedzi li jiej st'opów, również że!i'vllla, żela'zna i s'tal owa 'O 'Za:war

tości 10% i wyżej metali, objętych poz. 143 o wadze sztuki: 
I. 3 k~ i mniej 

II. powyżej 3 kg 
d') wSlZel'ka inna 

Nr. 2. 

Kontyngent celny 

Złote q 

70.-
110.-

70.-
110.- 500 

90.-
125.-
140.-

80.-

I 175.-

20 

70.- l 65.-
60.- I 
50.- ~ 400 

40.- I 
30.- J 

200,-

l} 110.-
80.-

300 

188.-

l 144.-
122.-
88.-
60.-

250 

78.- 11 
120.- II 

l} 1.250 

400.- II 240.-
120.- [J 



Nr. 2. 

Nr. pozycli 
taryfy cel
. nej z dnia 
26 czerwca 

1924 r. 

z p. 38 

z 167 

z p. 50 

z 169 p. 15 

p. 15 

p. 18 

z p. 19 
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Dziennik' Ustaw. Poz. 11. 

N A Z W A TOWARU 

maszyny elektryczne: prądnice, silni'ki ele'ktryc.zne, przetworn~ce wszel
kie, t rans forma to·ry, maszyny el ektryc:zne , osobno ni!ewym~enione, 
jako to: elektrowEntylatory, pompy, wiertarki, s'zlifi'erki i1tp. z nie
odłączalnym napędem elektrycznym, elektromagnesy wszelkie; czę
ści maszyn powyżej wymienionych: 
aj pompy głębinowe z nieodłąc.zalnym napędem ele1ktrycznym, po

łąozonym ~przęgłem, również pompy, przywożone bez s!~lnfków 
elektrycznych, wszystko o wa,dze sztU\ki: 

1. 150 kg lub mni'ej 
II. powyżej 150 do 500 kg 

III. powyżej 500 kg 
z bJ inne: 

wszystkie pod tę pozycję podpadające maszyny, których me wyrabia 
slię w kraju, za zezwoleniem M.in. Skarbu 

Częśc.i maszyn rolnkzych: 

z Et. bJ noże do sieczkarń: 
II. bębnowych 

c) lemiesze i oclikł&dni'ce 
e) wseelkie osobno niewymien:ione 

Przyrządy i aparaty elektrotechniczne, jako to: oporniki, rozruszniki, 
regulatory i kontrolery; oporniki teatra,Jne ,i nastawni'ce do nich; 
pi'oTunochrony i przyrządy do tablic rozdz;i;elczych, j'a'ko to: hezpi:e
czni'ki paskowe i rurkowe (również srebrne), łąc.zn1'ki drąz.kQlWe 
i olejowe (wyłączniki i przełączniki), łald'Own~!ce j wyłączll~ki s,amo! 
czynne; skrzyn'ki i szafy rozdzielcze, kondeil'Jjs.a'tory, tablice rozdziel
cze. świece do silników spalinowych i inne t. p. apara'ty i przyrzą
dy ele:ktryczne i elektrotechni1c:zne: 
z b) prz.ełącznih (rela'~s) wszelkie, zazezW'oleniem Min. Skarbu: 

1. 2 kg i mniej 

wyłącznj'ki rozprężne dlla wody i po,wieirza, za zezW'olen~em Min. 
Skarbu: 
IV. powyże'j 50 do, 150 kg } 
V. powyżej 150 kg 

wszystkie inne wkraj.u n~ewyrabiane apa'raty za zezwole'll'i:em Min. 
Skarrbu 

wszystkie mne pod tę pozycję podpadające przyrządy i aparaty elektro
techniczne o wadze sztuki: 
II. powyżej 2 do 15 kg 

III. pm"'Yżei 15 do 50 kg 
IV. powyżej 50 do 150 kg 
V. powyżej 150 kg 

elektryczne żel>a:zka do prasowania i piecylki do ogrzewania: 
a} żelaz'ka do prasowania, kompletne 
b} inne 

pros:Łowniik'i rtędowe, jedynie w naczynlaJch s'ildanych, z:a ~e'zwotenrem 
Mi'Il. Skarbu, o wadze sztuki: 
a} .5 kg i mniej } 
b} powyżej 5 kg 

precyzyjne eleJktryczne przyrządy pomiM'owe, za zezwoleniem Min. 
Skarhu, o w:aaze sztuki: 
a} 5 kg i mniej 
b} powyżej 5 kg 

spe1cj,alne liczniki elektr)11czneza zezwoleniem Mi'nisterstwa Skarbu, 
o wa,clJze szlukt: 
b) pOlWyżej 5 kI! 
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Kontyn~ent celny 

Złote 

1.500.- \ 
1.250.- J 
1.000.-

10% 

50.-
40.-
60.-

30% 

30% 

30 '>~ 

720.-
600.-
480.-
300.-

400.-
600.-

10% 

325.-
240.50 

240.50 

l 
~ 

J 

l 

} 

q 

10 

50 

3.800 

600 
500 

1.000 

500 

300 

7S 
75 

300 

50 

50 
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Nr. pozycji 
tary 'y cel· 
n ej z dnia 
26 cz rwca 
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z p. 20 

z p. 22 

z p. 29 

z 172 

z 177zp. 6 

z p. 6 C 

z p. 10 

Z p. 11 

z p. 13 

Z p. 23 

z 186 
p. 1 

Dziennik Ustaw. Poż. 1 L 

N A Z W A TOWARU 

żarówki w 'Oprawie: 
z b l z nitką metal'Ową 

z d) lampki katodowe (rardlotechn:iczne) 
materiały instala<:yjne do sieci dektrycznej (na pod'stawie norm V. D. 

E . oraz potwielrdzenia P. V. Przemysłu Elektrycznego l: 
z a) rurki izolacyjne z masy i1zolacyjnej: 

z 1. pokryte blachą żelazną, również cynkowaną, ołowi oną 
Z II. pO'kryte bla~hą żelwzną mosiądzowaną, lakie1rowraną, bla

chą morsliężną 
aparaty radjowe i ich części: 

z al apa!ra ty odlbiorcze , na dra,,,,"C'zle , wzmacniwcz,e, prz,ekaźn~ki fot.o
elektryczne, o wad'ze srzłuki: 
II . 50 kg i mnie'j 

z b} słuchawki radiowe, głośnilki, me'chan~lzmy gtośnj;kowe, prze
ka?ni1<i \gramo~onowe iadaptery), kondensatory skrzydełkowe, 
mik rofony rad"'Owe, części aparatów, os!obno niewymienironych, 
o wa,dze sztuki: 
II. 10 kg i mniej 

Instrumenty muzyczne: 
1. a} forte"l'iany 
z 3. al fisharmonie 

Papier ws'zel'ki. oprócz osobno wymienionego, w arkuszach i rulonach, 
biały lub zabarwiony w masie, bez ozdób i znaków wodnych, o wa
dze więks!zej niż 28 g w 1 m2

, również zwopatrzuny w jednost.tjną 
Linja turę z'e szytową niebieską lub szarą: 
cI bez z!awartości masy drZe\HiC] lub z zawartością masy drzewnej 

30 % i mniej na l m' o wad.:.e ~ 
I. po\vyżej 90 g 

n. powyżej 48 do 90 g 
III. powyże j 28 do 48 g 

d} bez zawartości masy drzewnej albo z zawartością mdsy drzewnej 
30 % lub mniej, barw~ony 

papirer pupami:nowy o wadze powyżej 28 g na 1 m': 
a) naturalnego koloru 

papier o w adze powyże i 28 g w 1 m2
, gumowany, barwiony lub lakiero

w8ny na po'wierzchni: 
z bl barwiony na biało alh'J lakierowany: 

I. niepra,owany 
z cl inaczej ni 'ż na biało barwiony lub 1akierowany: 

1. nieprasowany 
II. prasowany 

. "pier wszel ki, o wadze 28 g lub mniej w 1 m': 
z dl kalka do kopjowania, do pi s,ania ręc.znego lub mas!zynowego, 
w opakowaniu dla srprzedaży detalicznej' 

I. dla ma,szyn do pisania w opa,kowaniu do 100 karte'k 
II. inny w op:lkowaniu do 500 kartek 

pap;'er i karton doc,ony, sTebrzony, bronzowany ora:z z ozdobami; cle
kalkomania, wyroby z papieru i kartonu, oprócz osobno wymienio
nych ; wyroby z papieru zbitego z ozdobami, oprócz osobno wymie
nionych 

szablony malarskie 
'Vii' ełna CZE: sana, przędzona i ni-tkO'Wlwna: 

a} niebarwiona 
b) barwiro na 

z 195 z p. 4 Tkaniny z jrerclwabiu s:Z'tucznego: ie'dno- lub wid,O'barwne o szerokości 
najwyżej 58 cm, zaopatrzone w brzegi o utkaniu taftowe m o szeroko-

Nr. 2. 

Kontyngent celny 

Złote 

1.000.-:-

7.00D.-

126.-

210.-

2.400.-

1.400.-

800,-
310.-

50.-
30.-
40.-

55.-

55. ---,. 

90.-

110.-
140.-

11 

J 

350.- \ 
350.- J 

700.-

10.- } 
15~-

q 

150.000 
sztuk 

18 

300 

4.000 
sztuk 

75. 

20 sztuk 
10 " 

8.000 

1.000 

250 

400 
50 

50 

30 

10.000 
za zezwole
niem Min. 
Skarbu dla 
przędzalń 
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p.l 
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p.1 

554 
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Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

N A Z W A TOWARU 

ści nie węzs'zej, niż 5 mm, prz.e.znaczone do wyrobu parasoli i para
solek - za pozwoleni'em Min. Skarbu - wagi w 1 m': 
a) powyżej 120 g 
b) 120 g lub mniej 

Tkaniny półj,e,dwabne, j'edno- lub wieJ.oba,rwne o szerok,ości ni'e wyze) 
58 cm, z;aopatrzone w brzegi o utikaniu ryps,o'wem szerokości nie 
węższej niż 5 mm, przeznaczone do wyrobu parasoli i parasolek -
za pozwoleni,em Min. SkCLrbu - wagi w 1 m": 
aj powyżej 120 g 
b) powyżej 60 do 120 g włącznie 
c) 60 g lub mniej 

Wyroby dziane wełniane 
Bielizna wykończona i niewykończona: 

aj zwykła, wykonan a z materj'ałów, objętych poz. 187, p. 1 i 2, oraz 
poz. 188, p. l i 2: 
I. koszule męskie 

II. ,kołni:erz:e i mankiety 

ANEKS D. 

N A Z W A TOWARU 

Albumina 
Skóry twarde wyprawione na podeszwy. pasy, brandzle: 
skóry w całości, połówkach lub częściach, oprócz osobno wymienio

nych: 
al wyprawy roś! innei 

w słupcach, kruponach: 
al wyprawy roślinne; 

Skóry wyprawy mineralnej, oprócz osobno wymienionych, koloru na
turaJlnego, czernione: 

w cał'Ości, p'ołówkach, wagi w całej Slkórze: 
a) powyżej 1,2 kg 
b) 1,2 kg lub mniej 

Skóry wyprawy m~neralnei.op'rócz osobno wymieni'onych, lwlorowe: 
w całości, po,łówlkach, wa.gi w całej skórze: 

al powyżej 1,2 kg 
b) 1,2 kg lub mniiej 

Obuwie ze s:kóry chromowej, którego para waży: 
1) powyżej 900 g 
2) po,wyżej 600 g do 9.00 g 
3) 600 g lub mniej 

ObulWie ze skóry gemzQ,wej, chevrea,ox, chevreUe lub imita:cji gemzy, 
którego para waży: 
1) powyżej 600 g 
2) powyżej 450 g do 600 g 
3) 450 g lub mniej 

Obuwie Slkórzane osobno niewymłeni'one: 
lakierowane, czarne, którego para waży: 

a) powyżej 750 g 
bJ 750 g lub mniej 

inne, oraz objęte poz. 554, 555 z wyciśniętym deseniem, którego para 
waży: 

c) 60 g i mniej 
I. ze skóry zamszowej 

II. inne 
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Kontyngent celny 

Złote 

1.500.- l 
2.000.- II 

II 1.0:J0.-
1.500.-
2.000 .-
1.5':1.8.-

1.001.-
750.-

J 

q 

50 

150 

100 
60 

Kontyngent celny 

Złote 

16.-

160.-

160.-

400.-
500.-

450. --
550.-

507.-
t>82.-
943.-

6S2.-
943.-
943.-

1.486.-
1.486.-

I) 
I ~ 

II 
J 

\ 
f 

} 

} 

q 

1500 

2000 

3000 

140 

64= 
8000 par 

60= 
12000 par 

32=4000par 
60= 

12000 par 

72= 
12000par 

91',0.- \ 50= 
3.302.- f 10000 par 
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Poz. taryfy 
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z 559 

p. 1 

z 537 

p. 1 

Diiennik Ustaw. Poz. 11. 

N A Z W A TOWARU 

Obuwie z tkanin jedwabnych, brokatu, lamy oraz matuj.lł6w, zawie
rających domieszkę jedwabiu, szychu, złota, srebra - wszystko 
z podeszwą skórzaną: 

z tkanin jedwabnych oraz z materjałów, zawierających domieszkę 
jedwabiu 

Przy cleniu obuwia nie będą brane pod uwagę dodatki z innych ma
terjałów lub gatunków skór, objętych pozycjami 554, 555, 556 i 559, 
które byłyby powodem zastosowania ceł wyższych, o ile nie słu-
żyłyby one jedynie do wzmocnienia lub wynosiłyby powyże j 20 % I 
powierzchni wierzchniej części obuwia. 

Wyroby kaletnicze i galanteryjne ze skór wszelkich, jako to : tor ,~bki, 
woreczki, portmonetki, papierośnice, portfele, teki, futerały do lor
netek, futeraliki i t. p.; paski: 

chociażby z dodatkiem materjałów pospolitych, również z okuciami 
metalowemi, także pozłacanemi lub posrebrzanemi, lecz bez do
datku wewnątrz skóry lub jedwabiu, wagi w sztuce: 
a) powyżej 150 g 
b) 150 g lub mniej 

p. 2 objęte p. 1 wyroby kaletnicze i galanteryjne z dodatkiem wewnątrz 
skóry lub jedwabiu, wagi w sztuce: 
a) powyżej 150 g 

I b) 150 g lub mniej 
z 540 Albumy i notesy w oprawach skórzanych, ramki ze skóry: 

Nr. 2. 

Kontyngent : celny 

Złote q 

1.486.- 10=2000 
par 

3.000.- l 4.000.- I 

3.750.- I 
5.000.- ~ 30 

z p. 1 Albumy, notesy bez dodatku kosztownych materjałów lub metali szla
chetnych, chociażby z częściami z metali pospolitych pozłacanych, 
posrebrzanych 3.000.- J 

z 488 Materjały plastyczne sztuczne na podstawie kazeiny, żelatyny, kroch-
malu, fenolI, mocznika, formaliny i t. p., jak galalit, bakelit, 
trolit i t. p. 

z p. 2 galalit i inne podobne artykuły na podstawie kazeiny: 
a) nieobrobione. chociażby zabarwione, w kawałkach lub proszku, 

również z dOlmeszką mąki drzewnej, azbestowej, ziemi okrzem
kowej i t. p.; odpadki; 

b) w blokach, płytach, arkuszach prętach, rurach: 
50.- l 

I.nieobrobionych 800 55.- I 

J 
z 155 

p . 2 
z 303 

p. 3 
z 151 

p. 2 

z 418 

II. szlifowanych, polerowanych, sklejanych, z wyciśniętym 
wzorem 

Magnezyt, rodzimy, również palony: 
mielony 

Z wiązki wapnia: . 
węglan strącony, również z zawartością do 10 % węglanu magnezu 

Kreda: 
mielona, szlamowana 

Przyrządzone farby drukarskie, litograficzne do innych celów gra-
ficznych oraz do powielania: 

z p. 1 czarne farby w opakowaniu o wadze: 
a) powyżej 75 kg 
b) 75 kg lub mnie j 

p. 2 inne: 
a) niezawierające barwnika organicznego 
b) zawierające barwnik organiczny 

z 931 Stal szlachetna: stal węglista i stopowa we wszelkich postaciach, 
oprócz odlewów i wyrobów kutych, o wytrzymałości powyżej 
55 kg/mm": 

60.-

0,50 

5.-

1,50 

50.-
125.-

125.- } 
210.-

10000 

3.000 

15.000 

125 
75 

300 



Nr. 2. 

Nr. pozycji 
taryfy cel
nej z dnia 
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z p. 1 

zp.2 

zp.3 

zp.2 
lit. al 

zp.2 

zp.3 

zp.2 

zp.3 

z 977 
p.3 

zp.4 

z 980 

z 981 

z988 

p.3 
zp.4 

p.3 
zp.4 

p.3 
p.4 

zp.l 

Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

N A Z W A TOWARU 

we wlewkach surowych, podwalcowanych i ryglach: 
al sŁal węglista. o zawartości 0.65 % i powyżej węgla, stal manga

nowa o zawartości manganu powyżej 6% 
w prętach o dowolnej formie przekroju i długosci: 

al stal węglista i manganowa o składzie jak w p. 1 lit. al 
w blachach i taśmach: 

a) stal węglista i manganowa o składzie jak w p . 1 lit. al 
sta~ węglista i manganowa o składzie jak w p. 1 lit. aj na podstawie 

zezwolenia Ministra Skarbu do wyrobu pilników: 
I. płasko-spiczastych oraz owalnych o wszelkiej wielkości 

11. trójgraniastych o szerokości boku do 9 mm włącznie oraz o dłu
gości boków powyżej 23 mm 

III. półokrągłych o szerokoś ci do 9 mm i o grubości do 9 mm 
IV. okrągłych o przekroju do 6 mm 

w prętach o dowolnej formie przekroju i długości: 
b) stal ~topowa o składzie, jak w p. 1 lit. bl 

w blachach i taśmach: 
b) stal stopowa o składzie, jak w p . 1 lit. b) 

w prętach o dowolnej formie przekroju i długości 
c) stal stopowa o składzie, jak w p. 1 lit. c) 

w blachach i taśmach: 
cI sŁal stopowa o składzie, jak w p. 1 lit. c) 

Miedź: 
pręty o największym wymiarze przekroju powyżej 10 mm 
blachy prostokątne o szerokości powyżej 300 mm i gruboś ci: 
a) surowe: 

I. powyżej 0,5 mm 
II. powyżej 0,3 do 0,5 mm 

III. 0,3 mm lub mniej 
Nikiel i inne osobno niewymienione metale oraz ich stopy: 

pręty o największym wymiarze przekroju powyżej 1 ° mm 
blachy prostokątne o szeroko~ci powyżej 300 mm; 
al surowe o grubości: 

I. powyżej 0,5 mm 
II. powyżej 0,3 do 0,5 mm 

III. 0,3 mm lub mniej 
Mosiądz, tombak, spiż, bronz fosforowy i inne stopy miedzi: 

AJ mosiądz, spiż: , 
pręty o największym wymiarze przekro ju powyżej 10 mm 
płyty lane, blachy prostokątne o szerokości powyżej 300 mm: 
aj surowe, o grubości: 

I. powyżej 0,5 mm 
II. powyżej 0,3 do 0,5 mm 

III. 0,3 mm lub mniej 
BJ bronz fosforowy i inne bronzy: 

pręty o największym wymiarze przekroju powyżej 10 mm 
płyty lane, blachy prostokątne o szerokości powyżej 300 mm: 
a) surowe o grubości: 

I. powyżej 0,5 mm 
II. powyżej 0,3 do 0,5 mm 

Hl. 0,3 mm lub mniej 
Rury o osi prostej z metali i stopów, objętych poz. 977 - 981: 

spawane, ciągnione - z miedzi, ze stopów miedzi i innych metali 
oraz ich stopów, oprócz metali i stopów osobno wymienionych, -
o wadze 1 m bieżącego: 
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Kontyngent celny 

Złole 

12.50 l 
15.- .J 
15.-

10,-, 
10.-
10.-
10.-

25.- l 
25.-

90.-

90.--

42.-

42.-
47.-
59.-

I 
I 
ł 
J 

42.- l 

42.-
47.-
59.- l 
42.-- l 
42.- ~ 
47.- I 
59,- J 

:::= I 
47.- I 
59.- J 

q 

3900 

600 

650 

850 

300 

300 

500 

1.000 
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N A Z W A TOWARU 

1. z niklu, bronzu, bronzu fosforowego oraz nowego srebra: 
a) powyżej 500 g 
bl powyżej 250 do 500 g 
cl 250 g lub mniej 

II. rury. miedziane i mosiężne o grubości ścian poniżej 4 mm 
al powyżej 500 g 
bl powyżej 250 do 500 g 
ej 250 g lub mniej 

III. rury miedziane i mosiężne o zewnętrznym przekroju 3 mm i mniej: . 
cl 250 g lub mniej 

Maszynki naftowe, benzynowe, spirytusowe, ich części, oprócz palni
ków; podgrzewacze do karbówek wszelkie: 

naftowe i benzynowe maszynki do g,olowan;a: 
a) z metali i stopów, objętych poz. 977 do 981: 
bl inne 

maszynki do rozgrzewania, lutowania 
Lampy i latarnie do oświetlenia elektrycznego, gazowego, naftowego-, 

benzynowego, acetylenowego i t. p., jako to: armatury uliczne, ży
randole, plafoniery, kinkiety, lampy wagonowe, zbiorniki do lamp; 
ich części, oprócz osobno wymienionych: 
z metali i stopów, objętych poz. 977 - 981: 
bl inne 

Rury żelazne, .stalowe - walcowane, ciągnione, spawane, rówmez 
z gwintem, przymocowanemi kołnierzami, łącznikami; łączniki do 
rur, kołnierze zakończenia, kształtki do rur; 

łączniki, zakończenia, kształtki 
rury o osi prostej, gła-dkie lub z przymocowanemi łącznikami, zakoń

czeniami, kształtkami o grubości ścianki rury: 
b) 2 mm lub mniej: 

rury stalowe, gładkie 
Kłódki, zamki z kluczami - żelazne, stalowe, 
również z dodatkiem drewna, miedzi i innych nieszlachetnych me

tali - o wadze sztuki: 
a) powyżej 300 g 
b) powyżej 80 do 300 g 
c) 80 g lub mniej 

Okucia do drzwi, okien, mebli, zasuwki, zawiasy, oprócz osobno wy
mienionych - żelazne, stalowe! 
aj surowe, choci.ażby z otworami, o wadze sztuki: 

I. powyżej 100 g 
II. 100 g lub mniej 

b) polerowane, oksydowane, malowane, pokryte nieszlachetnemi 
metalami - o wadze sztuki: 
I. powyżej 100 g 

II. powyżej 50 g do 100 g 
III. 50 g lub mniej 

okucia do drzwi, okien, mebli, zasuwki, zawiasy, oprócz osobno wy-
mienionych, z innych metali nieszlacheŁnych, o wadze sztuki: 
.al powyżej 100 g 
b) powyże-j 50 do 100 g 
c) powyżej 20 do 50 g 
d) 20 g lub mniej 

p.4 zawiasy taśmowe (towar metrowy): 
al żelazne, stalowe, również pokryte nieszlachetnemi metalami 
bJ z innych nieszlachetnych metali 

Nr. 2. 

