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PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

496-z dnia 13 września 1936 r. w sprawie tymczasowego wprowadzenia w zycIe postanowień podpisanego w Wiedniu dnia 29 lipca 1936 r. układu dodatkowego do - konwencji handlowej między
Polską i Austrią, podpisanej dnia 11 października 1933 r.
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MINISTRÓW:

497-Skarbu z dnia 25 sierpnia 1936 r. o zmlaOle rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 9 paździer
nika 1934 r. "Przepisy wykonawcze do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
23 sierpnia 1932 roku o ustanowieniu taryfy celnej przywozowej"
......
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498-Skarbu z dnia 28 sierpnia 1936 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości w sprawie
zmian w statutach: Poznańskiego Ziemstwa Kredytowego oraz Banku Poznańskiego Ziemstwa Kre....
dytowego
. . . . . .
. . ..
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499-Spraw Wewnętrznych z dnia 28 sierpnia 1936 r. o organizacji Policji Państwowej m. st. Warszawy
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496.
ROZPORZĄDZENIE

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ

z dnia 13 września 1936 r.

w sprawie tymczaspweglo wprowadzenia w życie postanpwień podpisaiJlego w Wiedn~u dQia. 29 lipca
1936 r. układu dodatkowego do kO~wencji handlowej między Polską i Austrią, podpis!anej dniiJa 11 p(8źdiziernika 1933 r.
Na podstawie art. 52 U's't. (2) ustarw y konstytucY1inej

pOIStŁa.nawiam

co'

nalstę/PIUÓ'e:

Art. 1. (1) Wipwwadza się tylmc'zasotWo w życie pos,tanowiooia podpflsan,el~o, w Wie,dniu dnia 29 lipca 1936 r. ulkładu dodatJkowego do konwencji hand1owe,j międlzy Po'Iską i Austr'ią, podpi's anej dnia
11 paździer.ni:ka 1933 r.

(2)

Te~st

wspomnianego

układu

z,awa'l'ty jest w

załącmiJk.u

do

r-o'ZjpOir'Zlą}Clzenia I[l,in:ie~zego.
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Art. 2. Wy;konanie rOZl})orz:ądzenia niniej.sze,go porucza
i Handlu oraz Sikarhu.

się

Minist.rom: Sp'raw Zagranitcznych, Prze-

mysłu

Roz,porzą:dizenie

Art. 3.
1

września

niniejs'z e

wchodzi w życie z dniem ogłoszenia

l

obowiązuje od dnia

1936 r.
Mościcki

Prezy;dent Rzec.z.yposlPoliibej: l.

Prezes Rady MinistJr6w: Sławoj Składkowski

Minister Siptt"aw Zagranicmych: Beck
Minister Skarbu: E. Kwiatkowski
MiniIS,te·r

Pil'IZemysłu

i Handl,u: Antoni Roman

Załącznik do rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia U wrzeinia 1936 r. (poz. 496).

Przekł.d.

UKŁAD

do konwencji handlowej
podpisanej dnia 11

między Polską i Austrią
października 1933 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Związko
wy Ausirii, ożywio1ne. jednakowym pra.@nieniem !polepszenia wymiany handlowej między obydwoma
krajami, zgodziły się na następujące postanowienia:

Artykuł
Załącznik A.
Polską i Austrią,

1933 r.,

będzie

stępujący:

ACCORD ADDITIONNEL

DODATKOWY

li la Convention Commercwe entre la, Pologne
et l'Autriche signee le 11 octobrle' 1933.
Le Gouvernement de la Republique de Polo,g ne
et le Gouvernemenł Federal d'Autriche, animes d'un
egal desir d'ameliorer les echanges comrnerciaux
entre les deux pays sont convenus des dispositions
suivantes:

I.

do konwencji handlowej między
podpisanej dnia 11 października
zmieniony i uzupełniony w sposób na-

Article I.
L'Annexe A de la ·Convention Commerciale
entre la Pologne et l'Autriche signee le 11 octobre
1933 sera modiHee et completee de la ma.niere
suivanŁe:
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Nr, taryfy
austriackiej

ex 55

Za 100 kg

Świnie

Do

skreślenia:

o wadzie :

powyże: j 4() do 150 ilq~
2)dlla i:Ioś'ci roczne1j, rÓiWlna.jącej się 48% ~mpQ,rtu austriaokiego
świń z P:olslki w r. 1929 o wadzie po-wyż:ej 40 do 110 kg za

specjalnymi zaświadczeniami

Do

Włosie koń:s'kie
Beczułki z drzewa

ex 365, c

Stopy

ex

55

44

ex 67
ex 302, b, l
ex 365, C

ad 376
ad 508, d

13.-

I

bez

cła

bez cła
15.-

żelaza:

.
wyż' ej

•

..

