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Kasie i jej oddziałach rachunki cudzoziemców do wy
sokości 50 złotych w ciągu jednego dnia od jednego 
wpłacającego, bez badania celu wpłaty. Na wpła
ty sum, przekraczających 50 złotych, wymagane jest 
zezwolenie. Wypłaty z tych rachunków wymagają 
zezwolenia. 

§ 17. [1) Sprzedai zagranicę wypłat na Pol
skę w jakiejkolwiek bądź formie dozwolona jest tyl
ko Bankowi Polskiemu i za jego zgodą bankom de
wizowym. 

(2) Przez pojęcie sprzedaży zagranicę wypłaty 
na Polskę rozumie się zarówno efektywną wypłatę 
w żłotych · z polecenia cudzoziemca, jak i wszelkie 
postawienie sumy pieniężnej w walucie polskiej dą 
dyspozycji cudzoziemca wzamian za otrzymaną od 
niego do dyspozycji zagranicą równowartość Vi wa
lucie zagranicznej. 

§ 18. Zapłata w waluc1e polskiej długu osobie 
trzeciej z polecenia wierzyciela - cudzoziemca Jest 
bez zezwolenia zabroniona. Zakaz ten nie dotyczy 
wypłat z polecenia cudzoziemców z ich rachunków, 
prowadzonych na zasadzie § 14. 

VI. Obowiązek zaofiarowania należności zaJ!ra
nicznyca. 

§ 19. (1) Eksporterzy są obowiązani zaofia
rować do skupu Bankowi Polskiemu lub bankowi de
wizowemu całkowitą należność, przypadającą im za 
sprzedane zagranicę towary, podług kursu odnośnej 
dewizy w dniu wypłaty lub postawienia im do dyspo
zycji równowartości w walucie polskiej. 

(2) Eksporterzy są obowiązani do składania 
Bankowi Polskiemu na jego żądanie comiesięcznych 
sprawozdań do dnia 10 każdego miesiąca za ubiegły 
miesiąc kalendarzowy, obejmujących rodzaj i cenę 
jednostkową sprzedanych przez nich zagranicę to
warów, sumę należności zagranicznych za te towary 
oraz stwierdzenie, kiedy i jakiemu bankowi dewizo
wemu należności rzeczone zostały lub zostaną zao
fiarowane do skupu. 

(3) Bankowi Polskiemu służy prawo rewidowa
nia ksiąg eksporterów celem stwierdzenia, czy eks
porterzy wywiązali się z obowiązków, ustanowio
nych w paragrafie niniejszym. 

§ 20. Przepis § 19 ust. (1) odnosi się w równej 
mierZe do należności, przypadających za spriedane 
i zastawione zagranicą wszelkie papiery procentowe 
i dywidendowe oraz za kupony od tych papierów. 

§ 21. Uzyskane od cudzoziemców kredyty 
oraz udzielona poręka za spłatę takich kredytów 
podlegają zgłoszeniu w Banku Polskim w terminie 
dni 7 od dnia uzyskania kredytu lub udzielenia po
ręki. 

VII. Wykonanie rozporządzenia i nadzór nad 
wykonaniem. 

§ 22. NadZót nad wykonaniem przepisów roz
porządzenia niniejszego w stosunku do banków 
i agentów dewizowych sprawuje Bank Polski. Poza
tern nadżgr rzeczemy sprawują wyznaczone przez 
Ministra Skarbu władze, urzędy i instytucje. 

§ 23. Przedsiębiorstwa bankowe obowiązane 
Są stośować' śię 00 instrukcyj, wydawanych w ramaćh 
rozporządzenia niniejszego przez Komisję Dewizową 
i Bank Polski. Przedsiębiorstwa te są obowiązane 
ha katde ządanie Komisji Dewizowej, Banku Polskie
go (Jfaz władz, tlfzęd6w i instytucyj, przewidzianych 
w § 22; dostatczyć wszelkich danych, wyjaśnień i wy
kazów, odnoszących się do tranzakcyj zagraniczne
mi środkami płatniczemi oraz obrotu pieniężnego 
z zagranicą. 

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

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

251. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 2 kwietnia 1936 r. 

w sprawie przystąpienia Austrji do konwencji o ure. 
Ilulowaniu połowu wielorybów, z dnia 24 września 

1931 r. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie 
z komunikatem Sekretariatu Ligi Narodów, .źe w wy
konaniu postanowień art. 16 konwencji o uregulo
waniu połowu wielorybów. podpisanej w Genewie 
dnia 24 września 1931 r. (Dz .. U. R. P. z 1935 r. Nr. 14, 
poz. 75) zosŁało zgłoszone w Sekretarjacie Ligi Na
rodów dnia 2 stycznia 1936 r. przystąplenie do po
wyższej konwencji w imieniu Rządu Austrjackiego. 

Minister Spraw ZaQranicznych: Beck 