Kontyngent celny 

Złote 

105.-
125.
lóo.-

105.-
125.-
160.-':" 

160.-

250.-
200.-
250.-

650.-

60.-

60.-

100.-
170.-
20l:i.-

80.-
150.-

100.-
18u.-
225.-

225.-
400.-
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800.-

100.-
225.-
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200 

125 

70 

400 

150 

1.000 

400 
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Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

Lampy i latarnie: 
z blachy żelaznej: 

N A Z W A TOWARU 

aj niczem niepokryte, lakierowane, emaljowane, malowane, obo
łowi·one, cynowane, cynkowane 

bJ sz.lifowane, polerowane, pokryte innemi nieszlachetnemi meta
lami 

Lampki górnicze, latarki, latarnie pojazdowe, ich części: 
latarnie ręczne, również małe, oprócz elektrycznych: 

aj z blachy że.laznej, choci'ażby malowane, lakierowane, pokryte 
nieszlachetnemi metalami, polerowane lub inaczej obrobione 

b) z metali i stopów. objętych poz. 977 do 981 
Zaciski do skóry z blachy żelaznej, stalowej 
pokryte nieszlachetnemi metalami, malowane, drukowane, z wyciska

nemi wzorami 
Pilniki, oprócz osobno wymienionych, o wadze tuzina: 

b) powyżej 400 g do 3 kg 
c) 400 g lub mniej 

Młoty, młotki o wadze sztuki: 
aj powyżej 500 g 
b) 500 g lub mn !ej 

Dłóta, żelaza do wiórników 

Siekiery, topory - o wadze sztuki: 
aj czarne, również ze szlifowanem ostrzem: 

l. powyżej l kg 
II. 1 kg lub mniej 

bJ polerowane, szli/owane: 
l. powyżej 1 kg 

II. 1 kg lub mniej 

wiórniki drewniane z żelazami 
Wiórniki drewniane bez zelaz 
Naparstki z nieszlachetnych metali: 
żelazne, stalowe: 

aj niczem niepokryte 
b) pokryte nieszlachetnemi metalami, również Z wkładką wewnętrz

ną l. metali me.5z1achelnyc.h lub z dudalklem malelliiłów pospo
litych 

Narzędzia pneumatyczne, jako to: mło,tki, wiertarki, ścmarki, ubijarki 
i t. p . o wadze sztuki 25 kg lub mniej: 
powyżej 15 do 25 kg 
powyżej 7 do 15 kg 
7 kg lub mniej 

Maszyny i przyrządy do podnoszenia, opuszczania, przesuwania i prze
noszenia ciężarów. oprócz osobno wymienionych, zmontowane 
w c,ałości lub ich mechanizmy, jako to: wciągi stałe i ruchome, 
krażki i wielokrążki wyciągowe, dźwigi korbowe, śrubowe i zęba te 
stałe lub ruchome, dźwigarki, dźwigi hydrauliczne, kozły do podno
szenia samochodów, wagonów, wozów tramwaiowych. parowozów, 
statków i t. p., przyciągarki, szpile, przesuwnice i obrotnice wago
nowe i parowozowe, dźwigi osobowe i towarowe, suwnice mosto
we, żórawie stałe i ruchome, wyciągi górnicze i dla kopalnictwa 
naftowego, rygi wiertnicze udarowe i obrotowe, żórawie wiertni
cze, kolejki wiszące szynowe i linowe, kole;ki łańcuchowe i linowe, 
transportery taśmowe, członowe, ślimakowe, wałkowe i t. p. ele
watory, konwo:je.rYi wszystko b,ez silników i części eJektrycz-ych : 
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N A Z W A TOWARU 

do napędu ręcznego o wadze sztuki: 
c) powyżej 50 do 200 kg 
d) 50 kg lub mnie1 

do napędu mechanicznego o wadze sztuki: 
a) powyżej 3.000 kg 
b) powyżej 1.000 do 3.000 kg 
c) powyżej 300 do 1.000 kg 
d) 300 kg lub mniej 

Silniki tłokowe, oprócz osobno wymienionych: 
silniki srpalinowe. stałe i przewożne o wadze sztuki: 

a) powyżej 10.000 kg 
bJ powyżej 3.000 do 10.000 kg 
c) powyżej 1.500 do 3.000 kg 
d) powyże j 500 do 1.500 kg 
e) powyżej 300 do 500 kg 
f) 300 kg lub mniej 

Pompy, sprężarki, oprócz osobno wymienionych: 
odśrodkowe pompy i sprężarki o wadze sztuki: 

a) powyżej 4.000 kg 
b) powyżej 2.0"00 do 4.000 kg 
ej powyżej 750 do 2.000 kg 
·d) powyże'j 300 do 750 kg 
e) powyżej 75 do 300 kg 
f) 75 kg lub mn iej 

Osprzęt (armatura) do pary, płynów, gazów, powietrza, iako to: kurki. 
zawory przelotowe, bezpieczeństwa, zwrotne. redukcyine i t. p., 
zasuwy, poziomowskazy, odwadniacze, smoki i ssaki, odpowietrzni
ki, smoczki (iniektory), oddzielacze wody i smarów, oliwiarki, sma
rownice, gwizdawki, buczki, hydranty, zdroje czerpalne, łączniki 
do węż ów, roznylacze przemysłowe, wyloty, stojaki czerpalne, pły~ 
waki, baterje do umywalek, pieców kąpielowych i t. p.: 

żeliwny, również z zawarto ś cią 10 % i mniej met.ali i stopów, objętych 
poz. 977 - 981, o wadze sztuki: 
a) powyżej 100 kg 
b) powyże!j 10 do 100 kg 
e) powyżej 1 do 10 kg 
d) 1 kg lub mniej 

żelazny, stalowy, t-ównież z zawartością 10% i mnie,j metali i sto
pów, objętych poz. 977 - 981, o wadze sztuki: 
a) powyżej 100 kg 
b) powyżClj 10 do 100 kg 
e) powyżej 1 do 10 kg 
d) 1 kg lub mniej 

z miedzi i .jej stopów, również żeliwny, żelazny, stalowy z zawarto
ścią powyżej 10% metali i stopów, objętych poz. 977 - 981, o wa-
dze sztuki: . 
a) powyżej 10 kg 
b) powyżej 1 do 10 kg 

I. powyżej 3 do 10 kg 
II. powyżej 1 do 3 kg 

e) 1 kg lub mniej 
wszelki inny 
Elektropompy głębinowe z nieodłącz.alnym napędem elektrycznym 

o wadze sztuki: 
I. powyżej 500 kg 

II. powyżej 150 do 500 kg 
m. 150 kg lub mniej 

Kontyngent celny 

Złote q 

70.- l 

:::= II 
50.-
60.-
70.-

64.- l 
70.- I 
80.- ~ 

100.- JI 
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1.250.- } 
1.500.-
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50 
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N A Z W A TOWARU 

Maszyny elektryczne wirujące, jako to: prądnice, silniki, przetwornice 
i t. p., magneto, induktory telefonicznej maszyny z nieodłączaląym 
napędem elektrycznym, jako to: elektro-wenŁy.Iatory, pompy, 
oprócz głębinowych, w iertarki, szlifierki, elektrodźwigi, odkurza
cze, froterki, prosf,owniki mechaniczne, sygnały akustyczne, magne
tolatarki i tym podobne maszyny i aparatyj o wadze sztuki: 

1. powyżej 10.000 kg 
2. powyżej 6.000 do 
3. powyżej 3.000 do 
4. powyżej 500 do 
5. powyżej 150 do 
6. powyżej 50 do 
7. powyżej 25 do 
8. powy~ei 10 do 
9. powyze) 5 do 

10. 5 kg lub mniej 

10.000 kg 
6.000 kg 
3.000 kg 

500 kg 
150 kg 
50 kg 
25 kg 
10 kg 

Transformatory, elektromagnesy. cewki, również bez rdzenia, oprócz 
osobno wymienionych, sprzęgła, podnośniki elektromagnetyczne 
i t. p . przyrządy, ich części - o wadze sztuki: 

1. powyżej 50.000 kg 
2. powyżej 10.000 do 50.000 kg 
3. powyżej 3.000 do 10.000 kg 
4. powyżej 500 do 3.000 kg 
5. powyżej 250 do 5.00 kg 
6. powyżej 100 do 250 kg 
7. powyżej 50 do 100 kg 
8. powyżej 20 do 50 kg 
9. powyżej 2 do 20 kg 

10. powyżej 500 g do 2 kg 
11. 500 g lub mniej 

U wag a do 1099, 1101 : Wszystkie te'mi pozyc;ami objęte maszyny 
elektryczne, które nie są wyrabiane w kraju. za pozwoleniem Mini
stra Skarbu 

41 

. . . i. .. & ,A . 2 

Kontyngent celny 

Złote 

120. -
130.-
130.-
220.-
280.-
380.-
410.-
500.-
800. -

1.000.--

120.-
130.-
130.-
220.-
280.-
380.-
410.-
460.-
850.-

1.035. --
1.600.-

q 

I 
( 1.250 

3.500 

k k autonOlll. Maszyny do spawania de tryc.znego lu owego oraz maszyny do na-
grzewania nitów, które nie są wyrabiane w kraju, za pozwo1leniem 
Mini'stra Skarbu 

Części maszyn i narzędzi rolniczych: 
lemiesze. odkładnice, płozy 
noże do sieczkarń 
inne części. oprócz osobno wymienionych 

Aparaty i przyrządy elektryczne do włączania, przerywania, zabezpie
czania, regulowania i rozdziału prądu: 
1. OpornIKi stałe, zmienne. jako to: rozruszniki. regulatory napię~ 

cia, regulatory obr,otów, reguLatory teatralne, potencjomierze 
i t. p. o wadze sztuki: 

a) powyżej 150 kg 
b) powyżej 50 do 150 kg 
c) powyżej 10 do 50 kg 
d) powyżej l do 10 kg 
e) powyżej 100 g do 1 kg 
f) powyże'i 10 do 100 g 

g) 10 g i mniej 
z 2. Sz.afy i tablice rozdzielcze ze zmon.towaną aparaturąj wyłączni

ki. przełączniki. ograniczniki, oprocz osobno wymienionychj 
bezpie<::zniki p askowe i rurkowe, z wyjątkiem korków i wsta
wek topikowych; wyłączniki w sk-rzyniąch z przekaźnikami, 
bezpiecznikami i samoczynne jodgromniki różkowe, płytkowe 

10% cła 
autoOQm. 

40.-
50.-
60.-

300.- I 
420.--
540. -

660.- I 
900" --- 1 

1.800.-- J 
4.200.-

300 

500 
600 

1.000 

300 
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Poz. taryfy 
celnej z dnia 
11 paździer

nika 1933 r. 

Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

N A Z W A TOWARU 

i próżniowe; nastawnke, ładownice, skrzynki przyłączowe i t. p. 
przyrządy; - o wadze sztuki: 

ej powyżej 150 do 500 kg 
d) powyże:j 50 dQ 150 kg 
e) powyżej 15 do 50 kg 
f) powyżej' 5 do 15 kg 

g) powyżej 1 doS kg 
h) t kg i mniej 

z p.2 wyłączniki (przekaźniki) wszelkiego rodzaju - za pozwoleniem Mini
stra Skarbu 

zp.2 

z p.l, 2 
i 3 

z 1114 

z 1102 

z 1109 

z 1110 

1112 

p.5 

p.1 
p.2 
p.3 
p.4 
p.5 
p.6 

p.l 
p.2 
p.3 

z t 113 p. 1 
z 1126 

zp.2 

f) powyżej 5 do 15 kg 
g) powyżej 1 do 5 kg 
h) 1 kg i mniej 

wyłączniki rozprężne dla powietrza wody, za pozwoleniem Ministra 
Skarbu 
bl powyżej 500 de 1.000 kg 
c) powyżej 150 do 500 kg 

wszystkie inne, w krain niewyrabi,ane aparaty - za pozwoleniem Mi
nistra Skarbu 

Przyrządy elektryc,zne do podgrzewania, gotowania i temu podobnego 
użytku domowego, jako toO: piecyki do ogrzewania, pralnice, warni
ki do łazienek, szafy, termostaty, żelazka do prasowania, nagrzewa
cze do karbówek, rondle, maszynki do kawy, poduszki, kompresy 
i t. p. przyrządy elektryczne. elementy oporowe do takich przyrzą
dów - z że.laza i stali, również z doaatklem materjałów pospoli
tych, - o wadze sztuki: 

powyżej 200 g do 5 kg 
a) żelazka do prasowania kompletne 
b) inne 

Prostown;l~; rtpciowe, jedynie w oprawie szklanej, za pozwoleniem Mi
nistra Skarbu, - o wadze sztuki: 
powyżej l.:>utJ kg 
powyżc,j 500 do 
powyżej 200 do 
powy~ei 15 do 
powyze) 5 do 

1.500 kg 
500 kg 
200 kg 

15 kg 
5 kQ lub mniej 

Mierniki elektrotechniczne precyzyjne - za pozwoleniem Ministra 
Skarbu, o wadze sztuki: 
powyżej 5 kg 
powyżej 500 g do 5 kg 
500 g lub mnie; 

Specjalne liczniki elektryczne o wadze sztuki powyżej 5 kg - za po
zwoleniem Ministra Skarbu 

Żarówki eleKtryczne 
Kontyngent na żarówki, udzielony przez Polskę rozkłada się na 

wymien;f)ne poniżej marki w równych częściach: Osram, Tungsram, 
Ostar, Elix. Rozumie się, że w wypadku niewykorzystania kontyngen
tu przez Jedną lub klika firm wymienionych, inne z nich mogą wyczer
pać kon ( yn ~2 n f całkowity. 
Lampki katodowe 
Rurki il.vl...> C)~·ne (w myśl norm Po,lskiego Związku Przedsiębio,rstw 

Elektrotechnicznych i na mocy zaświadczenia P. Z. P. Elektr.) : 
z innvch m?+PT-?1A .. ,,,,: 

z a) ' pokryte blachą żelazną, także cynkowaną, ohołowioną 
z b) pokryte blachą żelazną mosiądzowaną, blachą mosiężną lakie

r'owaną 

Nr. 2;-

Kontyngent celny 

ZłoŁe I q 

} 

300.
'180.-
600.-
720.-
900.-

1.20u.-

30% cła 
autonom. 

30')/~ cła 

ilutonom. 
30 " da 
autonom. 

400.-
600.-

110% cła I autonom. 

240.50 
325.-
325.-

240.50 
1.000,-

7~000.-

126.- } 

210.-

300 

500 

75 
75 

300 

50 

50 
150.0uO sztuk 

18 

300 



Nr. 2. 

. Poz. taryfy 
celnej z dnia 
11 paźc!z er
nika 1'J33 r . 

Z 1118 
Z p. 1 

z p. 1 i 2 

Z 1175 

Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

N A Z W A TOWARU 

Aparaty radiowe i ich częśd: 
aparaty odbiorcze i nadawcze, wzmacniacze, 

tryczne wszelkie, - o wadze sztuki: 
cl 50 kg lub mniej 

przekaźniki fotoelek-

słuchawki radjowe, głośniki, mechanizmy głośnikowe, przekaźniki 
gramof.onowe (adaptery), mikrofony rad'owe oraz wszystkie inne 
części aparatów radiowych, o w,adze sztuki: 
bl 10 kg lub mniej 

Fortepiany, pianina, organy i ich części: 
1. pianina 
2. fortepiany 
4. fisharmonje 

815 Papier wszelki, oprócz osobno wymienionego, o wadze 1 m2 powyżej 
28 g 

p. 2 bez zawartości miazgi drzewnej lub z zawartością jej w ilości 30 % 

z 814 
p. 1 

z 812 

z p. 2 

i mniej: 
aj nlc udrwi'ony 
bl barwiony w masie 

Papier pergamirlOwy, o wadze powyżej 28 g w 1 m2: 
nie barwiony 

Papier wszelki o wadze 1 m' powyżei 28 .g pokryty kleidłem, barwio
ny, lakierowany, - na powierzchni: 

barwiony lub lakierowany na biało: 
al nieHoczony 

p. 3 barwiony lub lakierowany inaczej niż na biało: 
a) ni.etłoczony 

% 818 

z 835 

z 592 

z 576 

p. 1 

z 582p. 5 

b) tłoczony 

Kalka przebitkowa (papier do kopjowania) oprócz kalki płócienne j ; 
matryce do powielania: 

kalka przebitkowa lpapier do kopjowania) oprócz kalki płóciennej 
w opakowaniu do sprzedaży detalicznej: 
al dla maszyn do plsania, w opakowaniu do 100 kartek 
b) inna w opakowaniu do 500 kartek 

Szablony malarskie 

Wełna czes ana i niedoprzęd: 
wełna czesana: 
, a) niebarwiona, bielona 

b) barwiona 

U wag. a: Tkaniny, oprócz osobno wymienionych, z ;edwabiu sztucz
ne,go: ;edno - lub wielobarwne o szerokości naiwyżej 58 cm, zao
patrzone w brzegi o splocie taftowym szerokości nie węższej niż 
5 mm, przeznaczone do wyrobu parasoli i parasolek za pozwole
niem Ministra Skarbu - o wadze 1 m2: 
a) powyżei 120 g 
bl 120 g lub mniej 

Tkaniny półjedwabne jedno- lub wielobarwne o szerokości najwyże j 
58 cm, zaopatrzone w brzegi o wiązaniu rypsowem szeroko
ści nie węższej niż 5 mm, przeznaczone do wyrobu parasoli i para
solek - za pozwoleniem Ministra Skarbu, o wadze 1 m2: 
al powyże; 120 g 
bl 120 2 lub mnie.j 

43 

Kontvng~nl celny 

ZłotQ q 

2.400.- 4000 szt. 

1.400.-

550.
bOO.-
370.-

75 

40 szt. 
20 Ił 
10 u 

35.-} 8000 
50.-

55.-

90.-

110.-
140.-

350.-- } 
350.-

1000 

250 

400 
50 

50 

700.- 30 

' l~= } JO.OOO 

za pO/.woleniem Min. 
Skarbu dla przędzalń 

1.500.-
2.0uO.-

1.500,-
2.000.-

50 
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Poz. taryfy 
celnej z dnia 
11 paździer
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N A Z W A TOWARU 

z 681 

z 657 

Z p. 2 
Materiały dziane wełniane metrowe o wadze 1 m2 

barwione: 
b) 500 g lub mniej 

Rękawiczki wełniane: 

p. 1 nieprzybrane 

z 693 Pończochy, skarpetki wełniane: 
p. 1 wszelkie, oprócz objętych p. 2 

lo 699 \Vyroby dziane, osobno niewymienione, wełniane, o wadze 1 tuzina 
sztuk 

z 707 

z p. 1 surowe, bielone: 

b) powyże!j 900 do 3.600 g 
z p. 2 barwione: 

a) powyżej 3.600 g 
b) powyżej 900 do 3.600 g 

z p. 3 z deseniem ażurowym: 

a) powyżej 3.600 g 
b) powyżej 900 do 3.600 g 

z p. 4 przybrane: 

z p. 3 

a) powyżej 3.600 g 
b) powyżej 900 do 3.600 g 

Bielizna . . oprócz pościelowej i stołowej oraz chustek do riosa, uszyta, 
ni eprzybrana: 

koszule męskie: 
z tkanin bawełnianych -o gęstości osnowy i wątku 70 nitek i mniej 
w 1 cm2

: 

z c) kolorowo-tkanych, drukowanych, merceryzowanych, o wadze 
sztuki: 

I. powyżej 200 g . 
Z p.10 kołnierzyki. m ankiety z materjałów włóknistych 

Nr. 2. 

Kontyngent celny 

Złote l 
I 
:1 

1.300.- t 

9.-

2.000.-

1.500.-

1.600.- I 

1.700.--

1.850.-
2.000.-

2.000.-
2.100.-

1.000.-
750.-

q 

od 1 tuzina 
par 

150 

100 
60 
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A N E K S E. 

WŁADZA WYSTAWIAJĄCA 

KARTA LEGITYMACYJNA DLA KOMIWOJAŻERÓW 
ważne na czas 12 miesięcy, licząc od daty wystawie:1ia. 

Ważne .................... .. .. .......... . Nr. karty .......................................• 

Zaświadcza się niniejszem, że okaziciel t ej karŁy P ........ ....... .... ... .. ...... _ ............................................................................................................. -

urodzony w .... .......... ... .......... ... .. ...... ....................................... : ........ ....... zami eszkaly \V .... .. .................. ..... ... ..... .. ... . ......... . ..... .. ... .. ......... .....••• 

ulica ......................... ................ .. .. ..................................... Nr ................ ........ posiada *) .. ................. ......... ............................................................... _ 

w .................................................................................................................................. .. ....................................................................................................................... . 

w celu handlowyn1 .............. ... ......... .................. .. ... ... ..................................... ..... ..... ............ .................................................................... : ............... . 

(albo) jest komiwojażerem w służbie firmy (firm) .......................................... ................. .. .......................................................... ... ..... . 

w ...... ...................... · .. · .. .. ·· .. ··· .. · .. ·· .... ·· .. ·· · ........ · .... ·· .... · ............ . która posiada*) (które posiadają) ..... .......................................................... . 

_ ............................................................................................ w celu handlowym , ................................................................. .......................... ... ... .. 

Ponieważ okaziciel niniejszej karŁy zamierza poszukiwać zamówieJ'l w 'Nyże j wymienionych krajach 

i czynić zakupy dla wspomnianej firmy (wspomnianych firm), zaświ2dcza się, że wspomniana firma (wspo-

mniane firmy) jest (są) upoważniona lej do wykonywania swego przemysłu i swego handlu w ........................... . 

..................................................................... i placi (płacą) należne z tego tyhlłu podatki . 

...................................................................... , dnia .... · ............ · ................................................... 193 ..... r. 

Podpis kierownika firmy (firm) 

Rysopis okaziciela: 

Wiek ................ ....... ........ ................................................ .. 

W zrost ................................................................... : ..... .. 

Włosy ........................................................................... _ 

Znaki szczególne ......................................................... .. 

Podpis okaziciela 

_ ............................................. , dn. 193 .... _ r. Podpis władzy wysŁawiającej 

0) Oznaczenie fabryki lub handlu. 

NB. Jeżeli chodzi o kierownika zakładu handlowego lub przemysłowego należy wypełnić tylko rubrykę l formularza. 
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A N E K S F. 

Zaświadcza si ę, że p. oo ooo o ooooooooo o- ··· • • • • • ••• · ··.o • • • • • o ...... o • ••• • • •• ••••••• • •• • • • • •• 0 •• • 0.00-· · • •• • • ••••• ·.·.0.·· - 00 • • •• • • • •• ••• • • ••• 00 0 • • 0 •• 0 •• •••• • 0.0.00 0 .0 • • 000 •••• • 0.0 • ••••• 

okaziciel niniejszej karty, zamierzający udać się ze swemi towarami na wystawę i targi 

w ...................................... 0.0 ................ 00 ... 0 •• 0 ••• 00 •• 0000 ••• 0000 ... 00 •• 

(dla obywateli polskich) w Austrji 

(dla cbywateli austrjackich) w Polsce 

zamieszkały w ..... 0 .0 •• • • 0 . .. ' ... . . .. ....... .. 0 .. 0 .. 0 .. ...... 00 . 0 .. 0. 0 ••• 0 ..... 0 . .... 0 ••• 0 .. . .. 0 ... 0. 0 .. .. 

i jest obowiązany do uiszczania prawem przepisanych opłat 1 podatków za wykonywanie 

swego handlu czy przemysłu. 

Niniejsze zaświadczenie jest ważne na przeciąg 0 . ... .. 00 ... . ....... ... ............. .......... miesięcy. 

(Miejsce. data. poilpis i pieczęć władzy, 
która wyd ala zaświadczenie) 

Rysopis okaziciela: 



Nr. 2. 

Numero du tarH 
aułrichien 

20 
ex 30 

ex 41 

42 
ex 44 
Remarque 
ex 55 

. ex 56 

64a 

ex 67 
ex 68a 

ex 96 

ex 97 a et b 

ex 110b 

ex 294c 

Dziennirk UstCliW. Poz. 11. 

ANNEXE A. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

.M.elasse 
Legumes secs: 

a) J' 3.ricots 
b) Pois 
d) Vesces, lupins 

Graines et fruits, oleagineux: 
a) Graines de pavot, y compris les tetes de pavot mures 

Semen ces de trefle 
Semences, non specialement denommees: 

Semences des betteraves fourrageres 
Porcs, pesant: 

c) plus de 40 jusqu'a 150 kg 
1) plus de 40 jusqu'a 135 kg 
2) pour une quantite annuelle egale a 48 pet de l'importation 

autrichienne de porcs pesant plus de 40 jusqu'a 110 kg de 
Po!ogne en 1929 sur attestations speciales 

3) plus de 135 iusQu'a 150 kg 
d. plus de 150 kg 

Chevaux: 
c) de boucherie 

Oeufs de volaille 
pour une quantite annuelle egale a 14.25 pet de l'importation autri
chienne des oeufs de volaille de Pologne en 1931 sur attestations 
speciales 

Poils de porcs 
PIUlnes a lit, emballees, pesant: 

1) 80 kg et plus 
0:) brutes, ebarbees a la main ou nettoyees grossierement non 
par voie mecanique 

Viande: 
a) fraiche, congelee (a l'exception de la viande congelee d'outremer), 

salee: 
1) de porc: 

a) porcs abaŁtus, pesant plus de 90 kg la piece, nettoyes et liberes 
de Jard, aussi en demipieces de 45 kg ou plus, contre attestations 
speciales 

b) antre viande de porc 
ex 3) viande de veaux (inel. veaux abałtus) 

c) preparee (sechee, en saumure, fumee, meme cuite): 
viande de porcs des categories denommees Schopfbraten, Roll
schulter et Bauchfleisch pour un contingent ann ue l de 800 q, 
contre attestations speciales 

Saucissons de viande: 
Saucisson de Cracovie (Krakauerwurst) 
Saucisson durable de Pologne (Polnische Dauerwurst) 
Autres terres et matieres minerales, non specialement denommees, 

brutes, calcinees, moulues ou lavees: dolomit e calcine 
Charbon de bois: 

2) autres 
Remarque: Charbon de bois pour hauts fourneaux et fonderies sur 

autorisation speciale 

47 

Taux des droits aux 
100 kg couronnes or 

exempte 

3 
10 

eX2mpts 

12 
4 

exemptes 

18 

13 
exempts 
exempts 

exempts 

18 
exempts 

exemptes 

16 
26 
20 

75 

110 
110 

exempt 

exempts 

exempt 
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Numerodu tadf 
alitricbien 

ex 295 

Dziennik Uslaw. Poz. 11. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

BOls de construction et bois d'oeuvre 
a} bois r esineux et d 'hetre: 

2) seie dans le sens de la longueur, coupe, fendu, etuve, non au
trement ouvrć. 

Remarque 2. 
BOls resineux et d 'hetre du No 295 a 1 et 2 pour l'usage industriel e t 

des metiers dans u~e quantitć a fixer par le MinisŁre Fćderal des 
Finances de concert avec le Ministre F ederal du Commerce et des 
Communications et le Ministre Federal de l'Agriculture et des FO-I 
nHs. 

ex 298 b Feuilles de placage, superposees et collees: 
1) brutes 

ex 365 c Alliages de fer: 
ex 4) F erromanganese 

ex 509 Cornbinaisons chimiques organiques: 
g/ l Acide, phenique, brut, et cresols 
h/ l Acide phenique, purifie, cristallise, meme chimiquement pur 

523, a, 2 Sulfure de zinc blanc, lithopone, blanc de GriHith 

No du tariI 
polonais 

ex 211, 2 

cx 296, 4 
ex 299, 22 
ex 312, 1 
ex 320, 3 
ex 321, 2 
ex 390, 2b 

416 

ex 464 
ex 466, 2 
ex 472, 2 
ex 539, 2 
ex 540, 2 

ex 542, 1, b 
54l, 3 

ex 543 
ex 630, 1 

note 1 

ANNEXE B. 

DESIGNATION DES MARCHA N DIS E S 

Kunerat 

Acide carbonique en tubes 
Phosphat de sodium 
Sous-oxyde et oxyde de plomb (Bleiminium und Bleitgla tle) 
Cyanure rouge 
Georadium 
Cordes animales, d'nn diameŁre de plus de 1 mm e t d'une longueur de 

plus de 4 m 
Terres, couleurs melan ge es de 576 et moins de matieres coloranŁes 01"

ganiques 
a) couleurs rouges 
b) autres 

Produits de dre modele 
Pate de colle en Łubes 
Rouleaux ił hectographier 
Reliures en peau ou en cuir de livres, d'albums, de carnets et simi1aires 
Albums, carnets avec reliures en peau au en cuirj cadres en peau au en 

cuir 

Valises et sacoches en cuir doublćs de peau ou de soie 
N ecessaircs 
Guetres en cuir 
Fils de chanvre, simpies ecrus No 8 et moins de ]' echelle anglaise, lm

partes pour tissage 
sur l'autorisation du r~inistre des Finances 

Nr. 2. 

Taux des droits aux 
100 kg couronne; or 

exempts 

18 

exempt 

2 
3.60 

exempt 

Taux des droils au x 
100 kg Zloty 

50 pour un 
contingent annuel 

de 300 q 
50 
40 
13 
35 

exempt 

5000 

75 
20 

1200 
250 
200 

6000 
avec ferremenŁs 
et ornements en 

argent 4500 
1300 
1300 
400 

75 



Nr. 2. 

No du tarif 
polonais 

ex 663 

698 

ex 713, l 
ex 746, 2 c 
ex 756, 2 
ex 772, 1 
ex 777, 2, b 

ex 793, 2 

807, 1 
ex 815 

ex 819 

ex 825, 1 
ex 828 
ex 820 et 
note 6 ad 821 
ex 834, 1 b 
ex 837, l b 

839, 2 
ex 868 

911,2 
ex 912 

924, l 
ex 924, 2 

ex 930, 2 c 

934 

Dzienni1r Ustaw. Poz. 11. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

a) Linoleum 
1) polis, unicolores en rouleaux 
2) imprimes ou multicolores en rouleaux et de toutes sortes en 

pieces 
b) Imitation de linoleum sur carton 

Articles de bonneterie de coton, non specialement denommes, pesant 
par douzaine d e pieces: 
1) ecrus blanchis 

b} plus de 800 jusqu'a 3000 g 
2} teints: 

b} plus de 800 jusqu'a 3000 g 
4) garnis: 

b} plus de 800 jusqu'a 3000 g 
Corsds, ceintures-jarretieres, tetonnieres en tissus de coton 
Peignes en caouŁchouc durci 
Farine de boi s 
Placages non colles de bois non europeen 
Meub!es, autres qu'en bois courbe ou en bambou el leurs parties, pla

qUE:S, peints, vernis, laqu es 
Pa te de bois contenant 50 % ou moins d' eau 

Fibre vulcanisee 
Papier de toute espece denomme ailleurs exeepŁe, pesant au·dessus 

de 28 g par 1 m" 
l} contenant au-dessus de 30% de pate de bois: 

b} teint dans la masse 
Cartons bristol 

l) non teint, pesant par metre carre 
a) au-dessus de 500 g 
b) 500 g ou moins 

2) teinŁs dans la masse, pesant par mdre carre 
a} au-dessus de 500 g 
b} 500 g ou moins 

3) tein ts ił la surface, pesant par metre carre 
a) au-dessus de 500 g 
b) 500 g ou moins 

Papier a decalquer prepare 
Coupe s et recipienŁs en papier paraffine 
Tapisserie de cercueil avec des dessins conŁinus impresses sur la surface 

enW,re 
Ornements de cercueil 
Journaux de modes, illustres, en langues etrangeres 
Cahiers de musique, autres que nommes sous l} 
Plaques en heraclithe 
Verre file boucle 
Ouvrages en ouate et fi1s de verre 
Ampoules pour valves elecŁriques 
Tuyaux de verre pour socles, tuyaux de pompes et batons de verre 

pour la fabrication des lampes eledriques a incandescence 
TóJe de fer, d'acier ordinaire-en bandes, pJorp.bee, d'une epaisseur de 

0,3 mm ou moins 
Ouvrages en fonIe mal!ćable, non ouvres, pesant par piece: 

1. au-dessus de 25 kg 
2. au-d essus de 3 a 25 kg 
3. au-dessus de 500 g a 3 kg 
4. au-dessus de 200 a 500 g 
5. 200 g ou moins 
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Taux des droits alił: 

100 kg Zloty 

140 

180 
100 

1300 

1600 

2000 
3500 

750 
3 

20 

230 
1 pour un eOn
tirlgent annuel 

de 100UO q 
60 

40 

60 
90 

80 
110 

110 
140 
195 
250 

600+30 
450 

exempt 
30 

3,30 
400 

1000 
250 

150 

30 

20 
34 
40 
50 
70 
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947 

948 

952 

ex 953 

ex 959, 1 
ex 960, l 

ex 960, 3 

ex 960, 1 d 

ex 960, 3 e 
964, 1 

981 note 3 

ex 988, l 

ex 994 

DZlenni1t Ustaw. Poz. 11. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Fi1s de fer, d'acier - enroules - de la plus grand e dimension de section: 
1. au-dessus de 3 a 6 mm 
2. au-dessus de 1 a 3 mm 
3. au-dessus de 0,5 a 1 mm 
4. au-dessus de 0,3 a 0,5 mm 
5. 0,3 mm ou moins 

Fi1s coupes pour la soudure, recouverts d'une couche de produits chi
miques 

Cilbles, meme avec ame de chanvre ou de jute, cordes - en fi1s de fer 
ou d'acier, d'un diametre ou d'une epaisseur de fil: 
1. au-dessus de 2 mm 
2. au-dessus de 1 a 2 mm 
3. au-dessus de 0,5 a 1 mm 
4. au-dessus de 0,3 a 0,5 mm 
5. 0,3 mm ou moins 

Toiles en fils de fer ou d'acier d'un diameŁre ou d'une epaisseur: 
3. au-dessus de 0.5 a 1 mm 
4. au-dessus de 0,3 a 0,5 mm 
5. de 0,3 mm au moins 

Plombs en WIe de fer ou d'acier non recouverts 
Tales pour cribles en tale troue-courbes et decoupes d'une epaisseur, 

de 4 mm ou moins, non recouverts, pesant par piece: 
a) au-dessus de 10 kg 
b) au-dessus de 1 a 10 kg 

Anses de sacoches en tole de fer, nickeles, pesant par piece: 
d) au-dessus de 20 a 50 g 
e) 20 g ou moins 

Viroles pour balons et pour manches d'outils en tole de fer et d'acier 
non recouverts 

F ermoires de livres, coins de livres et rails glissieres pour livres 
Ouvrages en fel' et en acier meme avec addition de matieres commu

nes, les denommes ailleurs exceptes; tournes, perces, fraises, rabo
tes, passes a la meule, polis, pesant par piece: 
a) au-dessus de 100 kg 
b) au-dessus de 5 a 100 kg 
c} 5 kg ou moins 

I. viroles pour batons et pour manches d'outi1s 
II. autres 

Les tales, les bandes et les feuillards rectangulaires d'une largeur au
desE.us de 20 mm a 300 mm sont assujettis aux droits, avec une sur
taxe de 

Tuyaux a axe droit en cuivre et en laiton soudes etires, d'un poids par 
metr e courant: 
a) au-dessus de 500 g 
b} au-dessus de 250 a 500 g 
c) 250 g ou moins 

Ouvrages en metaux et alliages, compris dans les positions 977 - 981, 
les denommes ailleurs exceptes 
2. ouvres, sans ornements en relief ni ciseles, aussi avec addition de 

maW~res communes, pesant par piece: 
c) au-dessus de 100 g a l kg 
d) au-dessus de 20 a 100 g 
e) 20 g ou moins 

3. ornements, garnitures de bureau, medaillons, moulages de sculp
tures et ouvrages similaires, meme avec orllements coules ou 
ciseh~s, pesant par piece: 
c) au-dessus de 100 g a 1 kg 
d) 100 g ou moins ' 

Nr. 2. 

Taux des droiŁs aux 
100 kg Zloty 

22 
32,50 
48 
75 

105 

90 

70 
80 

105 
130 
165 

95 
120 
150 
150 

45 
75 

250 
250 

40 
250 

100 
150 

. 40 
190 

20% 

145 
200 
250 

800 
1000 
1200 

1400 
1600 
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ex 998 
1000, 1 
1000, 3 
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100u, 6 

ex 1001, 1 
1001, 2 

1001, 6 

1002, 1 

1002, 8 

1005, 1 

ex 1005, 2 
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ex 1008 
1013, 1 
lOB, 4 

ex 1013, 5 
10t4, 1 

1014, 2 
ex 1014, 3 

1014, 4 
1015, 1 

1018, 1 

1018, 2 

Dziennik Ustaw. p.oz. 11. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Flocons d'aluminium sur l'autorisation du Ministre des Finances 
Pioches, pic s 
PeBes, beches, meme ave c manches: 

al brutes 
Fourches, meme decapees, vernies, avec ou sans manches 

a) faux 
hl faucilles 
cJ Enclumettes a faux, pesant par piece 5 kg ou moins 

Etaux: 
a) ci main 
hl paralleles, pour tubes 
c} autres 

Marteaux ci planer, fers a rahattre, chasses ci percer, tranches et simi
laires outils de forges, les denommes ailleurs exceptes 
a} Limes, rapes, les dellommees ailleurs exceptees, pesant par 

douzaine au-dessus de 3 kg 
a} II. Clefs ił ecrous, sans machoire extensihle, pesant par piece 

500 g ou moins 
Forets helicoidaux, pesant par piece: 

a) au-dessus de 1 kg 
h) au-dessus de 500 g ci 1 kg 
c) au-dessus de 150 ci 500 g 
d) 150 g ou rooins 

Tarrieres (Gesteinsbohrer) pesant par pIece: 
a} au-dessus de 3 kg 

Outils et ustcllsiles de sondage du sol etc (la posltlon entierc) pcsant 
par piece: 
1. au-dessus de 500 kg 
2, au-dessus de 300 a 500 kg 
3. au-dessus de 100 a 300 kg 
4. 100 kg ou moins 

Truelles 
Aiguilles a coudre, les denommees ailleurs exceptee3 
Aiguilles ci sacs, ci filets, de voilier, passe-Iacels et aiguilles d'emhallagc 
Crochets et hroches 
Agrafes , houcles, attaches, fermoirs et petits ouvrages similaires pour 

confectiCln: 
a) en fer, acier- non recouverts, vernis, oxydes, recouverts de me

taux communs: 
1) unicolores 

hl en autres metaux communs 
Note ad 1014, l al hl 
Agrafes. boucles, attaches, fermoirs et petits ouvrages similaires pour 

cor.fection argentes, sont assujeUis aux droits au:'onomes coriespon
da.nt avec une surtaxe de 
al Epinglcs a cheveux en fer ou acier 
a) Epillgles en fer eu acier 
a) Epingles de surete en fer ou acier 

Oeillets et crochetspour chaussures, aussi recouverts d'au'tres maHeres 
en h:r ou acier 

Couteaux et fourchettes de table, a dessert et a fruits: 
a) en fer ou acier, aussi sans manclies ou avec manches de matieres 

communes, ci l'exception de ceux ił manches de metaux COOffiuns 
h) en autres metaux communs et leun alliages, etc. 

Ouvrages de coutellerie pour artisans, pour cuisine , les denommes 
ailleurs exceptes, fusil en acier a aiguiser - aus5i a manches en 
matieres communes 
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. Taux des droits aux 
100 kg Zloty 

10 
40 

40 
50 
25 
25 
80 

170 
bO 
70 

110 

160 ' 

150 

300 
sao 
750 

1100 

150 

60 
100 
15U 
190 
170 
800 
250 
250 

350 
500 

50% 
400 
300 
330 

400 

550 
1000 

315 



52 

No du tarif 
polonais 

ex 1018, 4 
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1019, 1 
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ex 1051, 1 

ex 1081, 4 

ex 1082 

1084, 2 
1085, 10 

ex 1098, 7 

Dziennik UsŁaw. Poz. 11. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

hl I. Couteaux fermanŁs (TaschenfeiŁell 
al Cuillers eŁames, en acier de Martin 
c) Cuillers, manches pour fourchettes et couteaux, chevalets, pel

lettes en alliage de cuivre; 
ObjeŁs pour le service de ŁabIe en metaux et alliages compris dans les 

posjtions 977 - 981 
al Bruleurs en metaux et alliages compris dans les positions 977-981 
a) Fers a repasser en fonte, non recouverts de metaux communs 
al I. Poeles pour chauHage d 'appartements en fonte, meme avec 

addition d'un manteau en WIe de fer 
hl I. Poeles a gaz en fonte 

Chauffe-hains fixes au mur 
Rechauds en fonte 
Ressorts pour meuhles en fil d'acier 

al l. Autres ressorts en acier, pesant par piece au-dessus de 1 kg 
al I. Turbines hydrauliques pesant par piece au-dessus de 1200 kg 

iusqu' a 5000 kg 
II. Tu~bines hydrauliques pesant par piece au-dessus de 5000 kg 

Pompes de puits (Kolonnenbrunnenpumpenl en fonte pesant par piece 
ej au-dessus de 75 jusqu'a 300 kg 
d) 75 kg et moins 

Hache-viandes, sorhetieres, machin es araper,· pressoirs a fruits, meme 
contenant 10% et moins des metaux et alliages compris dans les 
positions 977 - 981 
al hache-viandes 
h) autres 

I. Machines pour hlanchisserie, meme contenant 10% et moins des 
ll1etaux et alliages compris dans les ]3ositions 977 - 981, pesant par 
piece: 
3. au-dessus de 500 jusqu'a 2000 kg 
4. au-dessus de 25 jusqu'a 500 kg 

II. Machines servant au dessechement et a inspissation pour la fahri
cation de papier de cellulose et de la pate de bois, meme contenant 
1076 et moins des metaux et alliages compris dans les positions 
977 - 981, pesant par piece: 
1. au-dessus de 5000 kg 
2. au-dessus de 2000 jusqu'a 5000 kg 
3. au-dessus de 500 jusqu'a 2000 kg 
hl poulies a courroies en tole de fer enhouties 

Parties de machines et d'appareils les denommes ailleurs exceptes, pe
sant par piece 
al en fonte, en fer, en acier meme contenant 10 :6 et moins des 

metaux et alliages compris dans les positions 977 - 981: 
L au-dessus de 100 kg 

0:1 kćgulateur pour turbines hydrauliques 
~) autres 

II. au-dessus de 25 jusqu'a, 100 kg 
III. 25 kg et moins 

h) des metaux et alliages compris dans les positions 977 - 981 ainsi 
que denommes au point 1, contenant au-dessus de 10 % desdits 
metaux et alliages 

I. au-dessus de 100 kg 
n. au-des sus de 25 jusqu'a 100 kg 

III. 25 kg et moins 
Dents pour batteuses 

Nr. 2. 

Taux des droits aux 
100 kgs Zloty 

80 
150 

1000 

1000 
300 

60 

55 
80 

380 
125 
80 

100 

70 
60 

60 
60 

110 
120 

110 
140 

6S 
75 

100 
60 

100 
140 
230 
300 

I(W 
280 
350 

50 
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ex 1114 

ex 1127, 1 

ex 1129 
1167, 6 
1167, 9 

ex 1178, 4 
ex 1182, 1 

ex 1188, 7 
ex 1192, 1 

1193, 1 

ex note a) 

1196, 2 

1196, 3 

1197, 1 

1197, 3 

ex 1197 
ex 1198, 1 

1216, 1 
1224 

ex 1225 
1252, 3 
1252, 5 

ex 1253, 2 
ex 1273, 1 

Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

Df:SIGNATION DES MA-RCHANDISES 

Poeles electriques de cuisine et pour faire houillir l'eau (Heisswasszrs
peicher) en fer et acier, aussi avec addition de matieres communes
pesant par piece 
1. au-dessus de 100 kg 
2. au-dessus de 50 jusqu'il. 100 kg 
3. au-dessus de 10 jusqu'il. 50 kg 

Fils simpies recouverŁs d.emaiI d'un diametre: 
c} au-dessus de 0,1 jusqu'il. 0,3 mm 
d} 0,1 mm et moins 

MonŁures pour lampes electriques 
Microscopes 
InstrumenŁs optiques geodesiques 

a} Disques de grammophone, pesant par piece au-dessus de 75 g 
b} Cordes en boyau fiIees et non f Mes d'un diametrę de 0,6 mm 

plus et d'une longueur de 1,20 m ou moins 
Bouchons pour fusils en feutre 

b} Chapeaux de paille, finis, par piece 
Tiges de parapluies et leurs partie s ainsi qu'autres parties de montures, 

le tout me me verni 
Tiges de parapluies et parties d'elIes ainsi qu'autres parties de mon

tures, nickeles ou recouverts de laiton 
Parapluies, ombreIIes, cannes-parapluies, en soie artificielle et demi

soie, par piece 
a} sans dessins et non garnis 
b} ci. dessins garnis 

Parapluies, ombreIIes, cannes-parapluies, en soie naturelle, par piece: 
a} sans dessins et non garnis 
h} ci. dessins, garnis 

hl Cannes et manches de parapluies de hois ou de jonc ouvres, droits 
et courbes, vernis ou polis, aussi ave c des poignees en bois d'une 
autre espece, sans ornements ni incrustations supplementaires me me 
avec une virole au bout 

h) Cannes et manches de parapluies de hois ou de jon e, aussi avec q.ne 
poignee en bois d'une autre espece, fraises, sculptes, pyrograves 
aussi avec viroles en metal, en corne ou en corne artificielle 

Cannes de bois de griottier meme avec une virole aq. bout 
Poignees de parapluies et de cannes de bois, en corne, en corne arti

ficielle, en resine artificielle, en celluloid 
Boutons de pantalon en tole de fer 
BouŁons pour cols et mancheUes, pinces pour cravates, aŁtaches pour 

faux-cols en metaux communs, en matieres communes les denom
mes ailleurs exceptes 
1. dores, argentes, emaiIIes 
2. autres 

Boutons pour cols et mancheUes de nacre 
Coulisses pour bibloraptes et classeurs 
Appareils a attacher les papiers 
Taille-crayons a main 
Boites a poudre en matieres communes, meme dorees, argenh~'es 
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225 
275 
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350 
700 
500 

2600 
1000 
700 
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300 

4 

180 

25% 

6 
10 

10 
18 

~50 

5QO 
75 
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2~00 
lłOO 

2150 
300 
900 

1300 
3000 
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ex No 3 
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ex No 3 
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ex No 3 
ex No 3 

Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

A N N E X E C. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Alhumine 

Cuir a semelles, a courroies et a semelles interieures, en peaux entieres, 
demi-peaux, morceaux et rognures, a l'exception du cuir fendu: 
ex al tannage vegetal 

Cuir a semelles, a courroies et a semelles interieures, en croupons ou 
flancs: 
a) tannage vegetal 

Peaux de dessus, souples, de hoeuf, de cheval et de veau: 
ex hl tannage mineral-noircies ou de couleur-, Łelles que: boxcalf, 
kidcalf, rindhox et autres: 
I. norcies-enŁieres, demi-peaux, łe cuir pesant au total: 

aJ) plus de 1,2 kg 
b ') 1,2 kg ou moins 

II. de couleur-entieres, demi-peaux, de cuir pesant au totał: 
a) plus de 1,2 kg 
b') 1,2 kg ou moins 

Chaussures et ouvrages en cuir: Chaussures en cuir (sauf en cuir de 
Russie), non spćcialement denommees, pesant par' paire: 
c) plus de 900 a 1.200 gr: inc1usivement 
d) plus de 600 a 900 gr inc1usivement 
e) 600 gr ou moins 
f) chaussures pour enfants, pesant par paire 600 gr ou moins 

Chaussures en cuir verni, noir, en peaux chamoisees. en peaux de cro
codile, serpent, etc. ainsi qu'en peaux avec dessins repousses et en 
tissus de soie et en tissus melanges de soie: 
a) chaussures en cuir verni, noir 
b) chaussures en peaux de crocodi1e, serpent. etc. ainsi qu'en peaux 

avec dessins repousses, pesant par paire 600 gr. ou moins 
c) chaussures en cuir chamoise, pesarit par paire 600 gr ou moins 
dl en tissus de soie et en tissus additionnes de soie 

Ouvrages de maroquinerie et artic1es de fanŁaisie, tels que: 
reticules, sacoches. porŁe-monnaie, porŁe-cigares, portefeuilles, car
nets de notes, etc. 

Galalithe et autres articłes similaires dans lesquels la caseine forme 
l' element de base, en morce au, feuilles, plaques, har re s, meme 
adoucis ou polis 

Magnesite et tale: 
en poudre: 
al magnesite 

Sels de magnesium et de caIcium: 
Carhonates precipites: 

bl carhonate de calcium, me me contenant jusqu'a 10% de carbonate 
de magnesium 

Matieres colorantes minerales: 
Craie lavee ou lavee et moulue 
Couleurs d·imprimerie. de litographie et pour multiplicałeurs: 

ex lit. al Noirs d'imprimerie, en emhallages pesant plus de 75 kg 
ex lit. bl AuŁres couleurs et couleurs pour multiplicateurs: 
I. sans pigment organique 

II. ave c pigment organique 

Nr. 2. 

Contingent douanier 

Zloty Quintaux 

16 

160 

160 

400 
5UO 

450 
550 

507 
682 
913 
624 

1.486 

3.302 
960 

1.486 

5.000 

40 

0,50 

5 

2 

50 

125 
210 

l 
} 

J 

1.500 

2.000 

3.000 

140 

96= 12000 
paires 

120=240)0 
palres 

72= 12.000 
palres 

} 
50 = 1O.uOO 

paires 
10= 2000 

} 

palres 

20 

800 

10.000 

3.000 

15.000 

200 

300 
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DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Cuivre, nickei, cobalt, bismuth, cadmium, aluminium et autres metaux 
non specialement denommes ainsi gue leurs alliages: 

Cuivre, nickei, cobalt, bismuth, selenium, tellure et autres metaux non 
specialement dćnommes - de tout profil et de toute longueur -, 
en barres, fcuilles, meme adoucies et polies ou avec dessins estampes, 
ainsi qu 'en feuilles brutes courbees ou estampees, d'une epaisseur 
de: 
I. Cuivre: 

a} 0,5 mm ou plus 
b} moins de 0,5 mm a 0,3 mm 
c} 0,3 mm ou moins 

II. Autres: 
a} 0,5 mm ou plus 
h} moins de 0,5 mm a 0,3 mm 
c} 0,3 mm au moins 

Bronze, bronze phosphore, laiton, tombac, argentan, metal anglais et 
autres alliages metalliques non specialement denommes: 
c} de tout profil et de toute longueur, en barres, feuilles, meme 

adoucies ou polies ou avec dessins estampes, ou bien estampees, 
d'une epaisseur de: 

a'} laiton, branze: 
I. 0,5 mm ou plus 

II. moins de 0,5 mm a 0,3 mm 
III. 0,3 mm ou moins 

b') bronze phosphore et autres bronzes: 
I. 0,5 mm ou plus 

II. moins de 0,5 mm a 0,3 mm 
III. 0,3 mm au moins 

Ouvrages en cuivre et autres metaux et alliages denommes sous le 
Nr. 143: 

Tuyaux soudćs et sans soudure, non polis, me me avec collet adapte, 
ayant un diameŁre exterieur de: 

1. en nickei, bronze, bronze phosphore et metal anglais: 
a) 40 mm ou moins 
b) plus de 40 mm 

II. tuyaux de cuivre et de laiton ayant une paroi d'une epaisseur 
inferieure a 0,4 mm : 
a) 40 mm au moins 
bl plus de 40 mm 

III. Tuyaux de cuivre et de laiłon ayant un diametre exterieur de 
3 mm ou moins: 
a} de 40 mm ou moins 

Bruleurs et reservoirs de lampes, rechauds a petrole, a alcool ou aułresj 
lampes ił souder, petit s poeles, tous ces articles montes ou demontes, 
en metaux denommes sous le Nr. 143; rechauds a petrole et a essen
ce, appareils de chauffage et de soudage. 

Tuyaux ił axe droit, meme filetes, tuyaux de forage (dits tuyaux-tiges) 
m~me avee raeeors au eollets y adaptesj raceors pour tuyaux, bouts, 
ainsi quc lOllles pieces profilees pOUT tuyaux: 
a) raceorcls, bOllls, pieces profilees pour tuyaux. 
e) Tuyaux ił axc droit, meme filetes, tuyaux de forage (dits tuyaux

tiges), lous ces luyaux meme avec raccords ou collets y adaptes, 
ayanl llne Ć'paisseur de 2 mm. ou moins: 
tuyallx (racicr, lisses 

Cadenas et serrures, pesant par piece: 
a) 300 grammes ou moins 
b) plus de 300 grammes 
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Dziennik Ustaw Poz, 11. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Ouvrages en tole de fer ou d'acier, d'une epaisseur inferieure a 4 mm.: 
peints, imprimes, vernis, emailles, recouverts· de nickei ou d'auŁres 

metaux communs, de dorure nonveritable (de peintre), etc. non 
specialement denommes: 
a) poeles de chauffage pour appartements (chambres) 
h) lampes et lanternes pour eclairage elecŁrique, pour eclairage au 

gaz, ąu petrole, a l'essence, a l'acetylene, etc.; lanternes porta
tives, meme petites, a l'exeeption des bornes electriques. 

Limes, pesant par douzaine: 
b) plus de 0,4 kg jusqu'a 3 kg 
c) 0,4 kg ou moins 

Outils non specialement denommes, en fer ou acier eommun, outils de 
menuisier, en bois, tels que rabots, serre-joinis, etc.; des a coudre 
en fer ou en acier: 
AJ rabots en bois, avec ou sans fer 
B) marteaux, pesant par piece: 

L plus de 500 gr 
II. 500 gr ou moins 

C) cognees, haches de charpenlier, pesant par piece: 
aj noires, meme avec tranchant affilć ; 

I. plus de 1 k g 
II. 1 kg ou moins 

bJ polies, aiguisees: 
I. plus de 1 kg 

II. 1 kg ou mOlns 
D) Cise au, fer pour rabo ts. 
E) Des a eoudre en fer ou en acier: 

a) non recouverts 

I bl recouved s de metaux communs, me me incrustes de metaux 
eommuns ou eombines ave c des ma~ieres ordinaires. 

Appareils et machines pour lever, deseendre et transporter des far
deaux, eompletement montes, ainsi que leurs meeanismes; monte-
charges pour personnes et pour marehandises, a main, a vapeur, hy
drauliques ou electriques, tels que: ascenseurs, monte-charge s rou
lants , poulies et mouHes a eables; verins ordillaires ou su.r patins; 
treuils a manivelle avee eadre en bois ou en metal; treuils-consoles 
et treuils a bati, ascenseurs a tran~mission; treuiJs d'exltraction, me
canismes pour barres d 'alesage, tous ces articles sans moteurs 
ił vapeur, a combustion, eledriqucs, et sans parties eledriques, 
pesant par piece: 
al 100 kg ou moins 
bl plus de 100 a 300 kg inclusivemenŁ 
c) plus de 300 fi 1000 kg inclusivement 
d) plus de 1000 a 5000 kg inclusivement 
e) plus cle 5000 fi 10.000 kg inclusivement 
f) plus de 10.000 kg 

MoŁeurs fi eombustion, fixes et transportabies, pesant par piece: 
aj 500 kg au moins 
bJ plus de 500 fi 1500 kg 
ej plus de 1500 a 3000 kg 

Pompes eentrifuges et a turbin e a l'exceplion des pompcs electriques 
avee motem elcdrique inseparable et des motopompes, pesant par 
piece: 
a) 75 kg au moins 
b) plus de 75 a 300 k g 
ej plus de 300 ił 750 kg 
d) plus de 750 Et 2.000 kg 
e) plus de 2.000 kg 

Nr. 2. 

€ontingent douanier 

Zloty Quintaux 

90 

150 
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140 

70 
110 

70 
110 

90 
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80 

175 

70 
65 
60 
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80 
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l 
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No 30 

ex No 38 

ex 167 
ex No 50 
ex lit. hl 

ex 169 
No 15 

Armatures pour conduites de vapeur, d'eau, de gaz, d'air, tell es que: 
soupapes de sllrete, de reducŁion, de retaur; rohinets, robineŁs de 
desaeration; tiroirs; indicateurs de niveau; rohinets purgeursj 
siphons (injecteursl separateurs d'eau et de graissej graisseurs, 
sifflets, sirenes; houches d'eau; raccords de manches a eau, clapets 
de fond pour pompeSj pulverisateurs, embouchures, valves d'ecoule
ment, flotteurs: 
a) en fonte, contenant moins de 10 % d'autres metaux ou alliages 

que ceux qui sont repris sous la position 143 
hJ en fer au acier, contenant moins de 10 % d'autres metaux ou 

alliages denommes sous la position 143 
c) en cu ivre ou ses alliages , ainsi qu' en fonte, fer ou acier, conte

nant 10 % ou plus des metaux au alliages dćnommes sous la po
sition 143, pesant par piece: 
I. 3 kg ou moins 

II. plus de 3 kg 
d) tous autres 

Machines electriques: machinc~s dynamo-electriques, moteurs elecŁri
ques, convertisseurs de toutes sortes, transformateurs, machines 
electriques non specialement denommees, telles que: ventilateurs 
electriques, pompes, machines a perforer, a emoudre, etc., ave c 
moteur electrique inseparable; elecŁroaimants de toutes sortes; 
parties des machines susmen tionnees: 
aj pompes de profondeur avec moteur elecŁrique inseparahle; pom

pes de profondeur accouplees avec un moteur elecŁrique; meme 
importees sans moteur electrique, tous ces articles pesant par 
piece: 

I. 150 kg ou moins 
II. plus de 150 a 500 kg 

III. plus de 500 kg 
ex h) autres 

Toutes les maehine&' rentrant dans la presente position qui ne sont pas 
fahriquees dans le pays, sur penm& du Ministere des Finanees 

Parties de machines agricoles: 
Couteaux pour hache-paille: 

II. a tambour 
e) soes et versoirs 
e) d::: toute sorte, non specialement denommes 

Instruments et appareils electro-techniques, tels que; resistances, 
demarreurs, regulateurs, appareils de contrale, rneostats de theatre et 
leurs socles; parafoudres et appareils pour tab~eaux de distribution 
tels que: coupe-circuits a bandes et a tubes (meme a fil d'argent), in
terrupteurs et commutateurs a levier et a huile, appareils de charge, 
interrupteurs automatiques, caisses et armoires de distribution, con
densateurs, tableaux de d is tribution, bougies pour moteurs a com
bustion et autres appareils electriques et eleciro-techniques simi
laircs: 

ex hl commulateurs (relais) de toute sorte, sur permis du M.inistere 
des Finances: 
I. de 2 kg ou moins 

Interrupteurs iŁ detente pour eau et air, sur permis du MinisŁere des 
Finanees: 
IV. plus de 50 a 150 kg 
V. plus de 150 kg 

Tous autres appareils non fabriques dans le pays, sur permis du Mini
stere des Finances 
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Dziennik Ustaw. Poz. 11. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Tous autres instruments et appareils electro-techniques rentrant dans 
la presente position et pesant par piece: 
II. pius de 2 ci 15 kg 

lIL plus de 15 a 50 kg 
IV. plus de 50 a 150 kg 
V. plus de 150 kg 

Fers a repasser et rechauds electriques 
a) fers ci repasser complets 
h) autres 

Redresseurs a mercure, seulement dans des recipients en verre, sur 
permis du Ministere des Finances, pesant par piece: 
a) 5 kg ou moins 
hl plus de 5 kg 

Appareils electriques de mesurage de precision sur permis du Mini
stere des Fmances, pesant par piece: 
a) 5 kg ou moins 
h) plus de 5 kg 

Compteurs electriques speciaux, sur permis du Ministere des Finances, 
pesant par pie<:e: 
h) plus de 5 kg 

Lampes a incandescence avec monture: 
ex b) a filament metallique 
ex d) lampes a calhodes (radiotechnique)' 

Materiel pour l'install a tion de reseaux electriques (selon les regle s du 
V. D. E. et sur attestation du P. V. de !'industrie ćlectrique): 
ex a) tubes isolants en composi ti on isolantej 
ex I. revetus de toJe de fer, meme zinguee, plomhee 
II. revetus de tAle de fer , laitonnee ou vernie, ainsi que revetue de 

feuilles de lai ton 
ex No 29 AppareiJs de radio et leurs parties: 

} 

Nr. 2. 

CODtin~enl douanier 

Zloty Quinlaux 

720 

I bOO 
4tO 
300 

400 
600 

10% 

325 } 
240,50 

240,50 

1.000 
7.000 

126 

210 

300 

75 
75 

300 

50 

50 

150.000 
pieces 

18 

300 

ex aj appareil s recepteurs, appareils emetteurs, amplificateurs, ap
p ii reils de lransmission photoelectrique, pesant par piece: 
II. 50 kg ou moins 2.400 4.000 

pieces 

ex 172 

ex 177 
ex No 6 

ex No 1'0 

ex No 11 

ex h) eeouteurs, haut-parleurs, mecanismes de haut-parleurs, appa
reils de transmission gramophonique, condensateurs li oreil
les , radiomicrophon es, parties d'appareils non denommes ail
leurs, t011S ces articles pesant par piece: 
II. 50 kg ou moins 

lnstruments de musique 
1. al pianos a queue 
ex 3. al harmoniums 

Papier de toule nature, non specialement denomme, en feuilles ou en 
roule au:{, blanc ou colore en pate sans dessins ni filigranes, pesant 
plus de 28 gr par met re carre, meme comportant des lignes simpIes , 
hleues au grises, pour cahie rs : 
ej ne contenant pas de cellulose ou contenant 30 % ou moins de 

cellulose par metre carre et pesant: 
1. p!us de 90 gr 

II. plus de 48 ci. 90 gr 
III. plus de 28 ci. 48 gr 

d) ne contenant pas de cellulose ou contenant 30 % ou moins de cel
lulose, teint 

Papier-parchemin pesan t plus de 28 gr par metre carre: 
a} de couleur naturelle 

Papier gomme, colore ou verni a la surface, pesant plus de 28 gr par 
metre carre: 

1.400 

800 
370 

50 
30 
40 

55 

55 

l 
J 

75 

20 pieces 
10 .. 

8.000 

1.000 
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DESIGNATION DES MARCHANDISES 

ex bl colore ou verni en blanc: 
l. non comprime 

ex cl colore ou verni autrement qu'en blanc: 
L non comprime 

II. comprime 
Papier de toute nature pesant 28 gr ou moim. par metre carre: 

ex d) papier a calquer, a ecrire a la main ou ił la machinc: condi
bonne pour la ven te au detail: 
I. Pour machines a ecrire, en emballages contenant jusqu'a 

100 Ieuilles 
II. autres, en cniballages contenant jusqu' a 500 feuillcs 

Papier et cadon, dores, argentes, bronzes ou ornes, chromos, artic1es 
en papier ou carton, non specialement denommes; arhcles en papier 
mache ave c ornements, non specialement denomm.źs: 
Gabarits ou palrons pour peintres 

Laine peignee, [i]ec et relorscc: 
a) non leinle 
bl temte 

Tissus de soie artificielle: en une ou plusieurs couleurs, ayant une lar
geur maximum de 58 cms, pourvus aux bords d 'une armure de taf
fetas ayanl une largeur de 5 mm au moins, pour la fabrication des 
ombrelles ou parapluies - sur permis du ministere des finances -
pesant par meŁre carre: 
a} plus de 12.0 gr 
bl 120 gr ou mains 

Tissus mi-soie, en une ou plusieurs couleurs, dont la largeur ne depasse 
pas 58 cms ., avec bordes tisses genre reps d'une largeur de 5 mm I 
au moins, pour la fabrication des ombrelles et parapluies - sur, 
permis du Ministere des fin ance s - peSa!lt par ml-tre carre: 
a) plus de 120 gr 
b) plus de 60 ił 120 gr inclusivemcnt 
ć l 60 gr ou moins 

Ouvrages tricotes (bonneterie) en laine 
Lingerie, achevee ou non: 

a) ordinaire, en matiere reprise sous les positions 187, No 1 et 2 
et 188, No l et 2: 
I. Chemises d'homme 

11. Cols et manche tle s 

A N N E X E D. 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Albumine 

Cuir dur tonne ił semelIes, a courroies et ił semelles intćrieures. 
Cuirs en peaux entieres, demi-peaux ou morceaux, non dćnommes 

ailleurs: 
al tannage vegetal 

Hancs, crouTlons; 
a) tanna·ge vegetal 

Cuirs ayant subi un tannage minerał, non denommes ailleurs, de couleur 
naturelle, noircis: 
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DESIG N ATION DES M.ARCHANDISES 

peaux entieres, demi-peauK, Ie cuir pesant au totaI: 
a) plus de 1,2 kg 
b) 1,2 kg ou moins 

Cuirs ayant subi un tannage mineral, non denomm'?s ailleurs, en couleur : 
peaux entieres, demi-peaux, Ie cuir pesant au totaI: 

a) p lus de 1,2 kg 
b) 1,2 kg ou moins 

Chaussures en cuir chrome, pcsant par paire: 
1) plus de 900 gr 
2) plus de 600 a 900 gr 
3) 600 gr Oli moins 

Chaussu res en cuir de chamo :s, chevreau, chevrette au imitation de 
cuir de chamais, pesant par paire: 
1) plus de 600 gr 

2) plus de 450 a 600 gr 
3) 430 gr ou moins 

Chaussures en euir, non speeialement dćnommees : 
Vernies, noires, pesant par paire: 

a) plus de 750 gr 
b) 750 gr ou moins 

AuŁres ehaussures en euir ainsi que les chaussures comprises dans Ies 
positlons 554 et 555 avec dessins repousses, pesant par paire: 
e) 600 gr ou moins: 

I. en peaux chamoisees 
II. aulres 

Chaussures en tissus de soie, en brocart de soie, en lame ainsi qu' en 
matieres additionnees de soie, de clinquant, de fils d'or et d 'argent, 
tous ces articles avec semeIles de cuir: 

En tissus de soie ainsi qu' en matieres melangees de soie 
Lors du dćdouanement des chaussures ne seront pas pris en consi
deration les accessoires d'auŁres matiercs au des sodes de cuir, 
qui sont nommees dans les No 554, 555, 556 et 559 et qui donneraient 
lieu a l'application des droits plus eleves, s'ils ne servaient pas seule
ment ił un renforcement ou s'ils costitueraient plus de 20 ?6 de la 
surface de la partie superieure des chaussures . 

Ouvrages de maroquinerie et articles de fantaisie en cuir de toute 
nature, tels que: sacs, reticules, porte-monnaie, porte-cigareŁtes, 
porte-feuilles, servieŁtes, etuis a lunettes, etui s etc. i ceintures: 

meme combinees, avec des matieres ordinaires au des garnitures me
talliques, aussi dorees , au argentees, mais san s doublures de cuir 
ou de soie, pesant par piece: 
a) plus de 150 gr 
b) 150 gr au moins 

Les ouvrages de rilaroquinerie et ar ticie s de fantaisie compris au No 1 
avec doublure de cuir au de soie, pesant par piece: 
al plus de 150 gr 
bl 150 gr au moins 

Albums et carnerts de notes dans des reliures ou cadres en cuir: 
Albums et carnets de notes sans addition de matieres precieuses au de 

metaux precieux, meme avee parties en mźtaux communs dores au 
argentes 

Matieres plastiques artificieIles, dans lesqueIIes la caseine, la gelatine, 
l'amidon, le phenol, la carbanite (uree) , la formaline etc. forment 
l'element de base, teIles que galalithe, bakelithe, trolithe, elc.: 
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DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Galalithe et autres articles similaires ayant la caseine pour element 
de base: 
al non travaillćs, meme teinls, en morceaux ou en poudre, meme 

additionnes de farine de bois, farine d'amiante, terre d'infusoires, 
etc.; dechełs; 

b) en blocs, plaques, feuilles, barres, tubes: 
L non travailles 

II. adoucis, polis, eolles, ave e dessins repousses 

Magnesite naturelle, meme ealcinee: 
moulue 

Composes de ealcium: 
Carbonate de ealeium, precipite, meme eontenant jusqu'a 10 % de ear-

bonate de magnesium 
Craie: 
moulue., lavee 
Couleurs d'imprimerie detrempees, eouleurs lithographiques et couleurs 

destinees a d 'autres usages graphiques ainsi que pour muItiplieateurs: 

Couleurs noires en emballages pesant: 
a} plus de 75 kg 
b) 75 kg ou moins 

AuŁres: 
a} sans matieres colorantesorganiques 
bl d.VCC matiere coloranŁe organique 

Acier fin: aCler au carbone et aeier allie sous toutes ses formes ił l'ex
cepŁion des debris de fonte et des articles forges, ayanŁ une resis
tance de plus de 55 kg par milimetr e carre: 

En blocs bruts legerement lamines et en lingots: 
a} acier au carbone ayant une teneur en carbone de 0,65 % ou plus; 

acier au manganese ayant une teneur en manganese de plus 
de 696 

en barres de tout profil et de toule longueur: 
al acier au carbone et acier au manganese selon le No 1 lit . al 

Tóles et rubans: 
a} en acier. au carbone et en acier au manganese selon le No 1 lit. a) 

Acier au carhone et acier au manganese en harre selon le No 1 lit. a), 
destines a la fabrication des limes sur permis du MinisŁre des 
Finances: 

I. pour les limes plates pointues et pour les limes ovales de t outes 
dimensions 

II. pour les limes triangulaires ayant jusqu'a 9 mm inc1usivemenŁ 
et plus de 23 mm de cóle 

III. pour les limes demi-rondes ayant jusqu'a 9 mm de largeur et 
jusqu'a 9 mm d'epaisseur 

IV. pour les limes rond es ayant jusqu'a 6 mm de diametre 

En harres de tout profil et de toute longueur: 
hl acier allie selon le No 1 lit. bl 

Tóles et rubans: 
hl en alliages d'acier fin selon le No l, lit. bl 

En barres cle tout profil et de toute longueur: 
el alliages d'acier fin selon le No l, lit. cl 

Tóles et rubans: 
cl en alliages d' acier fin selon le No l, lit. c) 
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DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Cuivre: 
Barres ayant une epaisseur de plus de 10 mm 
F euilles recŁangulaires a yant une largeur de plus de 300 mm et une 

eppaisseur de: 
al brutes: 

I. plus de 0,5 mm 
II. 0,3 ci 0,5 mm 

III. 0,3 mm ou moins 

NickeI et autres metaux non speciaIemenŁ denommes ainsi que Ieurs 
alliages: 

Barres ayant une epaisseur de plus de 10 mm 
Tóles recŁangulaires ayant une largeur de plus de 300 mm: 

al brutes, ayant une epaisseur de: 
1. plus de 0,5 mm 

II. 0,3 ił 0,5 mm 
III. 0,3 mm ou moins 

Laiton, tombae. bronze, bronze phosphore et autres alliages de euivre: 
Al laiton, bronze; 

Barres ayant une epaisseur de plus de 10 mm 
Plaques fondues, feuilles, rectangulaires, ayant une epaisseur de 300 mm : 

al brutes, ayant une epaisseur: 
L de plus de 0,5 mm 

II. de 0,3 mm ił 0,5 mm 
III. de 0,3 mm ou moins 

Bl bronze phosphore et autres hronzes: 
harres ayant une epaisseur de plus de 10 mm 

Plaques eoulees, feuilles rectangulaires, d'une largeur au-dessus de 
300 mm 
al brutes, ayant une epaisseur: 

I. de plus de 0,5 mm 
II. de 0,3 mm ci. 0,5 mm 

III. de 0,3 mm ou moins 

Tuyaux fi axe droit, des metaux et alliages denommes dans les positions 
977 - 981: 

soudes ou etires - en euivre, en alliages de cuivre et autres metaux 
ainsi que leurs alliages, fi I'exeeption des metaux et alliages specia
Iement denommes - pesant par metre eourant: 

l. en nickeI, bronze, bronze phosphore et metal anglais: 
al plus de 500 gr 
hl plus de 250 - 500 gr 
ej 250 gr ou moins 

II. tuyaux de euivre et de laiton ayant une paroi d'une epaisseur 
inferieure a 4 mm: 
al plus de 500 gr 
hl plus de 250 a 500 gr 
ej 250 gr ou moins 

III. tuyaux de euivre et de taiton ayant un diametre exterieur de 
3 mm ou moins: 
el pesant 250 gr ou moins 

Rechauds fi petrole, fi essenee et fi aleool ainsi que Jeurs parties, 
a I' exception des br(t1eurs; reehauds pour fers ci friser: 

Reehauds a petrole et a essenee: 
al des meiaux et alliages denommes dans les positions 977 ci. 931: 
bl autres 

Apparei~s de ehauHage et de soudage 

Nr. 2. 

Contingent douanier 

Zloty Quintaux ' 

42 

42 
47 
59 

42 

42 
47 
59 

42 

42 
47 
59 

42 

42 
47 
59 

10'5 
125 
160 

105 
125 
160 

160 

250 
2CO 
2~0 

l 
I 
~ 
I 
J 

l 
I 
~ 
I 
J 

l 

I 
J 

300 

300 

500 

1.000 

200 

125 
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ex No 3 
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ex No 3 

No 4 
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No 2 
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No 2 

ex 959 
No 2 

ex 1002 
No 1 
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D E S 1 G N A TI O N D E S M A R C H A ND I S E S 

Lampes, lanternes pour eclairage electrique, pour eclairage au gaz, au 
petrole, a l'essence, a I'acethylene, etc., telles que: armatures pour 
I'eclairage des rues, lustres, plafonniers, lampes de trains, lampes 
de wagons, reservoirs a lamp es, ainsi que leurs parties, a l'excep
tion de ceux qui soni specialement denommes: 

des metaux et alliages dćnommes dans les positions 971 - 981: 
bl autres 

Tuyaux de fer et d'acier, lamines, etires, soudes, meme filetes, avec 
brides ou raccords y adaptes; raccords pour tuyaux, brides, bouts 
et pieces profilee!. pom tuyaux: 

raccords, bouls, pieces profilees 
tuyaux a axe droit, lisses ou avec raccords, bouts, pieces profilees 

y adaptees, la paroi du tuyau ayant une epaisseur: 
bl de 2 mm ou moins: 

tuyaux d 'acier, lisses 
Cadena!. et serrures avec cles en fer, en acier, 
meme combines avec du bois, du cuivre et d'autres metaux communs, 

pesant par piece: 
al plus de 300 gr 
bl plus de 80 a 300 gr 
c l 80 gr ou moins 

F errures pour partes, fenetres et meubles, verrous, charnieres, non spe
cialement denommes, en fer ou en acier: 
a) bru ts, meme avec ouvertures, pesant par piece: 

, I. pIu!. de 100 gr 
II. plus de 50 gr a 100 gr 

b) polis, oxydes, recouverls d'un enduit, recouverts de metaux com
muns, pesant par piece: 

L plus de 100 gr 
II. plus de 50 gr a 100 gr 

II I. 50 gr ou moins 
Ferrures pour portes, fenetres et meuhles, verrous, charnieres, non 

specialement denommes, en autres metaux communs, pesant par 
piece: 
al plus de 100 gr 
bl plus de 50 a 100 gr 
ej plus de 20 a 50 gr 
dl 20 gr ou moins 

Charnieres en bandeleŁtes (au metre) : 
al en fer ou en acier, meme recouverts de metaux communs 
b l en autres metaux communs 

Lampes et lanternes: 
en tole de fer: 

aj non reco'llvertes, vernies, emaillees.peintes. plomhees, etamees, 
zungees 

bJ adoucies, polies, recouvertes d'autres metaux communs 
Lampes de mineurs, petites lanternes, lanŁernes pour vehicules, et leurs 

parties: 
Lanterne!. portatives, meme petites, sauf les lanternes electriques: 

aj en tole de fer, me me recouvertes d'un enduit, vernies, recouvertes 
de metaux communs, polies, ou autrement travaillees 

h) des metaux et alliages denommes dans les POSitiODS 977 a 981 
Bornes en tole de fer et d'acier: 
recouvertes de metaux communs, peintes, imprimees avec dessins re

pousses 
Limes non specialement denommees, pesant par douzaine: 

h) plus de 400 gr a 3 kg 
c) 400 i!r ou moins 
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Contin~ent douanier 

Zloty 'Quintaux 

650 

60 

60 

100 
170 
208 

80 
150 

100 
180 
225 

225 
400 
600 
800 

100 
225 

180 
230 

150 
250 

260 

210 
360 

l 
l 
I 

70 

400 

150 

1.000 

400 

500 

80 
320 
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...... --Numero 
du tarif 

applicable 
a partir du 
11 oclobre 

1933 

ex 1001 
No 5 

ex 1002 
No 3 
ex 1003 
No 1 

No 5 
ex 1007 
ex 1012 
No 1 

ex 1057 

No 1 
No 2 
No 3 

ex 1050 

ex No 1 

No 2 

ex 1046 
No 2 

ex 1051 
No 3 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

Marteaux, pesant par piece: 
a) plus de 500 gr 
h) 500 gr ou moins 

Ciseau, fer pour rahots 

Cognees, haches de charpentier, pesant par piece: 
a) noires, meme avec tranchant affilć 

l. plus de 1 kg 
II. 1 kg au moins 

h) polies, aiguisees: 
L plus de 1 kg 

II. 1 kg ou moins 
Rahots en hois, avec fer 
Rabots en hois, sans fer 
Des a coudre en metaux communs: 
en fer ou en acier: 

a) non recouverts 
h) recouverts de metaux communs, aussi avec couche interieure en 

metaux communs, ou combinćs avec matieres ordinaires 
Outils a air comprimć tels que marteaux, foreuses, outils tranchants, 

concasseurs, etc .... , pesant, par piece, 25 kg ou moins: 
plus de 15 a 25 kg 
plus de 7 a 15 kg 
7 kg ou moins 

Appareils et machines pour lever, descendre, deplacer et transporter 
des fardeaux, non denommes ailleurs, completement montes, ainsi 
que leurs mecanismes, tels que: poulies et monte-charges, fixes et 
mobiles, treuils a manivelle, fixes et mobiles, verins a vis et verins 
a cremaillere, circs, treuils hydrauliques, verins de levage pour les 
automobiles, wagons, tramways, locomotives, navires, etc. treuils 
d'ancre, appareils pour deplacer et tourner les wagons et locomoti
ves, ascenseurs et monte-charges pour marchandises, ponts-roulants, 
grues fixes et mobiles, treuils d'extraction pour min es et puits de 
naphte, grues frappeuses et perforeuses, transporteurs aetiens sur 
rails et sur cables, transporteurs sur chaines set sur cables, lrans
porteurs a rouleaux, articules, a vis sans fin et elevateurs ou trans
porteurs similaires, tous ces articles sans moteurs et sans parties 
electriques: 

actionnes Li. la main, pesant par piece: 
c) plus de 50 a 200 kg 
d) 50 kg, au moins 

mecaniques, pesant par piece: 
a) plus de 3000 kg 
h) plus de 1000 a 3000 kg 
c) plus de 300 a 1000 kg 
d) 300 kg ou moins 

Moteurs a piston, les denommes ailleurs exceptes 
a combustion interne, fixes et mobiles, 
pesant par piece: . 

a) plus de 10.000 kg 
h) plus de 3000 ci 10.000 kg 
c) plus de 1500 ci 3000 kg 
d) plus de 500 a 1500 kg 
e) plus de 300 ci 500 kg 
f) 300 kg ou moins 

Pompes, compresseurs, non specialement denommes: 
Pornpes centrifuges et compresseurs centrifuges, pesant par piece: 

Nr. 2 . 

Continf;!ent douanier 

Zloty QuinŁaux 

70 
110 
140 

70 
110 

90 
125 
140 
140 

80 

175 

200 
300 
550 

70 
70 

40 
50 
60 
70 

64 
70 
80 

100 
150 
200 

J 
} 

l 

I 
l 
I 
~ 

J 

500 

180 

20 

35 

900 

500 
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DESIGNATION DES MARCHANDISES 

aj plus de 4.000 kg 
bl plus de 2.000 a 4.000 kg 
ej plus de 750 a 2.000 kg 
dl plus de 300 a 750 kg 
el plus de 75 a 300 kg 
f) 75 kg ou moins 

Armatures pour conduites de vc'.'peur, de liquides, de gaz, d'air telles 
que robinets; soupapes de passage, de surete, de retour, de reduction, 
etc.; vannes d'arret; indicateurs de niveau; robinets purgeurs; cIa
pets de fond et soupapes d'aspiration; clapets de desaeration; sip
hans (injecteurs); separateurs d'eau et de graisse; graisseurs, boHes 
ci graisse, sifflets, sirenes, bouches ci eau; robinets d'ecoulement; 
raccords de manches a eau, pulverisateurs a usage industriel; valves 
d 'ecoulernent. indicateurs' d'ecoulement; floHeurs; baŁteries pour 
cuvettes de toiletŁe. chauffe-bains, etc.: 

en fonte, meme contenant 10 % ou moins des metaux au alliages denom
mes sous les positions 977 - 981, pesant par piece: 
al plus de 100 kg 
bj plus de 10 a 100 kg 
cl plus de 1 ił 10 kg 
d) 1 kg. au moins 

en fer ou acier, mEme contenant 10 % des metaux ou alliages denommes 
sous les positions 977 - 981, pesant par piece: 
a) plus de 100 kg 
bl plus de 10 a 100 kg 
ej plus de 1 a 10 kg 
d) 1 kg au moins 

en cuivre 'au ses alliages, ainsi qu'en fonte, fer ou acier, contenant plus 
de 10 % des metaux au alliages denommes sous les positions 977 -
981, pesant par piece: 
al plus de 10 kg 
b) plus de 1 ci 10 kg: 

I. plus de 3 ił 10 kg 
II. plus de 1 a 3 k~ 

c) 1 kg ou moins 
tous autres 
Pompes de profondeur electriques, avec moteur eJedrique inseparable, 

pesant par piece: 
I. plus de 500 kg 

II. plus de 150 kg a 500 kg 
III. 150 kg au nioins 

Machines rotatives, electriques, telles que: generatrices, moteurs, con
vertisseurs, etc., magnetO's, inducteurs telephoniques; machines avec 
moteur eJectrique inseparable, telles que: ventilateurs eledriques, 
pompes sauf les pompes de profondeur, machines a perforer, a emol1-
dre, grues eledriques, aspirateurs, machin es pOllr frotteur (cireuses). 
redresseurs mecaniques. signaux acoustiques, Iampes magnetiques 
ainsi que machin es et appareils similaires, pesant par piece: 

1. plus de 10.000 kg 
2. " 6.000 jusqu'a 
3." 3.000 " 
4." 500" 
5." 150 ,. 
6." 50" 
7." 25" 
8." 10 
9." 5 " 1 O. 5 kg on moins 

10.000 kg 
6.000 " 
3.000 " 

500 " 
150 " 
50 " 
25 " 
10 , " 
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ContingenŁ douanier 

Zloty 

[60 
60 
88 

122 
144 
188 

78 
78 
78 
78 

120 
120 
120 
120 

240 

240 
400 
400 
120 

1.000 
1. 250 
1.500 

I 
I 

\ 
J 

i 
120 . I ł 

~~g II 
220 I 

~~g III" 410 
500 
800 

1.000 J 

QuinŁaux 

250 

1.250 

50 

10 

1.250 
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Numero 
du t"rif 

app~ic " ble 
a partir 

~- =~~~~"~. ----------------------------------------~--.---------------------

du 11 (,dobre 
1913 

1101 

ex 11 0.3 

ex 1098 
No 1 
No 5 

DESIGNATION DES MARCHANDISES 

TransfoTmateurs, eledro-aimants, bobines, meme sans noyaul non d e
nornmes ailleurs, accoupl emcnts , appareils de levage electromagne
tiques et appareils simiJaires, ainsi que leurs parties, pesant par 
p iece: 

1. plus de 50.000 kg 
2." 10.000 jusqu'a 50.000 kg 
3." 3.000 " 10.000 " 
4. " 500" 3,000" 
5." 250" 500" 
6." 100" 250" 
7." 50" 100" 
8." 20" 50 " 
9." 2" 20 " 

1 O. " 500 g II 2 Ił 
11. 500 g ou moins 

Remarque ad 1099, 1101: 
Toutes les machin es ćleclriques rentrant dans l<!s presentes positions 

oui nc sont pas fabriquće!; dans le pays, sur permis clu Ministre d es 
Finances 

Machines pOU!" souder a l'arc ćJedrique et machines pour rechauffer les 
rivl-:!ts. qui ne sont pas bbriquees dans le pays, sur permi5 du Mi
nisŁre des Fina nces 

Partie s de machines ,d ills tn:ments agricoles: 
sees, versoirs, semelles de charrue 
couteaux pour hache-pa ille 

No 7 

1107 

de touie sQl'te, nOll spćcialemenŁ d enommes 

I Appareils d insŁruments ćlecŁriques de mise en circuit, de coupage, 
. de prote cf. ion, d e reglz.ge et dis t r ibulion du courant: 

ex 

ex No 2 

1. Resislances fixes et var iahles telles que: dćmarreurs, regulaleurs 
de tension, r egula teurs de coura nt, regulateurs de the J. tre, po
tentio-metres, etc. pesant par piece: 
aj plus de 150 kg 
hl " 50 a 150 kg 
c l " " 10 " 50 " 
d) " " 1,, : o " 
e) " ,,100 g al " 
n " " 10"" 10.0 g 

g} 10 gr ou moins 

2. Cai:;ses et armoires ch d istribution avec. dispositifs montesj in
terrupteurs, commutateurs, limi tateurs de courant, ił l'exception 
des coupe-circuits a bmes et a tubes specillement dćnommes 
sauf les coupe -circu ils ił touchons et les fusibles; interrupłeurs 
en caisses avec rel a is, coupe-circuits ou fusihles et inłerrupteurs 
au t omatiques: p arafoudres ił antennes, ił plaques et ił vide , 
appareils de contra le, r eGucteurs, caisses de raccordement et 
appare ils similaires, pesant par piece: 

ej plus de 150 ił 500 kg 
d) " " 50" 150 " 
e) " " 15" 50 " 
f) " " 5" 15 " 
gl " " 1" 5" 
hl 1 kg ou moins 

Intcrrupleurs (relals) d ;;: toule sorte, sur permis du MinisŁre des Fi
nances: 

Contingent douanier 

Zloty Quintaux 

120 
130 
LO 
2, 0 
280 
380 
410 
4bO 
850 

1.035 
1.600 

10% 
du droit 

autonome 

10% 
du droit 
autonome 

40 
50 
60 

300 
420 
540 
660 
900 

1.8UO 
4.200 

300 
480 
600 
720 
900 

1.200 

ł 
I 

I 
i 

1.250 

3.500 

.300 

500 
600 

1.000 

300 
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ex 1110 
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No 1 
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ex No 2 
ex al 
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ex No 1 

ex No 1 et2 
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DESIGNATION DES MARCHANDISES 

n pesant plus de 5 i 15 kg 
g) " "" -1" 5 " 
h) " 1 kg au moins 

Interrupteurs a delente pour eau et air, sur permis du Ministre des 
Finanees: 
h) pesant plus de 500 a 1.000 kg 
e)" "" 15'0" 500 " 

Tons autres appareils non fahriques dans le pays, sur permis du Mi
nistre des Finances 

Appareils elecŁro-techniques de chauffage, cuisson, et autres usages 
domestiques simiJaires, teJs que poeles de chauHage, machines 
a laver, chauffe-hains, armoires, thermostats, fers ił. repasser, re
chauds pour fers a friser, casseroles, appareils a faire le cafe, 
coussins, eompresses et appareils elecŁro-techniques similaires, ele
ments de resistances pour ces appareils, en fer au en acier, meme 
combines avec des matieres ordinaires, pesant par piece: 
plus de 200 gr a 50 kg: 
a) fers arępasser complets 
h) autres 

Redresseurs a mercure, seulement dans des recipients en verre, sur 
permis du Ministre des Finances, pesant par piece: 
plus de 1500 kg 

" " 500 a 1500 kg 
" " 200 a 500 " 
" " 15 a 200 " 
"" 5 a 15" 

5 kg au moins 
Appareils elecŁriques de mesurage de precision, sur permis du Ministre 

des Finances, pesant par piece: 
plus de 5 kg 
plus de 500 gr a 5 kg 
500 gr au moins 

Compteurs electriques speciau:xł pesant par piece plus de 5 kg sur 
permis du Ministre des Finances 

Lampes elecŁriques a incandescence 

Le contingent des lampes elecŁriques a incandescence accorde par la 
Pologne n'est concede que pour les marques ci-dessous mentionnees 
dans des portions egales: Osram, Tungsram, Os tar, Elix. Il est en
tendu que dans le cas de la non-utilisation du contingenŁ par une 
des maisons sus-mentionnees ou plusieurs, une des autres maisons 
sus-mentionnees peut eHectuer l'exportation dans la mesure du 
conlingenl global. 

Lampes a cathodes 

Tuhes isolanŁs (selon les regles du V. D. E. et sur attesŁation du P. V. 
de l'industrie elecŁrique): 

d'autres maW~res: 
revetus de tole de fer, meme zinguee, plombee 
revetus de tole de fer laitonnee ou de feuilles de laiton vernies 

Appareils de radio et leurs parties: 
appareils recepteurs et emetteurs, amplificateurs, appareils de 
transmission phoŁo-elecŁriques de toute nature, pesant par piece: 
c) 50 kg ou moins 

ecouteurs, haut-parleurs, mecanismes de haut-parleurs, boites de re
sonnance grammophoniques, radio-microphones et toutes autres 
parties des appareils de radio pesaillt par piece 10 kg ou moins 
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Contingent douanier 

Zloty Quintaux 

l 

30% l 
du droit il 

aulonome I' 

30% I 
du droit ' ł 

autonome 

30 0 I 
du droit -

aulonome l 

400 
600 

I 10% 
~ du droiŁ 
lautonome 

J 

240.50 l 
3d5 
325 

240,50 
1.000 

7.000 

126 
210 

2.400 

1.400 

} 

500 

75 
75 

300 

50 

50 
150000 

pieces 

18 

300 

4.000 
pieces 

75 
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DESIGNATION DES MARCHANDISES 

I 
ex 1175 I Pianos ił. queue, pianos droiŁs, orgues et leurs parties: 

1. pianos droits 

815' 

No 2 

ex 814 
No 1 

ex 812 

ex No 2 

No 3 

ex 818 

ex 835 
ex 592 
No l 

ex 576 
remarque 

ex 582 
No 5 

ex 681 

ex 687 
No 1 
ex 693 
No 1 
ex 699 

ex No 1 

2. pianos a queue 

4. harmoniums 

Papier de toute espece, le denomme ailleurs excepte, pesant au-dessus 
de 28 g par 1 m" 

ne contenant pas de pflte de bois ou en contenant 30% ou molOS: 
al non colore 
bl colore en pate 

Papier parchemin, pesant plus de 28 gr par metre carre: 
non colore 

Papier de toute espece, pesant au dessus de 28 g par 1 m", recouvert 
d'encollages, teint, verni al la surface: 

colore ou verni en blanc: 
al non comprime 

colore ou verni autrement qu'en blanc: 
al non comprime 
hlcomprime 

Papier ił. copier, a 1'exception de la toile a calquerj matrices pour mul
tiplicateurs: papier a eopier, a l' exeeption de la toile a ealquer, 
eonditionne pour la vente au detail: 

a) pour machines a ecrire, en emhallages contenant jusqu'a 100 
feuilles 

h) autres, en emhallages eontenant jusqu'a 500 feuilles 

Patrons pour peintres 
Laine peignee et meche de pn:paration: 
Laine peignee: • 

al non teint, blanchi 
bl teinŁ 

Tissus de soie arŁifieielle, non specialement denommes: 
en une ou plusieurs eouleurs , ayant une largeur maxima de 58 ems, 

pourvus aux bords d'une armure de taffeŁas ayant une largeur de 
5 mm au moins, pour la fabrication des ombrelles ou parapluies -
sur permis du Ministre des Finances - pesant par meŁre carre: 
al plus de 120 gr 
h) 120 gr ou mOlns 

Tissus mi-soie, en une ou plusieurs couleurs, dont la largeur ne depasse 
pas 58 cm ave c bords a armure reps d'une largeur de 5 mm au 
moins, pour la fahrication des omhrelles et parapluies - sur permis 
du Ministre des Finanees - pesant par metre carre: 
al plus de 120 gr 
hl 120 gr ou moins 

Tissus tricotes en laine, articles au metre, pesant par metre carre: 
ex 2 teints: 

h) 500 gr ou moins 
Gants de laine: 

sans gamiture 
Bas et ehaussettes de laine, de toute nature, non denommes au No 2 

Ouvrages tricotes (bonneterie) en laine, non specialement denommes, 
pesant par dz.: 

ecrus, hlanchis: 
hl plus de 900 a 3.600 gr 

Nr. 2. 

Contingent douanier 

Zloty Quin!aux 

550 

800 

370 

35 
50 

55 

90 

110 
140 

350 
350 

} 

} 

40 
pieee~ 

20 
piece s 

10 
piece s 

8000 

1000 

250 

400 
~O 

50 

700 ~O 

10 110.000 per-
15 mis du Mi-

I 
nistre des 
Finances 

pOllr filatures 

1.500 . 
2,000 

1.500 
2.000 

1.300 

9 
2.000 

1.500 

l 
I 
I 50 

J 

l par dz. 
de paires 

li 
150 

~ 
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DESIGNATION DES MARCHANDISES 

teints: 

al plus de 3.600 gr 
bl plus de 900 a 3.600 gr 

avec dessins a jour: 

al plus de 3.6,00 gr 
bl plus de 900 a 3.600 gr 

ex No 4 avec garnitures: 

al plus de 3.600 gr 
bl plus de 900 a 3.600 gr 

ex 707 Lingerie a I'exception du linge de lit et de tabIe et des mouchoirs, 
cousue, sans ornements: 

ex No 3 Chemlses d'homme: 
en tissus de coton ayant 70 fiIs ou moins par cm carre, en chaine et en 

traJ;ll.e: 

ex c) tisses en couleur, imprimes, mercerises, pesant par piece: 

I. plus de 200 gr 

ex No 10 Cols et manchettes en matiere textiIe 
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Contingent douanier 

Zloty Quintau:x; 

1.600 
1.7UO 

1.850 
2.000 

2.000 
2.1U0 

1.000 

750 

'I , 
II 
!{ 

II l, 
II 
i 

I 

150 

100 

60 
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ANNEXE E. 

AUTOR1TE DE DEUVRANCE. 

CARTE DE LEGITIMA TION POUR VOYAGEURS DE COMMERCE 
valable pendant 12 mois a compter de la date de delvrance. 

Bon pour ....................... .... ... .... . No de la carte .................................. . 

11 est certifie par la presente que le porteur de cette carte, M. . ........................................................................................... _ 

ne a ..................................................................................................................................................................................... _ ...................................... . 
. demeurant a ........................................................................................................................................................................................................... -. 

rue ..... ......... ..................................... .... .......... ........................................................................................................... No ............................................. . 

possede *) ....................................................................................................................................................................................................................• 

a ....................................................................................................................................................................................................................................... -
sous la raison de commerce .......... ...... .. .............................................. ............................................................................................................ _ 

(ou) est commis·voyageur au service de la (des) maison (s) ..................................................................................................... _ 
...................................................................... a ............................................................................................................................................................ . 
qui possede (nt) oJ ..................... ...................................................................................................................................... : ......................................... . 
sons la raison de commerce ............................................................................................................................................................................. . 

Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandesdans les pays susvises et de faire 

des achats pour la (les) maison (s) dont ił s' agit, ił est certifie que ladite llesdites) maison (s) est (sont) autorisee (s) . 
a pratiquer son (leursl industrie (s) et son (leurs) commerce (s) a ............................................................................................ . 
et y paie (nt) les contributions legales a ceŁ effet. 

........................................... .......................... , le ......... ............................................................. 19 .......... .. 

Signalement du porteur: 

Age 

Tailie .................................................................................. . 

Cheveux ..................................................................... . 

Signes particuliers .......................................... , ......... . 

Signature du porteur 

_ ............................................. le ............................................... 19 ..... ..... .. 

*) Indication de la fabrique ou du commerce. 

Signature du chef de la 
(des) Maison (sJ 

. __ .......................................................................................................... . 

Signature de J'auŁorite de 
delivrance. 

N. B. On ne doit remplir que la rubrique l du formulaire lorsqu'il s'agit du chef d'un etablissement commercial ou industrie!. 
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ANNEXE F. 

11 est certifie que M. 

porteur de la presente carte, desirant se rendre avec ses marchandises aux foires et mar-

cb~s en 

(pour les ressortissants polonais) en Autriche 

(pour les ressortissants autrichiens) en Pologne 

est domicilie a 

et qu'il est tenu d'acquitter les taxes et impots le~aux pour l'exercice de son commerce 

ou industrie. 

Le present certificat est valable pour un delai de ............... ...................................................... mois. 

(Lieu. dale, signalure. sceau de l'aulorite 
qui a etabli le certilicał). 

Signalement du porteur: 
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PROTOKóŁ KO~COWY. 

do Artykułu 2. 

Niezależnie od postanowień Art. 2 ust. 1 rl)zu~ 
roie si ę , ze w granicach, w jakich obywatele jednej 
z Wysokich Układających się Stron są przy naby
y.,raniu nieruchomosci na terytorium Strc.ny drugiej. 
7muszeni do uzyskania uprzedniego pozwo'lenia, na
bycie nieruchomości przez obywateli tej ostatniej 
Strony na terytorjum Strony pierwszej może być 
równid poddane systemowi uprzednich pozwoleń 
zgodnie z obowiązującemi ustawami. 

Wysokie Układaiące się Strony zgadzają się, że 
'wyrażenie "opłaty związane z dopełll1cniem formal
ności przy nabyciu nieruchomości" oznacza opłaty, 
które według odnośnego ustawodawstwa byłyby po
bierane przy wyd n.waniu uprzednich zezwoleń wy
maganych w celu nabycia nieruchomości przez cu
dzoziemców. 

Rozumie się. że postanowienia ustępów 5 - 7 
Art. 2 nie przesądzają w niczem pełnego stosowania 
Traktatu o wzajemnych stosunkach sądowych z dnia 
19 marca 1924 r, 

do Artykułu 3. 

Rozumie s ię, że o ile przez ustawodawstwo 
obu krajów wymagany jest dla dopuszczenia obywa
teli do wykonywania przemysłu lub handlu podobnie 
jak zawodów lub rzemiosła warunek wzajemności. to 
warunek ten w odniesieniu do obywateli obu Wyso
kich Układających się Stron uważać należy za do
pełniony. 

do Artykułu 9. 

Jeżeli po wejściu w życie niniejszej konwencji 
wyniki, spodziewane przez Układające się Strony 
albo przez jedną z nich nie zostaną osiągnięte, bądź 
to z powodu zarządzeń natury gospodarczej. wyda
nych przez jedną z Wysokich Układających się 
Stron, bądź na skutek niekorzystnego rozwoju poło
żenia gospodarczego lub finan sowego, bądź z iakie
goko,lwiek innego powodu. Strona Układająca się, 
która uważałaby za konieczne zmienić i uzupełnić 
niniejszą konwencję, będzie mogła zażądać od dru
gie; niezwłocznego podjęcia rokowań w tym przed
miocie. 

Jeżeli rokowania te w dągu miesiąca od daty 
zgłoszenia owego żądania nie doprowadzą do zada
walającego rezultatu, Strona. która uważać się bę
dzie za pokrzywdzoną, będzie mogła wypowiedzieć 
niniejszą konwencję z tern, że przesŁanie ona działać 
w miesiąc po wypowiedzeniu. 

Od chwili we:ścia w życie postanowień. prze
widzianych wart. 9 ustęp S, postanowienia ustępu 1 
będą miały zasŁosowanie w szczególności, 1eżeliby 
Polska ud zieliła państwom trzecim zniżki celne 
o charakterze naruszającym przyznane Austrji trak-

PROTOCOLE FINALE. 

Ad ArUcle 2. 

Nonohstant les dispositions de l'article 2, alinea 
l-er, ił est e'ntendu que. d:fullis les Ermites dams les
quelles les ressortissants de l'une des Hautes Partie s 
Contractantes doivent obtenir une autorisation pre
alable pour acquerir des immeubles sur les terri
toires de I'Rutre Partie, l'acquisition d 'immeubles par 
des ressortissants de cette derniere Partie sur les 
t erritoires de la premiere pourra egalement etre 
soumise au regime de l'autorisation prealable con
formement aux lois en vigueur. 

Les Hautes Parties Contractantes sont d'ac
cord guc les termes "taxes afferentes a l'accomplis
sement des formalites d 'achat d'immeubles" visent 
les taxes qui d'apres la legislation respective 
seraient prelevees a l'occasion de l'auŁorisation 
prealable requise pour l'achat d'immeubles par des 
etrangers. 

11 es,t enhmldu quc les d'USPOisi1ions des 
alineas 5 a 7 de l'articIe 2 ne portent aucun prejudice 
a l'application integrale du traite du 19 mars 1924 
concernant les relations judiciaires reciproques. 

Ad ArUcłe 3. 

I1 est entendu qu'en ce qui concerne les ressor
tissants des deux Haules Parties Contractantes la 
condition de la reciprocite en tant qu'elle est exigee 
par la legislation des deux pays pour l'admission des 
citoyens d 'une nationalite etrangere a l'exercice des 
induslries et du commerce ainsi que des profcssions 
et metiers est accomplie. 

Ad ArticIe 9. 

Si apres la mise en vigueur de la presente Con
vention les effets esperes par les Parties Contrac
tantes ou par l'une d'elles n'etaient pas aŁteints soiŁ 
a cause de mesures d'ordre economique, prises par 
l'une des Hautes Parties Contractantes. soit par suite 
d'un developpement defavorable de la situation 
economique ou financiere. soit pour toute autre 
raison, la Partie Contractante, qui jugerait necessaire 
de modifier et de compleŁer la presente Convention 
pourra demander a l'autre l'ouverture immediaŁe des 
negociations a ce sujet. 

Si ces negociations n'aboutissent pas au cours 
d'un mois a partir de la daŁe de la presentation de 
cette demande a un re.sultat s.atisbiisalU.t, la Partie 
qui se jugerait lesee, pour:r.a denoncer la present.e 
Convention pour prendre fin 1 mois apres. 

Du moment de Ja mise en vigueur des disposi
tions prevues a l'articIe 9, alinea 5 les stipulations 
de l'alinea 1 seront applicables en particulier, si la 
Pologne accordait a des Etats tiers des reductions 
tarifaires de nature a porter atŁeinŁe au traitement 
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tową.nie preferencyjne aJho jeżeli ustępstwa udzie
lone przez Polskę w listach "C" i "D" nie zapewni
łyby wykorzyst<l,nia ustalonych kontyngentów. 

do Artykułu 11 i 16. 

Wysokie Układające się Strony będą uwzględ
niały świadectwa wystawiane przez właściwe Izby 
Handlowe, stwierdzające wysokość odsetek w myśl 
ostatniego ustępu artykułu 11. 

We wszystkich wypadkach, w których jeden 
z obu Rz,ądów powiadomi drugi, że przy wydawaniu 
powyższych świadedw zdarzwją się wypadki, Rząd, 
do którego zażali:!nie zostanie skierowane, spowodu
je niezwłocznie oso bne d ochodzenie w sp rawie za
rzuconych faktów i zakomuniiku je jego wynik żalą
cemu się Rządowi; w danym wyp adku p ode:mieon 
wszelkie zarządzenia leżące w zak resie jego wladzy, 
aby zapobiec powtarzaniu się takich nadużyć. 

do Aneksu A. 

do poz. 55-c 2. 

Zastosowanie ' cła ulgowego 13 kamil złotych 
będzie miało miejsce tylko w wypadku clenia na 
targucentmlnym bydła rzeźnego w Si. Marx. 
do poz. 64-a. 

Kontyngent korzystający z cła ulgowego winien 
być wykorzystywany w równych częściacch kwartal
nych .. 

do poZo 96-a. 

Clenie świń bitych wagi powyżej 90 kg, oczysz
czonych i odartych z tłuszczu, po stawce ulgowej 
może mieć miejsce tylko w Urzędzie Celnym Wien
Grossmarkthalle. 

Ta ulga celna będzie miała zastosowanie do 
przywozu pochodzenia polskiego tylko tak długo, jak 
długo w mocy będzie analogiczna ulga dla wszyst
kich ras względnie ras, określonych w umowach 
h,,-ndlowych, zawartych z innemi pal1stwami. 

do poz. 96-c. 

Kontyngent korzystający z cła ulgowego będzie 
mógł być wykorzystany w rozmiarze 200 q kwar
talnie. Ilości niewykorzystane w ~ednym kwartale 
nie będą mogły być ,przenoszone na okres następny. 
Kontyngenty będą obliczone według kwartałów ro
ku kalendarzowego. 

Na okres od wejścia w życie konwencji do po
czątku pierwszego kwartału kalendarzowego kontyn
gent zostanie obliczony pro rata temporis. 

do poz. 55 i 56. 

Wysokie Układające się Strony dołożą starań, 
by koła z.ainlen;sowane obu krajów zawarły układ 

pnHerentiel accorde a l'Aułricheou que les concęs
sions accordees par la Pologne conformemenŁ aux 
listes "C et D" n'assuraient pąs 1'utilisation des COD

tingents concertes. 

Ad Artiele 11 et 16. 

Les Haułes Parties Contractantes tiendront 
compte des certificats delivres par les Chambres de 
commerce competentes attestant le pourcentage au 
dernier alinea de l' article 11. 

Dans tous les cas OU l'un des deux Gouverne
ments signalera a l'autre que des pratiques fraudu
leuses se sont produites dans la delivrance desdits 
certificats, le Gouvernement, auquel la plainte aura 
ete adressee, provoquera immediatement une 
enquete speciale sur les faits incrimines et en com
muniquera le resultat au Gouvernement plaignant; ił 
prendra, le cas echeant, toutes mesures en son 
pouvoir pour prevenir la continuation desdites pra
tiques frauduleuses. 

Ad Annexe A, 

ad T, No, 55 c 2. 

L'application du droit reduit, de 13 couronnes 
or, n'aura lieu qu'en cas dćdouanement au marche 
central des bestiaux d'abattage a St. Marx. 
ad T. No. 64 a. 

Le contingent beneficiant du droit reduit devra 
etre utilise par portions trimestrielles egales. 

ad T. No. 96 a, 

Le dćdouanement d'apres les tarifs reduits des 
porcs abattus pesant plus cle 90 kgs, nettoyes et S2-
pares clu lard, ne pourra s'operer qu'au bure au de 
douane Wien-Grossmarkthalle. 

Cette reduction clu droit de douane ne s'appli
quera aux importations de provenance polonaise 
qu'aussi longtemps qu'une reduction analoque sera 
en vigueur pour toutes les races ou pour des races 
dć Łerminees clans des traites de commerce conc1us 
avec d'autres Etats, 

ad T, No, 96 c. 

Le contingent beneficiant d'un droit reduit ne 
pourra etre utilise que par quantites de 200 q par 
trimestre. La quantite non utilisee dans un trimestre 
ne pourra pas etre transferee a une epoque ultć
rieure. Les contingents seront calcules sur les tri
mestres de 1'annee du calendrier. 

Pour la periode comprise entre l' entree en vi
gueur de la Convention et le commencement du pre
mier trimeslre de l'annee du calendrier le contingent 
sera calcule pro rata temporis. 

ad T, No, 55 et 96. 

Les Hautes Parties Contractantes pourverront 
a ce que les interesses de deux Pays cnncluront un 
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reguluiący zasadnicze warunki odnośnie dost~.w kie
rowanych do Wiednia, który to układ zosta nie przed
stawiony obu Rządom do zatwierd zenia , \~' wypad
ku gdyby taki układ nie doszedł do sku t!·m lub ;1cy
by zainteresowane koła ukła d taki rozwiąza ły , oba 
Rządy same ulożą si,~ co do kwestji w arunk ów nor
malnych. W wypaclz..u nieprzestrzegania waru:1kó'J-I 
obowiązujących oba Rząd;, b~dą mogły wykluczyć 
czasowo lub ostatecznie od d:>stnw na targi bydlęce 
osoby, które nie pr.:. e s trzegały isto-tnychpostanowień 
warunków normalnych. 

do poz. 97. 

Co do okrcś1enia pojęcia względnie przeplSOW 
dotyczących składu pew'lych gatunków kielbaspol
skich będą stosowane następując !'; zasady: 

a') k1dbalSa krako'wska (Kraka'Uerwm'st) : 90 % 
wieprzowiny albo ciel(lCiny p eklowanej, p okraj anej 
na kawałki ·wielkości orzecha i 10 % wołowiny ga
tUinku t,R·i1n,d.fleis-:.hb,rGt le:tzie~ Q-u,aliti:;:t ' · n,a,dJz;113>nych 
do jelit cienkich lub grubych jelit w olowych, wzgl ęd
nrr.e d:o jelit óe,n;k,i::h kDń:,kich, !~()1 to'W.anych 1 y,; god,zi
ny i wędzonych od 2 do 3 godzin; 

bl trwała kiełbas a. polska (polnische Dauer
wursi) : 60 % wołowiny '1 ·10% wiep r zowi ny oraz tłU3 z
czu, gctowanych 1 wędzonych w h~mperaturze w yso
k ie: , także pieczonych, nadzianych do cienkich jelit 
końskich. 

Wszystkie inne gatu!1ki kiełbas pochodzenia 
polskiego, będą pod wzglę dem taryfow ym trałdowa
ne tak samo jak odpowiednie gatunki kiełba s innego 
pochodzenia zagranicznego. Samo pochodzenie su
rowców użytych nie będzie stanowiło powodu do 
dyskryminacji. 

do poz. 295 uw. 2. 

Wymi eniona w tej uwadze ilość ustalona z0sta
je dla importu z Polski do Austrii na 10.000 q dla to
wUl'ówstolarskich pierwszej, drugiej i trzeciej klasy 
asortymentu p olski ego o szerokości powyżej 17 cm 
i długości powyżej 4 metrów oraz dla drzewa świer
kowego pierwszej k lasy asortymentu polskiego. 

W wypadku gdyby Rząd austriacki udzielił 
przemysłowi meblarskiemu kontyngentu towarów 
przeznaczonych dla stolarni, przywóz ich pochodze
nia polskiego będzie uwzględniony w tym samym sto
sunku co dotąd. 

do Aneksu B, 

do T. poz. 280. 

Wina pochodzenia austriackiego korzystać bę
dą ze wszystkich ulg taryfowych, które mają lub bę
dą miały zastosowanie do analogicznych rodzajów 
win, pochodzących z krajów trzecich. 

Regionalne nazwy win, wzięte od mieiscowości 
ge,ograficznych, leżących na terenie Republiki 

accord reglant les conditians normales concernant 
les livraisons adre ssęcs ił Vienne, accord qui sera 
soumis ił l'autorisation des deux G ouvernements. Au 
cas ou un teł accord ne sera Das conclu ou les inte-· 
reSS E:S mettront fin a cd acco~d les deux Gouvcrne
men ts tomberont d 'accord ~ur la question des condi· J 

h ons normales. En cas de non-observa tion des condi
hons en vigu eur les deux G ouverm; r:lents pourront 
mżme exc!ure , d 'nne manici'e passc.gc re ou dćfinitive, 
de livraisons sur les marches de belails les personnes 
qui n'ont pas observe des disposilions esselltielles des 
conditiolls normales. 

ad T. No. 97. 

En ce ąui concerne la definition respeetivemenl 
les rcgles relalives ił la composition de certaines sor
t es de sau cissons polonais les principes suivanŁs se'< 
ront appliques: 

a} Saucisson de Cracovie (Krakauerwurst)~ 
90 pet. viande de porcs ou de ve au saumonee, coupee 
en pieces de grandem d'une noix et 10 pct. viande de 
boeu! du genre "RindiJeischbrat letzter Qualitiit", 
fa rcie dans les inteslins grćles ou les gros intestins du' 
boeH! respectivement dans les intestins greles du 
cheval, cuile jllsqu'ił une heure et demie et fumee 
pendant deux a trOlS heures. 

b) Sa ucisson durable poJonais (polnische Dauer
wurst): 60 pet. viande de bocuI, 40 pct. viande de 
porc et lard, cuits et fum es ił une temphature elevee, 
meme r6tis, farcis dans les intestins greles du cheval .. 

Toutes les autres sodes de saucisson de prove
nance polonaise seront traitees en ce qui concerne 
I'application du tarif douanier de Ja meme maniere 
que les sodes analogues de saucissons d'auhe pro
venance etr:mgere. La provenance des matieres pre
mieres utilisees ne constituera pas a elle seule une 
raison pour une discrimination. 

ad T. No. 295 rem. 2. 

La quantite mentionnee dans cette remarque 
est fixee pour marchandises destinees a la menuise
rie, de la I-ere, I1-eme et III-eme cIasse de I'assortj
ment polonais d'une largeur au-dessus de 17 cm et 
d 'une longueur au-dessus de 4 m et pOUT le bois de 
pin de la I-ere classe de I'assortiment polonais a 
10.000 q pour l'importation de Pologne en Autriche. 

Dans le cas ou Je Gouvernemenł autrichien ae .. 
corderait le contingent des marchandises destinees 
a lamenuiserie pour !'industrie de meubles ił y sera: 
tenu comple de !'importa tion de provenance polo-: 
naise dans la meme proportion que jusqu'a present~ 

:Ad annexe B. 

ad T. No. 280. 

Les vins d'origine autrichienne beneficieront de 
toutes les reductions tarifaires qui sont ou seront en 
vigueuT pour les categories analogues de vin prove
nant de pays tiers. 

Les appelations regionales de vins qui sont em
pruntees a des endroits geographiques situes dans le 
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austriackiej będą korzystać w Polsce - pod warun
kiem dostosowania się do obowiązu;ących przep isów 
prawnych - z tej samej ochrony, jaka im przysługu
je w Austrji. 

do T. poz. 821, uwaga 7. 

Przewidziana w taryfie opłata dcdatko'wa za 
znaki wodne nie będz,ie p obi.erana jeżeli znaki te sta
nowić będą marki fabryczne lub handlowe nie wpły
wając bynajmniej na podwyższenie jakości. 

do T. poz. 837, 1. 

Uustracje do żurnali m.ód, opatrzone w tekst 
obiaśnia;ący w jli:Zyhl polslcim, sprowadzone z Austrji 
dla zesŁawów żurnali mód będą wpuszczone bez cła 
w myśl uwagi 1 na skutek podań wnoszonych w każ
dym wyp3.dk.u do pols,kiego !vlinisterstwa Skarbu. 
Polskie Ministerstwo Skarbu bc;dzie udzielać pozwo
lenia na podstawie próbek, które winny mu być do
starczone. 

do T. poz. 935, uwa~a 1. 

Stawka 80 zł od 100 kg, której zastosowanie 
uzależni'one jest od osobnego pozwolenia Minister
stwa Skarbu będzie na pro śbę fabryk papieru stoso
wana do tkanin drucianych, wymienionych w tej 
uW<lJdze a pnezn,ac.zonych dla pr,z,emy:słu papierni
cz,ego .. 

do T. poz. 1027. 

Przy cleniu p ieców z blachy żelaznej z dodat
kami ze zwyldych materiałów, zbiorniki meblowe 
pospolite dla płynnych materjałów palnych, jeżeli nie 
przekrClicz,ają 50 % całkowitej wagi pieców, nie będą 
brane pod uwagę. 

do, T. poz. 1100. 

Motory elektryczne dla elektrycznych pomp 
głębinowych przywożone oddzielnie, będą clone we
dług poz. 1099 taryfy celnej. 

do grup 67, 68, 69 i 73. 

Maszyny zaliczone do tych pozycyj, a w Polsce 
niewyrabiane będą clone - pod warunkami prze
widzianemi w osobnem porozumieniu - po cle ulgo
wem, które nie będzie wyższe nad 20% cła autono
micznego. 

do T. poz. 1258. 

Sztuczna biżuteria wiedeńska korzystać będzie 
pod względem celnym z tego samego traktowania, co 
sztuczna biżuterja czeskosłowacka i francuska. 

Do Aneksu D. 

do T. poz. 671, 4. 

Stawka 50 złotych od 100 kg, której zastoso
wanie uzale żnione jest od osobnego pozwolenia Mi
nisterstwa Skarbu będzie na prośbę polskich fabryk 

terriŁoire de la Republique d'Autriche, jouiront en 
Pologne sous rese rve de J'observation des prescrip
tions aclr.1ip.isŁrat.iv f~s qui y sont en vigueur de la 
mćrne protection, gue celIe qui le ur revient en 
AuŁriche. 

ad T. No. 821 , l'CI:!!arquc 7. 

La surtaxe pr8V1.1e dans te tarif pour les fili
granes r:;c sera pas appliquće Jorsque ces filigranes 
representent des marques de fah riques 0 11 de com
merce n'impliquant aucune amelioration de la qualitć. 

ad T. No. 837, 1. 

Les ilIustrations pour journaux de mode mt1l1ies 
d'un texte explicatif en langue polonaise, qu'on fera 
venir d 'Autriche paur la comp~sition de journeaux 
de mode seront ndmises en franchise douaniere en 
vertu de la remaraue l, sur demand€ ci introduire de 
cas en cas aupres' du Minj~ t0re polonais des Finan
ces. L'autorisation sera accordee par 112 Minisłere 
poloil1ais d,~:s F~n::tnces c), la ba:s,e d'ćchanbilloIlis qui d.e· 
vront lui ćtre presentes. . 

ad T. N:l. 925, remarque 1. 

Sur demande des fabriques de papier Je taux de 
80 ZI. pour 100 kgs dont l'app!ica~ion depend d 'une 
autorisation speciale du l'vlinis ~ere des Finances sera 
accord:.'! pour les tissus de toile metnlliques indiqll'źs 
dans cette remarque et deshnes a l'industrie du 
papier. 

ad T. No. 1027. 

Lors du dćdouanement de poeles en toJe de fer 
avec accessoircs en matieres ordinaires les reservolrs 
en metaux communs pour maLeres flDmrnables liqui
des ne seront pas pris en consideratio!l, s'ils ne dć
passent pas les 50 pct. du poids totaI des poeles. 

ad T. No. 1100. 

Les moteurs ćledriques pour les pompes elec
triques asp iranles importćs separement seront de
douanes d'apres 1e No. 1099 du tarif. 

ad groupes 67, 68, 69 et 73. 

Les machines classćes sous ces numerO$ qui ne 
sont pas fabriquees en Pologne seront dćdouanees a 
des conditions prevues dans un arrangemen t special, 
ił un taux reduit qui n'excedera pas les 20 pct. du 
droit autonome. 

ad T. No. 1258. 

La biiouterie husse vie:nnoise beneficiera lors 
du dedoua~ement du meme n~gime guc Ja bijoulerie 
fausse d'origine thecoslovaque et franyaise. 

Ad Annexe D. 

ad T. No. 671, 4. 

Le taux de 50 Z1. les 100 kgs dont J'application 
depend d'une autorisation sp(~ciale du Ministere des 
Finances, sera accorde sur c1emande des fabriques 
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papieru stosowaną do tkanin technicznych zaliczo
nych do powyższej pozycji, o ile tkaniny te będą 
\przeznaczone dla fabryk papieru. 

Sporządzono w Wiedniu, w podwójnym egzem
plarzu dnia 11 października 1933 r. 

Jan Gawroński 
Adamkiewicz 

POROZUMIENIE 

Dolliuss 

sanitarno - weterynaryjne między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Austrjacką. 

Artykuł 1. 

Obrót zwierzętami (jednokopytowemi, przeżu
wającemi, świniami i drobiem), częściami zwierząt, 
przetworami i produktami surowe mi pochodzenia 
zwierzęcego, jak również przedmiotami, mogącemi 
służyć jako przenośniki zaraźliwej choroby zwierzę
cej, z obszaru jednej ze Stron Ukł2 dających się na lub 
przez obszar drugiej Strony, będzie podlegał przepi
som sanitarno - weterynaryjnym obu Stron, o ile 
obecne porozumienie nie przewiduje przepisów spe
cjalnych. 

Artykuł 2. 

Obrót ten może być ograniczony do kilku pun
któw granicznych i poddany kontroli weterynaryjnej 
państwowej kraju, ll1a obsza·r którego odbywa się 
przywóz lub przez który przewóz ma miejsce. 

Artykuł 3. 

Przy obrocie zwierząt z obszaru jednej 
z Układających się Stron na lub przez obszar drugiej 
Strony potrzebne będzie świadectwo pochodzenia 
wystawione przez właściwą władzę lokalną. 

Świadectwo to będzie sporządzone w sposób, 
umożliwiający dokładne stwierdzenie pochodzenia 
zwierząt. 

Świadectwo pochodzenia winno zawieraĆ: miej
Sce pochodzenia, ilość, rodzaj, dokładny opis zwie
rząt wraz ze znakami szczególnemi, jak również sta
cję załadowania i miejsce przeznaczenia. 

Świadectwo to winno zawierać zaświadczenie 
państwowego lub przez państwo upoważnionego le
karza weterynaryjnego, sfwierdzające, że zwierzęta 
:,ą zdrowe i że gmina pochodzenia, jak również miej
~;cowości, przez które zwierzęta doprowadzone zosta
ły do miejsca zawagonowania na kolej żelazną, były 
wolne w chwili wysłania zwierząt od chorób zaraź
liwych, podlegających obowiązkowemu zgłaszaniu 
przenoszących się na zwierzęta objęte świadectwem, 
z wyjątkiem \? ruźlicy. 

W wypadku, gdy chodzi o wywóz zwierząt wra
żliwych na: 

polonaises de papier pour les tissus techniques das
ses sous la position susmentionnee, si ces tissus sont 
destines pour des fabriques de papier. 

Fait a Vienne, en double exemplaire, le 11 oc
tobre 1933. 

Jan Gawroński 
Adamkiewicz 

ARRANGEMENT 

Dollfuss 

sanitaire-vćtćrinairc entre la Rćpublique de Pologne 
et la Republique d'Autriche. 

Article 1. 

Le trafie des animaux (soIipedes, ruminants, 
porcs et volaille)' des partiesd'animaux, des produits 
prepares et des matiE:res brutes d'origine animale, 
ainsi que des objets qui pourraient eŁre vehicules de 
contagion d'une maladie epizootique, du territoire 
de l'une des Parties Contractantes sur ou par le terri
toire ci,:;: l'auh-·e Pa;rt.i:e, \Sleir.a s.Quml!s a'liX pll'·zis1oriptions 
des lois de police sanitaire-veterinaire des deux Par
ties, tant que le present arrangement ne prevoit pas 
de prescriptions speciales. 

Article 2. 

Ce trafie peut etre limite a certains points de · 
. la frontiere et y etre soumis au contrale veterinaire 

d'Etat, de la part du pays sur le territoire duquel 
a lieu l'importation ou le transit. 

Article 3. 

Pour le trafie des animaux du territoire de 
l'une des Parties Contractantes sur ou par le terri
toire de l'auŁre Partie, un certificat d'origine delivre 
par l'autorite loeale competente sera necessaire. 

Ce certificat sera redige de fa<;:on qu'il per
mełte la constatation exacte de l'origine des animaux. 

Le certificat d'origine doit contenir: le lieu d'o" 
rigine, le nombre, l'espece, la description exacte des 
animaux avec leurs signalements particuliers, ainsi 
que la station d'embarquement et le lieu de desH
nation. 

Ce certificat doit porter l'aŁtestation d'un vete~ 
rinaire d'Etat ou dument autorise par l'Etat constatant 
que les animaux sont sains et que la commune d'ori
gine ainsi que les loealites parcourues jusqu'au lieu 
d'enwagonnement dans le chernin de fer, ont ete 
indemnes, lors de l'expedition des animaux, de ma
ladies contagieuses transmissibles aux animaux vises 
par le certificat, dont la declaration est obligatoire 
a l' exception de la tuberculose. 

Dans le cas, OU il s'agit d'exporter des aniniaux 
susceptibles de contraeter 

, . 
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a) księgosusz, zarazę płucną bydła rogatego i za
razę stadniczą, 

b) pryszczycę, nosC'.ciznę ; zarazę i pomór świń 
i ospę owczą, 

c) cholerę drobiu i pomór kur, 
winno być nadto zaświadczone, że powyżej wymie
nione choroby nie zostały stwierdzone ani w miejscu 
pochodzenia, ani w gminach sąsiednich dla chorób 
pod literą: 

a) w ciągu ostatnich 6 miesięcy, z wyjątkiem 
świń, dla których termin zmniejszony jest do 40 dni, 

b) w ciągu osta tnich 40 dni, 
c) w ciągu ostatnich 30 dni. 
W wypadku, gdy chodzi o wywóz zwierząt 

wrażliwych na niedokrwistośc zakaźną koni, winno 
być nadto zaświadczone, że władzom lokalnym nie 
było wiadome istnienie tej choroby w miejscu pocho
dzenia ani w czasie wysyłki, ani w ciągu ostatnich 
6 miesięcy. 

Dla jednokopytowych i bydła rogatego świadec
twa winny być indywidualne j dla owiec, kóz, świń, 
jak również dla drobiu dopuszczalne są świadectwa 
zbiorowe, które winny się odnosić do zwierząt tego 
samego gatunku, wysyłanych do jednego miejsca 
przeznaczenia i należących do tego samego trans
portu. 

Ważność świadectw jest ustalona na 10 dni. 
iW razie, gdyby ten termin upłynął w czasie przewo
zu, w celu przedłużenia świadectwa na dalsze 10 dni, 
zwierzęta winny być poddane ponownemu badaniu 
przez państwowego lekarza weterynaryjnego lub 
specjalnie w tym celu upoważnionego przez państwo. 
,Wynik badania winien być zaznaczony na świadec
twie. 

Jeśli termin upływa w czasie przewozu przez 
obszar państwa trzeciego, ważność świadectw win
na być uważana za przedłużoną aż do przybycia 
zwierząt na granicę kraju przeznaczenia. 

Przed zawagonowaniem zwierzęta winny być 
poddane bad aniu państwowego lekarza weterynaryj
nego lub specjalnie w tym celu upoważnionego przez 
państwo. Wynik badania winien być . zaznaczony na 
świadectwie. 

Artykuł 4. 

Stwierdzenie wścieklizny psów i Kotów w gmi
nie pochodzenia nie przeszkodzi wydaniu świadec
twa pochodzenia i zdrowia przewidzianego w arty
kule 3. 

Stwierdzenie świerzbu u owiec i kóz nie stanie 
na przeszkodzie wydaniu świadectwa dla jednokopy
towych i vice versa. 

Artykuł 5. 

Przy obrocie częściami zwierząt, przetworami 
i produktami surowemi pochodzenia zwierzęcego, jak 
również przedmiotami, które mogłyby być przenoś
nikami zaraźliwej choroby zwierzęcej z obszaru je
dnej z Układających się Stron na lub przez obszar 

al la peste bovine, la peripneumonie bovine et 
la dourine des chevaux, 

bl la ficvre aphteus~ , la morve, la peste porcine, 
la septicemie des porcs et la clavelee des moutons, 

c) le cholera de la volaille et la peste aviail'e ił 
doit etre certifie en outre que les mElladies ci-dessus 
mentionnees ne se sont manifestees ni au licu d'ori
gine ni dans les communes voisines, pom les maladies 
a la leŁtre: 

a) depuis les derniers b mois, a l' exception pour 
les porcs pour lesquels le delai se reduit iŁ 40 jours, 

bl dcpuis les derniers 40 jonrs, 
c) depuis les derniers 30 jours. 
Dans le cas, OU ił s'agit d'exporte r des animaux 

:,usceptibles de contracter l'an ćmie contagieuse des 
chevaux, ił doit etre cerlifie en outre que les autori
tes locales n'ont pas eu connaissance ue l'exis tence 
de cette epizootie au lieu d' origin e ni <1 l' epoque de 
l'envoi d:es an~.maux pendant le/s derniel's 6 moi". 

Pour les solipedes et les bovins les certificats 
doivent e tre individuels j pour les animaux de l' espece 
ovine, caprine, porcine ainsi que pour la volaiIle des 
certificats collectifs sont admiss ibles, certificats qui 
ne peuvent cependant vis er que les animaux d'une 
meme espece, expedies iŁ une seule destination et 
compris dans le meme transport. 

La validite descertificats est fixee a 10 jours. 
Si ce terme expirait pendant le transport, les ani
maux d~vront, afin que les certificats soient .... ala
bIes POUt une nouvelle duree de dix jours, etre sou· 
mis a une nouvelle visitc faite par un veterinaire 
d 'Etat ou specialement autorise a cet effet par l'Etat, 
visite dont le resultat doit etre annote sur le cerU
ficat en question. 

Si le terme expirait pendant le transit des an i
maux a travers le territoire d'un tiers Etat, la va(l · 
dite des certificats doit etre consideree comme pr, . 
longee jusqu'a l'arrivee des animaux a la frontiere: 
du pays de destination. 

Avant l'enwagonnement les animaux doivent 
etre soumis a la visite d'un veterinaire d'Etat ou spe
cialement autoris e a cet effet par l 'Etat. Le r esultat 
de la visite devra et re annote sur le certificat. 

ArUcle 4. 

La constatation de la rage des chiens et des 
chats dans la commune d'origine n'empechera PilS la 
delivrance du certifica t d' origine et de san te, prevu 
a l' article 3. 

La constatation de la gale chez les moutons et 
les chevres n'empechera pas la dćlivrance du certi
fica t pour les solipedes et vice versa. 

Article 5. 

Pour le trafi c des partie s d'animaux, des pro
duits et des nIatieres brutes d'origine animale ainsi 
que des objets qui pourraient etre vehicules de la 
substance contagieuse d'une maladie epizootique, du 
territoire de I'une des Partie s Contractantes sur ou 
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drugiej Strony, będzie potrzebne świadectwo pocho
dzenia, wydane przez właściwą władzę lokalną, które 
prócz dokładnego opisu towaru, jego miejsca pocho
dzenia i przeznaczenia, winno zawierać również za
świadczenie, wydane przez państwowego lekarza 
weterynaryjnego lub specjalnie w tym celu upoważ
nionego przez państwo, że w miejscu pochodzenia nie 
stwierdzono żadne) zaraźliwej choroby zwierzęcej. 

Mięso świeże, chłodzone, mrożone lub konser
wowane innemi sposobami, tłuszcze zwierzęce, szma
lec oraz wszysitkie p["z,e,twory mięsne, pn!ezna:czOlIle 
do spożycia ludzkiego, winny nadto być zaopatrzone 
w świadectwo wydane przez państwowego lekarza 
weterynaryjnego lub specjalnie w tym celu upoważ
nione~(\ przez państwo, stwierdzające, że zwierzę
ta, z których one pochodzą, były poddane ubojowi 
w rzeźni publicznej lub eksportowej pod stałym nad
zorem lekarza weterynaryjnego, że były przed ubo
jem i po uboiu zbadane przez lekarza weterynaryj
nego, i że mięso zostało uznane za zdrowe i zdatne 
do spożycia. 

Mięso świeże lub chłodzone winno być oznako
wane pieczęcią państwowego lekarza weteryn'lryjne
~o lub specjalnie upoważnionego przez państwo, w 
celu zapewnienia, że było uznane za zdatne do spo
życia bez zastrzeżeń. Pieczęcie, któremi mięso jest 
oznakow'łn€ winny być również umieszczone na świa
dectwach zdrowia. 

.Dla mięsa wieprzowego luh wyrobów z mięsa 
wieprzowego, pochodzącyc.h z Polski, świadectwo 
stwierdzi równi~ż, że badanie trychinoskopijne było 
przeprowadzone z wynikiem negatywnym. 

Świadectwo winno nadto stwierdzić, że mięso 
konserwowane lub przerobione nie zawiera żadnej 
substancji, której użycie jest zakazane przez przepi
sy kraju przeznaczenia. 

W celu wykonania kontroli weterynaryjnej w 
chwili przywozu mięsa świeżego lub przerobionego 
należy stosować przepisy kraju przeznaczenia, odno
szące się do wszystkich państw, a więc również do 
państw, z któremi państwo- p.rz,ezna<:zelIl.i,a za,warło 
konwencję sanitarno - weterynaryjną. 

Artykuł 6. 

Transporty, które nie odpowiadają powyiszym 
wymaganiom, jak również zwierzęta, które w chwili 
przekroczenia granicy lub po przekroczeniu zostaną 
uznane za dotknięte lub podejrzane o jedną z chorób 
ziaa-aźliwych, na'dto zw.verzęta, które były 'Prz-ewożone 
ze zwierzętami choremi lub podejrzanemi o chorobę, 
będą poddane przepisom sanitarno - weterynaryjnym. 
Zwierzęta rzeźne będą w każdym razie natychmiast 
poddane ubojowi na koszt strony zainteresowanej 
w miejscu przeznaczenia lub, jeśliby to było niemoż
liwe, w rzeźni wyznaczonej przez władzę weteryna
ryjną. Co do mięsa i produktów, pochodzących ze 
zwierząt poddanych uboi owi w ten sposób, stosowa
ne jest postępowanie obowiązujące w stosunku do 
zwierząt krajowych, dotkniętych lub podejrzanych 
O te same choroby. 

par le territoire de l'autre Partie un certificat d'ori
gine delivre par l'autoriŁe locale competente sera ne
cessaire, certificat qui outre la description exacte 
des marchandises, de leur lieu d' origine et de desti
nation devra comporter aussi une attestallon deli
vree par un velerinaire d'Etat ou specialement au
torise iŁ cet effel par l'Etat, relative iŁ la non-existence 
d'epizooties au lieu d'origine. 

Les viandes fraiches, nHrigerees, congelees ou 
conservees par d'aulres procedes, les graisses, 112 sam
doux et toutes les preparations de viande destinees 
iŁ l'alimentation humaine doivent en outre etre 
accompagnes d'un certificat delivre par un veteri
naire d 'Etat ou specialement aulorise par I'EtaŁ atte
stant que les animaux dont ils proviennent, ont ete 
abattus dans un abattoir public ou d ' exportaŁion sous 
le contrale permanent d'un veterinaire, qu 'ils onŁ ete 
soumis, avanŁ et apres l'abattage, iŁ la visite d'un ve
terinaire et que les viandes ont eŁe reconnues saines 
et propres iŁ la consommation. 

Les viandes fraiches ou conservees par une 
procedure frigorifique seront munies d'une estam
pili e du veŁerinaire d 'Etat ou dumenŁ auŁorise par 
l'Etat pour garantir qu'elles onŁ, sans restriction, ete 
trouvees propres iŁ la consommation humaine. Les 
estampilles, dont les viandes sont munies. doivent 
etre appos ees aussi sur les certificaŁs de salubriŁe . 

Pour les viandes de porc ou preparations de 
viande de porc en provenance de la Pologne, le cer
tificat mentionnera egalement qu'un examen Łrichi
iIlo&oopique a ete pra:tique avec un n!~sulta:t negaŁif. 

Le certificat doit, en outre, attester que les 
viandes conservees ou preparees ne contiennenŁ 
aucune substance dont l'u tilisation est prohibee par 
la reglementation du pays destinaŁaire. 

Pour la mise en execution du contrale vetćri
naire lors de l'irnportation de viande fraiche ou pre
paree ił y a lieu d'appliquer les prescripŁions du pays 
de destination relaŁives aux produits provenant de 
tous les pays, donc aussi des pays, ave c lesquels le 
pays de destination a conclu une convention sani
taire-veterinaire. 

Article 6. 

Les transports qui ne repondent pa~ aux exi
gences susmentionnees ainsi que les ammaux qui 
lors du passage de la frontiere ou apres le passage 
seront reconnus atŁeints ou suspects d'une maladie 
contagieuse, en outre les animaux qui onŁ ete trans
portes avec des animaux malades ou suspects d'une 
maladie, seront soumis aux prescripŁions de la loi de 
police sanitaire-veterinaire. Les animaux d'abaŁtage 
seront en tout cas immediatemenŁ abattus, aux frais 
de la partie interessee, au lieu de destination ou, si 
cela n'eta1t pa'5 poslSjble, dalTls U11 (lJba1to~r desig.ne par 
J'autoriŁe veŁerinaire, QuanŁ a la viande et aux pro
duits d'animaux ainsi abatŁus, le traitement en vi
gueur pour les animaux indigenes aŁteinŁs ou suspects 
des me mes maladies est applique. 
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Graniczny lekarz weterynaryjny oznaczy na 
świadectwie pochodzenia i zdrowia przyczynę po
wziętych zarządzeń, dotyczących danych transpor
tów, i podpisze swoje oświadczenie. Świadectwo 
wraz z protokółem, dotyczącym stwierdzonych 
okoliczności, przedłoży on swej centralnej władzy 
weterynaryjnej, która zawiadomi o tern centralną 
władzę weterynaryjną kraju pochodzenia. 

W razie stwierdzenia chorób zaraźliwych po 
przekroczeniu granicy, urzędujący lekarz weteryna
ryjny sporządzi protokół, którego odpis przesl~ c-zn
tralnej władzy weterynaryjnej państwa pochodzenia. 

We wszystkich wypadkach, przewidzianych w 
tym artykule, delegat weterynaryjny, ewentualnie 
wyznaCl!ony przez drugą Stronę ' Układającą się 
(artykuł lO), winien być natychmiast i bezposreddo 
zawiadomiony w najkró,tszej drodze. 

Artykuł 7. 

W razie stwierdzenia księgosuszu na obszarze 
jednej z Układających się Stron ' druga Strona będzie 
miała prawo zabraniać lub ograniczać - tak długo, 
jak trwa niebezpieczenstwo zarażenia, - przywóz 
i przewó1 zwierząt przeżuwających, świń, produktów 
pochodzenia zwierzęcego i w ogólności wszelkich pro
duktów, mogących służyć jako przenośniki zarazy. 

Artykuł 8. 

Jeśli wskutek obrotu zwierzętami i surowcami 
pochodzenia zwierzęcego zaraźliwa choroba zwierzę
ca podlegająca obowiązkowi zgłoszenia w kraju przy
wożącym, została przeniesiona z obszaru jednej 
z Układających się Stron na obszar drugiej, lub też 
grasuje w sposób groźny na obszarze jednej Strony,"": 
druga Strona będzie miała prawo zabraniania na tak 
długo, dopóki będzie trwało niebezpieczeństwo zara
zy,przywozu i przewozu z obszarów objętych lub za
grożonych zwierząt wrażliwych na zarazę, jak rów
n;eż produktów !:mrowych pochodzenia zwierzęcego 
i przedmiotów, mogących służyć jako przenośniki za
razy. 

Przy stwierdzeniu zarazy płucnej te same zarzą' 
dzenia mogą być nakazane dla przywozu i przewozu 
bydła rogatego, części zwierząt pochodzenia bydlę
cego i innych przedmiotów, mogących być przenośni
kami zarazy, jak również przy stwierdzeniu zarazy 
stadniczej przy przywozie i przewozie jednokopyŁo
wych, nawet w wypadku gdyby te choroby zaraźli
wenie miały charakteru groźnego. 

Te ograniczenia i zakazy będą mogły odnosić 
się tylko do obszarów objętych chorobą, jak i do 
obszarów z niemi graniczących. Jako obszary będą 
uważane w Polsce powiaty, a w Austrji okręgi poli
tyczne. 

Zakazy i ograniczenia przywozu i przewozu nie 
będą mogły być wydawane w przypadkach spora-

Le veŁerinaire de fronth~re notera sur les cer
tificaŁs d'origine et de sante le motif des dispositions 
prises au sujet des transports en question et signera 
sa dec1aration. II soumettra le certificat accompagne 
d'un proces-verbal de constatation a son autorite ve
terinaire centrale, qui en informe l' autorite veteri
naire centrale du pays d'origine. 

Lors de la consŁataŁion apres le passage de la 
frontiere de maladies contagieuses, proces-verbal 
donŁ copie sera communiquee a l'autorite veterinaire . 
centrale du pays d 'origine sera dresse par le vete~ 
rinaire d' office. 

Dans touŁ les cas prevus dans cet articIe, le de
legue veterinaire, designe eventuellement par l'aut're 
Partie Contractante [ArticIe 10) en est ci. informer 
immediaŁement et directemenŁ par la voie la plus 
courte. 

ArticIe 7. 

Si la peste bovine est constah~e sur le territoire 
de l'une des Partie s Contractantes, l'autre Partie aura 
le droit de prohiber oude limiter aussi longtemps 
que durera le danger de la contagion, l'importatioo 
et le transit des ruminants; des porcs et des produifs 
d' origine animale et en general de tous les objels pau- ' 
vant servir de vehicule a la contagion. 

Article 8. 

Si par le trafic d'animaux et de matieres bruŁes 
d' origine animale, une epizootie, dont la decIaration 
est obligatoire dans le pays d'importation, est inŁro
duite du territoire de l'une des Parties Contractantes 
dans le territoire de l'autre ou si l'une de ces mala
dies sevit d'une maniere mena'rante dans le territoire 
de l'autre Partie, l'autre Partie aura le droit de re
streindre ou de prohiber l'importation et le transit 
des animaux susceptibles d'attraper lamaladie, ainsl 
que des matieres brutes d'origine animale et des 
objets pouvanŁ servir de vehicule a la subsŁance con
tagieuse des Łerritoires conŁamines et menaces et ce
la pour la duree du danger de l' epizootie,_ 

Lors de la constatation de la peripneumonie les 
memes mesures peuvenŁ etre ordonnees paur l'im
portation et le transit des bovins, des partie s d' ani
maux provenanŁ de bovins, des matieres bruŁes et 
des autres objets pOllvaht servir de vehicule de con
tagion ainsi que lors de la consŁaŁation de la dourine 
pour l'importation et le transit des solipedes, meme 
daris le cas au ces epizootie s n'auront pas un cara
ctere menac;ant. 

Ces limitations ou prohibitions ne pourront 
s'appliquer qu'aux territ6ires envahis par la maladie 
ainsi qu'aux territoires limitropheS,Seront conside
res comme territoires en Pologne les districts [powia
ty) et en Autriche les disŁricts politiques, 

Des . prohibiUons et des limitations de l'impor
tation et du transit ne pourronŁ t>as etre emises dans 
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dycznych wąglika, szelestnicy, zarazy dziczyzny i by
dła rogatego, wścieklizny, otrętu, nosacizny, różycy 
świń i gruźlicy. 

Czasokres trwania niebezpieczeństwa zarazy 
przy chorobach wymienionych w artykule 3 wiersz a, 
b, c, z wyjątkiem księgosuszu, zostanie ograniczony 
do czasokresów przewidzianych w tymże artykule. 
Czasokres ten będzie obliczany od dnia urzędowego 
zawiadomienia o wygaśnięciu zarazy. 

W wypadku, gdyby choroba zaraźliwa wykazy-
. wała tendencję objęcia obszarów szerszych lub mia
łaby · charakter bardzo groźny, zarządzenia powyżej 
wymienione będą mogły być rozszerzone na obszary 
administracyjne większe. 

Artykuł 9. 

. O ile chodzi o produkty jednej z Układających 
. się Stron i o ile transporty pochodzą z obszarów nie
zamkniętych, przewóz zwierząt, części zwierząt, 
przetworów i produktów surowych pochodzenia 

:' z:wierzęcego, jak również wogóle przedmiotów, mo~ą
cych stać się przenośnikami zaraźliwej choroby 
zwierząt jest, stosownie do zasad ustalonych dla 
przewozu podobnych transportów, przyjęty pod wa
runkiem, że w wypadku, gdy chodzi o przewóz zwie
rząt i mięsa świeżego lub produktów surowych po-

. chodzenia zwierzęcego, kraj przeznaczenia weźmie 
na siebi~ zobowiąz'alTlie nieodsyłaoUia w żadnym wy
padku wymienionych transportów. 

W razie gdyby przewóz wymagał przewiezienia 
przez inne kra;e, pozwolenie przewozu będzie mu
siało być w każdym razie uzyskane od poszczególnych 
krajów tranzytowych. 

Artykuł 10. 

W celu stosowania tego porozumienia Układa
jące się Strony zastrzegają sobie prawo wysyłania, 
za uprzedniem zawiadomieniem delegatów do dru~ie
~o państwa lub umieszczania ich tam na stałe. Obie 
Strony pole tą swym władzom udzielać pomocy i po
trzebnych informacyi delegatom weterynaryinym dru
giej Strony na ich żądanie, skoro tylko wykażą się oni 
swemi funkciami w myśl umowy między obiema wła
dzami centralne mi. 

Artykuł 11. 

Każda z Układających się Stron zobowiązuje się 
wydawać co najmniej pierwszego i piętnastego każ
dego miesiąca biuletyn o stanie chorób zaraźliwych 
zwierzęcych. Z chwilą ogłoszenia biuletyn ten będzie 
bezpośrednio dostarczony centralnej władzy sanitar
no - weterynaryjne; drugiej Układającej się Strony. 

Artykuł 12. 

Skoro na obszarze jedne; z Układających się 
Stron księgosusz, zaraza płucna bydła, zaraza stad-

des cas sporadiques de charbon bacterien et dechar
bon symplomatique, de septicemie hemmarogique du 
beŁail, de rage, d'exanŁheme coital des solipedes et 
des bovins, de gale des solipedes, mouŁons et chevres, 
de rougeŁ des porcs eŁ de tuberculose. 

La duree du danger de contagion pour les ma
ladies enoncees a l'article 3, alinea a, b, c, a l'excep
tion de la peste bovine sera limitee aux periodes 
prevues au meme article. Cette duree sera calculee 
a partir du iour de la declaration officielIe qui eta
blira la dispariŁion de la maladie . 

Dans les cas ou une maladie epizootique pre
senterait la tendanced'envahir des territoires plus 
vastes ou aurait un caracŁere tres menac;:ant les mę
sures ci-dessus mentionnees pourront etre etendues 
li un territoire administratif plus large. 

Article 9. 

En tant qu'i1 s'agit de produits de I'une des Par
ties Contractantes et que les transports proviennent 
de territoires non bloques, le transit des animaux, des 
parties d'animaux, des produits et des matieres bru
tes dorigine animale ainsi qu'en general desobjets 
pouvant servir de vehicuJe de la substance conta
gieuse d'une epizootie est, conformement aux prin
cipes eŁablis pour l'importation de pareils transports, 
admis ci la condition que dans les cas OU ił s'agit du 
transit d'animaux, de viande fraiche OU de matieres 
brutes d'origine animale, le pays de destination 
prenne l'engagement de ne refouler en aucun cas 
lesdiŁs transporls. 

Si le transit exigeait la traversee d'autres payc;, 
l'autorisaŁion de passage devra elre en tous cas pre
alablement obtenue des divers pays a traverser. 

Artic1e 10. 

En vue de I'observation de cet arrangement tes 
Parties Contractantes se reservent mutuellement le 
droit d'envoyer, contre avis prealable, des delegues 
dans I'autre Etat ou de les y placer a titre perma
nenL Les deux Parties inviteronŁ leurs autorites res
pectfves ci. preter oonOOU/fS et ci dorun·C!I" lelS ln50rma
tions necessaires aux delegues veterinaires de J'autre 
Partie ci leur deraande, aussitót que ceux-ci justi
fieront leur qualite en vertu de I'accord etabli enlre 
les deux autorites centrales. 

Article 11. 

Chacune des Parties Contractantes s'engage 
ci publier au moins le premier et le 15 de chaque mois 
un bulletin sur la situation sanitaire-velerinaire. Ce 
bulleŁin aussitót publie, sera direcŁement transmis 
ci l'autorite centrale veterinaire de l'autre Partie 
Contractante. 

Artic1e 12, 

Lorsąue sur Je terriŁoire de I'une des deux 
Partie s Contractantes la peste bovine, le peripneu-
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nicza lub pryszczyca, ta ostatnia w formie złośliwej 
z wysoką śmiertelnością została stwierdzona, central
na władza weterynaryjna drugiej Układającej się 
Strony będzie o tern natychmiast i bezpośrednio za
wiadorr.!':ma w drodze telegraficznej. 

Artykuł 13. 

Jeśli wyniknie spór między obiema Układające
mi się Stronami co do stosowania niniejszego poro
zumienia, zostanie dokonane, na żądanie jednej ze 
Stron, mianowanie Mieszanej Komisji, której opinja 
będzie sprawiedliwie oceniona przy powzięciu de
cyzji. 

Każda z Układających się Stron zamianuje 
dwóch członków w tej Komisji, która będzie miała 
prawo kooptowania piątego członka w wypadku, gdy
by zgody nie dało się osiągnąć. 

Podczas pierwszego zebrania, wymagającego 
wyznaczenia piątego członka, zostanie on wyznaczo
ny {lrzez losowanie z pośród obywateli jednej z Ukła
dających się Stron. Następnie piąty członek będzie 
wybierany z pośród obywateli drugiej Strony i w ten 
sposób dalej naprzemian. 

Artykuł 14. 

Niniejsze porozumienie wejdzie w życie jedno
cześnie z konwencją handlową podpisaną 11 paź
dziernika 1933 r., której stanowi część integralną 
i będzie trwać tak długo, jak ta konwencja. 

PROTOKÓŁ KOŃCOWY 

porozumienia sanitarno - weterynaryjnego między 
. Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrjacką. 

W chwili przystąpienia do podpisania porozu
mienia sanitarno - weterynaryjnego, zawartego w 
dniu dzisiejszym między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Austrjacką, niżej podpisani pełnomoc
nicy uczynili następujące oświadczenia, które sta
nowią integralną część tego porozumienia: 

I. Po~tanowienia niniejszego porozumienia bę
dą się odnosiły tylko do transportów pochodzących 
z obszarów obu Układających się Stron. 

II. Wszystkie zwierzęta, części zwierząt, prze
twory i produkty svrowe pochodzenia zwierzęcego, 
jak również przedmioty mogące stać się przenośni
kami zaraźliwych chorób zwierzęcych przywiezione 
z obszaru jednej ze Stron Układających się na obszar 
drugiej są poddane przepisom sanitarno - wetery
naryjnym, obowiązującym w kraju przeznaczenia. 

III. Będzie dopuszczony pod warunkami prze
widzianemi w niniejszem porozumieniu, bez uprzed
niego zezwolenia weterynaryjno - sanitarnego i wy-
łącznie koleją żelazną: . 

monie des bovins, la dourine ou la fievre aphteuse, la 
derniere sous une forme maligne avec mortalite ele
vee, est constatee, l'autorite veterinaire centrale de 
l'autre Partie Contractante en sera immediatemenŁ 
et directement informee par voie telegraphique. 

Artiele 13. 

S'iI s'elevait entre les deux Parties Contrac
tantes un differend sur l'application du present arran
gement, il sera procede, sur la demande de rune des 
Parties, ci la nomination d'une commission mixłe dont 
l'avis sera equitablement apprecie dans la decision 
a prendre. 

Chacune des Parties Contractantes nommera 
deux membres dans cette commission, laquelle aura 
le droit de coopter un cinquieme membre au cas, ou 
l'accord ne pourrait s'etablir. 

Lors de la premiere reunion exigeant la. desig
nation du cinquieme membre, celui-ci sera designe 
par le sort parmi les nationaux de l'une des Partięs 
Contractantes. . 

Dans les cas suivants le cinquieme membre sera 
elu parmi les nationaux de l'autre Partie et ainsi de 
suite alternativemenŁ. 

Artiele 14. 

Le present arrangement entrera en vigueur 
simultanement avec la Convention Commerciale sig
nee ci. Vienne le 11 octobre 1933 dont il fait partie inte
grante et aura la meme duree cette convention. 

PROTOCOLE FINAL 

de l'arrangement sanitaire-vełerinaire entre la Re
publique de Pologne et la Republique d'AuŁriche • 

Au moment de proceder ci. la signature de 
l'Arrangement sanitaire-veterinaire conclu en date 
de ce jour entre la Republique de Pologne et la Re
publique d'Autriche, les Plenipotentiaires soussignes 
ont fait les declarations suivantes qui forment partie 
integrante de l'Atrangement meme: 

I. Les dispositions du present arrangement ne 
s' appliqueront quO aux transports de provenance des 
territoires des deux Parties Contractantes. 

II. Tous les animaux, parties d' animaux, pro
duits et matieres brutes d 'origine animale ainsi que 
les objets pouvant servir de vehicule de la substance 
contagieuse d'epizoóties, importes du territoire de 
)'une des deux Parties Contractantes dans le terri
toire de l'autre sont soumis aux p~escriptions de po
lice sanitaire-veterinaire en vigueur dans le pays de 
destination. 

III. Sous les conditions prescrites ' dans te pre
sent Arrangement sera admis sans auŁorisation ve
terinaire-sanita:ire prealable et exclusivement par 
che min de fer: 
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l} Z Rzeczypospolitej Polskiej do Republiki 
Au!'Łrjackiej: 

aj przywóz świń, przeznaczonych do natychmia
stowego ubo;u, na centralny rynek zwierząt rzeźnych 
w Wiedniu, 
. bJ przywóz bydła rzeźnego, przeznaczonego do 

natychmiastowego ubo!u, na centralny rynek zwie
rząt rzeźnych w Wiedniu, 

ej przywóz jednokopytowych, przeznaczonych do 
natychmiastowego uboju, na rynek centralny w Wie
dniu na zasadach mających zastosowanie względem 
koni rzeźnych, 
.. dl przywóz drobiu żywego do zakładów prze
znaczonych do tuczenia i specjalnych rzeźni dla dro
biu, zakładów poddanych kontroli weterynaryjnej. 

Podobne zakłady, których uznanie winno być 
podane do wi",domości dru~iej Układaiące; się Stro
nie nie mogą być dopuszczone, o ile nie odpowiadają 
pod względem klatek i urządzeń przepisom sanitarno
wet~rynaryjn ym, 

c:,·',·. e} przywóz miesa świeże~o i konserwowanego, 
przeznaCzonego do Wiednia na rynek hurtowy, p"zy
wóz mięsa przerobionego, przeznaczonego do Wie
dnia. 

Jako miejsce pochodzenia mięsa będzie uznane 
miejsce uboju zwierząt, z których pochodzi. 

<. <-
Wszelkie przedsiębiorstwa wywożące przetwo-

ry mięsne winny odpowiadać warunkom przewidzia
nym w przepisach policji sanitarno-weterynaryjnej. 

Postanowienie ostatniego ustępu artykułu 5 
będzie również stosowane przy przywozie cieląt bi
tych pod względem przepisów specjalnych, obowią
zu:ących co do oznak dojrzałości i minimalnej wagi 
bitej. 

Zarządzenia o'Jecnej umowy nie odnoszą się do 
przywozu mięsa końskiego. 

2) W obrocie wzajemnym przywóz koni wyści
gowych, koni przeznaczonych na konkursy hipiczne 
lub sportowe, jak również zwierzęta, które im towa
rzyszą pod warunkiem, źe będą zaopatrzone w świa
dectwo wydane przez specjalnie upoważnione towa
rzystwo hipiczne, umieszczone na listach wzajemnie 
dostarczonych sobie przez obie Układające się Stro
ny zamiast świadectwa pochodzenia i zdrowia prze
widzianego w artykule 3 obecnej umowy. Świadectwo 
to winno być zaopatrzone w pieczęć i wizę Klubu, 
czy Towarzystwa, jak również winno zawierać imię 
i mieisce zamieszkania właściciela, dokładny opis, 
pochodzenie i przeznaczenie zwierzęcia. 

Potrzebne będzie również zaświadczenie pań
stwowego lekarza weterynaryjne~o lub specjalnie 
w tym celu upoważnionego przez Państwo stwierdza
jące stan zdrowia zwierzęcia oraz, że zakład, z któ
rego ono pochodzi był wolny od chorób zaraźliwych 
w ciągu ostatnich czterdziestu dni. 

Ułatwienia te będą wydawane tylko dla koni 
i zwierząt im towarzyszących, które mają być prze
wiezione ze stajen wielkich hipodromów wyścigo
wych i sportowych, znajdu=ących się pod stałą kon
trolą weterynaryjną, do podobnych miejsc na obsza
rze drugi.ej Układajacej się Strony. 

1) de la Rćpublique de Pologne ci. la Republique 
d'AuŁriche: 

a) l'importation des porcs au marchć central de 
bestiaux d'abaltage ci. Vienne destines ci etre abattus 
bientot; 

bl l'importation des bovins de boucherie au 
march e central de bestiaux d'abaltage ił Vienne de
stines ci etre abaŁtus au plus vitej 

ej l'importation des solipedes destines ci etre 
abattus bienŁot ci Vienne au marche entrant selon les 
circonstances en considćration pour chevaux de hou
eherie; 

dl l'importation de volaille vivante aux etablis
sements admis pour l'engraissement et aux abattoirs 
speciaux pour la volaille, ćtablissements places sous 
le eon tróle veterinaire. 

De pareils ćtablissements dont l'admission doit 
~tre notifiee ci. l'autre Partie Contractante ne sont 
autorises que dans les cas OU ils repondent, quant aux 
eages et installations, aux prescriptions de police ve
terinaire; 

e) l'importation de la viande fraiche et conser
vee ci. destination de Vienne, marche en gros, l'im
portation de la viande preparee ci. destination de 
Vienne. 

Pour ce qui est de la viande le lieu d'abattage 
des animaux dont provient la marchandise, est con
siden~ comme lieu d'origine. 

Toutes les exploitations exportant des prepa
rations de viande doivent repondre aux conditions 
posees par les lois de la police sanitaire-vćtćrinaire. 

La disposition du dernier alinea de I'artiele '5, 
s'appliquera aussi aux prescriptions spćciales en vi
gueur en ce qui concerne les signes de la maturite 
des veaux et le poids minimum d'abattage, ci. l'impor
tatian de veaux abaŁtus. 

Les dispositions du present arran~ement ne se 
rapportent pas ci. l'importation de la viande ehevaline. 

2) Dans le trafic reciproque l'imoortation des 
chevaux de courses, chevaux destines aux concours 
hipoiques ou sportifs, ainsi que des animaux qui les 
accompagnent, ci condition d'etre pourvus d'un certi
ficat delivre par une societć hippique, specialement 
autorisee, figurant sur les listes teciproquement four
nies par les deux Parties Contractantes, au lieu du 
certificat d'origine et de sante, prescrit ci. l'artiele 3 
du present Arrangement. Ce certificat devra porter 
le sceau et le visa du Club ou de la societe ainsi que 
le nom et le domicile du proprićtaire, la destination 
exacte, l'origine et la destination de l'animal. 

Ił sera necessaire aussi l'atŁestation d'un vete
rinaire d'Etat ou specialemenfl autorise par l'Etat, 
certifiant la sante de l'animal et portant l'indication 
que I'etablissement, dont ił provient a ćtć indemne 
de maladies contagieuses dans les derniers quarante 
jours. 

Ces facilites ne seront accordees que pour les 
chevaux et les animaux qui les accompagnent, qui 
seront transportes des ecuries des grands hippo
dromes de courses et de sport, mis sous la surveil
l;!nr~ nerrn"nente du service veterinaire, aux endroits 
similaires du territoire de l'auŁre Partie Contractanteo. 
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3) W obrocie wzajemnym będzie dozwolone: 
al przywóz i przewóz drob~u bitego, 
b) przywóz i przewóz skór i futer suszonych lub 

solonych, rogów, kopyt, pazurów i kości, wszystko 
w stanie zupełnie suchym i bez pozostałości części 
miękkich, przylegających do nasady rogów zupełnie 
suchej wełny, szczeciny, włosia i pierza, dobrze opa
kowanych w workach, jak również gardzieli, żołąd
ków, jelit, pęcherzy, suszonych lub solonych, opako
wanych w skrzyniach zamkniętych w baryłkach i w 
pakach hermetycznie zamykanych. 

Przy przewozie jelit solonych potrzebne jest za
świadczenie, przepisane wart. 5 ust. 2 umowy, 

c) przywóz i przewóz wełny pranej fabrycznie 
,l pakowanej w worki zamknięte, rogów prasowanych, 

odpadków skór, włosia i szczeciny świńskich, impre
gnowanych wapnem, łoju denaturowanego i szmalcu 
denaturowanego i topionego, skwarek denaturowa
nych, dalej jaj i wytworów mlecznych (ser, masło), 
jak i ryb i raków, wszystkich tych produktów bez 
potrzeby świadectwa pochodzenia i zdrowotności. 

4) W obrocie wzajemnym będzie dozwolony 
przewóz tranzytem: 

a) zwierząt żywych, 
b} mięsa świeżego, konserwowanego, przero

bionego. 
IV. Punkty graniczne, przez które będzie mu

siał odbywać się obrót między Układającemi się Stro
nami są: 

dla Austrji - Hohenau, 
dla Polski - Zebrzydowice. 

Wszelka zmiana, dotycząca powyżej wymie
nionych stacyj może być dokonana tylko przy obo
pólnem porozumieniu między Układającemi się Stro
nami. Przy podobnej zmianie życzenia Układających 
się Stron winny być, w miarę możności, wzięte pod 
uwagę· 

V. Będą uważane, jako podejrzane o zaraże
nie się zwierzęta, które były w kontakcie z innemi 
zwierzętami choremi lub podejrzanemi o chorobę, 
więc szczegÓlnie zwierzęta, które były załadowane 
lub wyładowane na tej samej stacji, na tych samych 
rampach, tego samego dnia, dalej zwierzęta, które 
były pośrednio narażone na zarażenie się przez prze
bywanie w pomieszczeniach na rampach lub most
kach niedezynfekowanych. 

VI. W celu uniknięcia trudności wynikających 
z nadmiernego załadowania wagonów, winny być 
wydane odnośne instrukcje, dotyczące obrotu zwie
rzętami żywe mi, które winny być stosowane na sta
cjach załadunkowych. 

Transportom zwierząt żywych winny, w miarę 
możności, towarzyszyć osoby mające za zadanie pt.l~
strzeganie przepisów sanitarno-weterynaryjnych oraz 
utrzymywanie i pilnowanie zwierząt w czasie prze
wozu. 

VII. Odk.aienie wagonów, które służyły do 
przewozuzwierz,ąt, części zwierząt, przetworów i pro-

3) dans le trafic reciproque 
a} l'importation et le transit de la volaille tueej 
b) l'imporlation et le transit des peaux et four-

rures sechees et saumurees, des cornes, des sabots, 
des onglons et des os, lous a ł etat parfaitement sec 
et sans d ebris des partles molles adherantes, ąes 
bouts de cornes parfaitement secs, de la Jaine, de la 
soie, du poi! et des plumes parfaitement secs en sacs 
bien emballes, ainsi que des gosiers, des estomacs, 
des intestins, des vessies sechees ou salees, embaIles 
en caisses fermees, en barils ou en hallols fermant 
hermetiquement. 

Pour l'importation des intestins sales I'aŁtesta
tion prescrite a l'article 5, alinea 2, de l'arrangement 
est necessaire i 

c} l'importation et le transit de la laine indu
striellement lavee et emballee en sacs fermes, des 
cornes press,ees en plaques, des residus de peaux, 
poił et soie de porc, impregnes de chaux, du sulf fondu 
denature, du saindoux denature, du creton denature, 
ensuite des oeufs et des produits lactiferes (fromage, 
heurre) ainsi que des poissons et des ecrevisses, tous 
ces produits sans que le certificat d' origine et de sa~ 
luhriŁe soit necessaire. 

4) dans le trafie reciproque le transit 

aj d'animaux vivanŁs, 
hl de viandes fraiches, conservees ou preparees. 

IV. Les points de la frontiere par lesquels de
vra s'effecluer le trafic entre les deux Parhes Con
tracŁanles sont: 

pour I'AuŁriche: Hohenau, 
pour la Pologne: Zebrzydowice. 

Toule modification concernant les stations ci
dessus denommees ne pourra etre eHectuee que d'UD 
commun accord entre les deux Parties ConlractanŁes. 
Lors d'une pareille modification les desirs des Par
ties Contractantes devront, dans la mesure du pos
sihle, etre prises en consideration. 

V. Seront consideres comme suspects de con~ 
tamination les animaux qui etalenŁ en contact avec 
d'autres animaux malades ou suspects de maladie, 
done specialement les animaux qui ont ete transporles 
dans le meme wagon ou qui on ete charges ou deehar
ges a la meme station, sur les memes quais, le meme 
jour, ensuite les animaux qui etaienŁ exposes a une 
contamination indirecte par le passage dans des 10-
caux, sur des quais ou passerelles non desinfectes. 

VI. En vue d' eviter les diHicultes resultant 
d'un chargement excessif des wagons, ił devra eŁre 
pourvu a des insŁructions respeetives concernant le 
trafic d'animaux vivanŁs, instruetions qui devront etre 
ohservees dans les stations d'eowagonnement. 

Les transports d'animaux vivanŁs devront, dans 
la me~ure du possible, elre accompagnes de person
nes chargees de remplir les prescriptions veŁerinaires
sanitaires et de pourvoir a l'enŁretien et a la surveil
lance des animaux pendant le transport. 

VII. La desinfection des wagons ayant servi 
aux transports d'aqimaux, ,de parŁics d'animaux, de 
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duktów surowych pochodzenia zwierzęcego oraz in
nych przedmiotów, mogących być zarażonemi, będzie 
uznane za ważne, jeśli odnoszące się do niego prze
pisy, obowiązujące na obszarze Układających się 
Stron, będą stosowane. 

Ładowanie zwierząt może być dokonane tylko 
do :wagonów, które były poddane przepisowemu oczy
szczeniu i odkażeniu. 

VIII. Wagony, w których są przewożone zwie
rzęta, części zwierząt, przetwory, produkty surowe 
pochodzenia zwierzęcego oraz inne przedmioty mo
gące być rozsadnikiem zarazy przez obszar drugiej 
Układającej się Strony winny być zaplombowane 
urzędowo. 

T owary w pakach mogą być również przewożo
ne w wagonach nieplombowanych, pod warunkiem, 
że paki, w których są one zapakowane, zamykają się 
hermetycznie; w tych wypadkach należy przedsię
wziąć odpowiednie środki przeciwko możliwości ot
warcia. pak podczas przewozu (plombowanie i t. d.). 

Wagony, w których przewożone jest bydło 
i drób, winny być urządzone w ten sposób, aby wy
daliny zwierzęce, słoma, odpadki pokarmu i inne 
przedmioty mogące stać się rozsadnikami zarazy nie 
mogły o tyle, o ile to jest możliwe, ani wypaść z wa
gonu, ani być wyrzucone nazewnątrz. 

Wagony, w których przewożone są części zwie
rząt, przetwory, produkty surowe pochodzenia zwie
rzęcego oraz inne przedmioty, mogące być rozsadni
kami zarazy winny być hermetycznie zamknięte. 

W czasie transportu wszelkie wyładowanie lub 
przeładowanie jest w zasadzie zakazane. W razie 
potrzeby lub za specjalnem upoważnieniem wyłado
wanie lub przeładowanie może być dokonane w cza
sie transportu tylko pod kontrolą państwowego le 
karza weterynaryjnego lub specjalnie przez Państwo 
upoważnionego. Okoliczność ta winna być zanoto
wana na świadectwach pochodzenia i zdrowotności. 

Zwierzęta mogą być karmione i pojone tylko 
na stacjach wyznaczonych i w wagonach. 

IX. Jeśli świadectwa pochodzenia i zdrowot
ności są wydawane w języku kraju pochodzenia, win
ny być one zaopatrzone w międzylinjowe tłumacze
nie na język kraju przeznaczenia. Ścisłość tłumacze
nia będzie zaświadczona przez państwowego lekarza 
weterynaryjnego lub upoważnionego przez Państwo. 

X. Zarządzenia porozumienia sanitarno-wete
rynaryjnego będą mogły, w razie potrzeby być roz
ciągnięte przez nowe porozumienie między Układa
jącemi się Stronami na inne choroby znane lub nie
znane w chwili obecnej, przenoszenia których oba-
wianoby się . . 

XI. W celu uniknięcia wszelkich trudności, 
które mogłyby wyniknąć z wykonania umowy sani
tarno-weterynaryjnej i w interesie rozwiązania mo
żliwie szybkiego wszelkich zagadnień, dotyczących 
wzajemnego obrotu zwierzętami, częściami zwierząt, 

produits et matieres brutes d'origine animale et d'au
tres objets capabIes d' etre contamines sera reconnue 
valable si les reglements y relatifs en vigueur sur le 
territoire des Partie s Contractantes auront eŁe 
appliques. 

Le chargement des animaux ne peut s'effectuer 
que dans des wagons qui ont ete soumis au nettoyage 
et iŁ la desinfection prescrite. 

VIII. Les wagon s transportant des animaux, 
des parties d'animaux, des produits, des matieres 
brutes d'origine animale et d'autres objets capabIes 
d'etre contamines, par ou iŁ travers Je territoire de 
l'autre Partie Contractante, doivent etre pJombes 
d'oHice. . 

Les marchandises en ballots peuvent etre trans
portees aussi dans des wagons non plombes, iŁ con
dition que les ballots dans lesquels elles sont embal
lees, ferment hermetiquement; dans ces cas ił y a lieu 
de prendre les mesures appropriees contre la possi
bilite de l'ouverture des ballots pendant le transport 
(plomb etc.). 

Les wagons transportant des animaux fi. sabots 
et de la volaille doivent etre construits de sorte que 
les excrements animaux, la litiere, les residus de 
nourriture et d'autres objets pouvant servir de ve
hicule de la substance contagieuse, ne puissent, au
tant que possible, ni tomber du wagon ni etre jetes 
dehors. 

Les wagon s transportant des parties d'animaux, 
des produits, des matieres brutes d'origine animale 
et d'autres objets capabIes d'etre contamines doivent 
etre fermes hermetiquement. 

Pendant le transport tout debarquement ou 
transbordement est en principe interdit. En cas de 
necessite ou apres autorisation speciale le debarque
ment ou le tlranshordement pOUirrQlnt etr,e dfectues 
pendant le transport seulement sous le contrale d'un 
veŁerinaire d'Etat ou specialement autorise iŁ cet effet 
par I'Etat, circonstance qui doit etre annotee sur les 
certificats de sante et de salubrite. 

Les animaux ne doivent etre affourages et 
abreuves que dans des stations determinees et dans 
les wagons memes. 

IX. Si les certificats d'origine et de salubrite 
sont delivres dans la langue du pays d'origine, ils 
doivent etre accompagnes d'une traduction interli
neaire dans la langue du pays de destination. 

L'exactitude de la traduction sera certifiee par 
l(ł veterinaire d'Etat ou autorise par l'Etat. 

X. Les dispositions de l'arrangement sanitaire
veterinaire pourront, en cas de necessite, etre eten
dues par un nouvel accord entre les deux Parties 
Contractantes iŁ d'autres maladies, connues ou in
connues en ce moment, dont on craindrait la trans
mission. 

XI. En vue d'eviter toutes difficultes qui pour
raient resulter de l'execution de l'arrangement sani
taire-veterinaire, et dans l'interet d'une solution aussi 
rapide que possible de toutes les que~tions concer
nant le trafie mutueld'animaux, de p.arties d'animaux, 
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przetworami, produktami surowe mi pochodzenia 
zwierzęcego i przedmiotami, mogącemibyć rozsadni
kami 'zarazy, centralne władze weterynaryjne obu 
Układających się Stron porozumiąsię bezpośrednio. 

XII. Ograniczenia i zakazy istniejące w chwili 
stosowania niniejszego porozumienia i które byłyby 
sprzeczne z niniejszemi postanowieniami będą odwo
łane w dniu wejścia w życie te~o porozumienia. 

Jan Gawroński Dollfuss 

. Adamkiewicz 

de produits, matieres bruŁes d'origine animaleeŁ 
d'objels capabIes d'elre contamines, les aulorites ve
terinainbs centrales des deux Parties Conlraclantes 
se mettront dlfectement d'accord. 

XII. Les restrictions et les prohibitions exi
stant au moment de l'applicatiJOn du pre~ent arrange
ment et qui seraient contraires aux stipulations pre~ 
sentes, seront revoquees a ladate de l'entree en vi~ 
gueur de cel arrangement. 

Jan Gawroński Dollluss -

Adamkiewic% 

Zaznaj::>miwszy się z powyższą konwencją handlową, dołączonemi do niej aneksa'ni A, B, e, O, ' 
E, F, protokółem końcowym, porozum ieniem sanilarno-weterynarYlnem i protokół<!m końcowym do nh:go, 
uznaliśmy i uznajemy tę konwencję oraz wszystkie jej załączniki za słuszne zarówno w całości jak ikazd~ 
z zawartych w nich postanowień; oświddczamy, że są przyjęte, ratyfikowane i polwierdLon~ i, żt: będą nie
zmiennie zachowywane. 

Na dowód czego wydaliśmy Akt niniejszy opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej. 

W Warszawie, dnia 24 grudnia 1934 r. 

(-) 1. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów 

(~) L. Kozłowski 

Minister Spraw Za~ranicznych 

(-l Beck 

12. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 31 grudnia 1934 r. 

w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych umowy handlowej miedzy Polską a Austrją, podpisa
nej w Wiedniu dnia 11 paźdZiernika 1933 r . . 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że w wykonaniu art. 33 umowy handlowej międzv Polską 
a Austrją, podpisanej w Wiedniu dn. 11 października 1433 t . wraz z aneksami A. B, C, D, E, F, proto
kółem końcowym . porozumieniem sanitarn0-weterynaryjnem i dołącLOnym doń prot ,kółem końcowym, na
stąpiła w Warszawie w dniu 31 grudnia 1934 r. wymiana dokumentów ratyhkacyjnych powyzszej umowy. 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck ' 