•

ber; cła
1.-

u w a ,g a:

Rury :s pawaneo: gruihości ścianiki od 34 mim i rpowyż,ej dla
pow:szechnych cellltral h)11draulircznych w rama'c h rk,ontyngenłu
roczne,go 4.000 q .
..
.
U wag a: Gaz Blau, gaz propanowy, gaz butanowy, zarówno jak i ich
mieszaniny dla celów przemysłowych pod kontrolą użycia w ramach kontyngentu 500 q .

Designation ' des marchandises ·

bez

cła

bez

cła

Taux des droits
cour. or
aux 100 kg

ił biffer:
Porcs, pesartllt:
c. !plus de 40 jusqu'a 150 kg
2) pOUl'" 'tme quan'fi:tc annlU,eJ.1,e egaJe a 48 pel d'e fi:mportat1.ol!l
autrichienme :de pOt1CS pesa~t pllu:s de 40 ljusqu'il 110 iklg de
Po:logne en 1929 sur a'trt:es'taHon:s slPc:Ciale,s
ił

ex

..

.
.
.
.
.
.
•
.
•
.
•
bukowego o ipoj:emnośdi lilie prZ1e1kracza,i1l!ce; 6 rlHrów

2) Fenochrom
.
.
3) FerrosaiClium od 88 % i

No du tarif
autrichien

~

włączenia:

Nasiona buraków cukrowych

ex 67
ex 302, b, 1

do 508, d

".

N als iooa, oso-bno niewynnienione:
U wa ,g a:

do 376

Stawka celna
Kor. zł

Nazwa towaru

c.

ex 44
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13.-

inserer:

S emett1rc es , non ,speda'lemen!t dćnormmc,es:
R e m a r q u 'e: Seme:n:ces de beHera.vels a sucre .
PoiIs de chevaux
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TonruerleŁs en hoi,s de heke, d'une capadtc n'ex'cćdanł pali; 6 litreIS
Fe rro·- aJlJliage's:
2. F errochrome
.
.
.
3. F errosilicium de 88 pet et plus
R e m a r q u e: Tuyaux soudes d'une C!paisseur :de pawi de 34 mm et
plus pour cen'trales hydrauliques iPubliques dan:s Ie ·cadr'e d'un
c ontin!ge:nit annuel de 4000 q.
.
.
.
.
.
.
.
R e m a r q u e: Gaz de Brlau, gaz de propane,ga'Z de bout'a ne ai'nsi
gue leurs mc,lanlges aux fillJS indushie,l,s SQU6 c:onrtrOll:e de [':e mploi
dans le ca,dre d'un co:nti.ngent de 500 q .

exempts
exempts
15.exempt.
1.-

exempts
exempts

Artykuł

Article II.

II.

Załącznik B
Polską i Austrią,

1933 r.,
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będzie

stępujący:

do konwe'nc'ji handlowej między
podpisanej dnia 11 października
zmieniony i uzupełniony w sposób na.

Stawka celna

Nr taryfy
polskiej

Nazwa

zł

towaru

Za 100 kg

Do
z 1013 p. 5
1014 p. l

L'Annexe B iŁ la Convention Commerciale
entre la Pologne et l'Autriche signee le 11 ocŁobre
1933 sera modifiee et completee de la maniere
suivante:

Prądki

skreślenia:

i szycldka
do 10114 la, ' b:

250.-

U wag a:

haftki, siPrz~c:zki, klrumel"lki, zapiJnki i t. p. drohne wyroby do celów konfekc,y;jlO'ych srehrzone, hędą done we:dług oclpowiednich
stawerkarutonomic,z nych z dodatkiem

50%

Do włączenia lub zmienienia:

z

211 p. 2

269 z p. 1
296 z p. 4
z Uwagi do
grupy 29
416

Kunerat, sprowadzony prz,ez Urząd Celny w Zebrzydowicach
Wody minera.lne };ecz,nicz~:
Glei,c henberg, Gas't ein , HaU
Kwas węglowy w kapslach
.
.
.
.
.
.
iKwa,s węglowy w kapslach z pOiZ. 296 z p. 4 bez doda tiku
Ziemie, farby, - ohjęte pozycją 410 z domie'szlką barwn~ka onganłcz
n~g,o w ilości 5 % i mnve:j:
aj ,c zerwone

h)
713

me

Go·rse'ty, pa1sy -

z p. 1

735
772 p.l

50.dla kontyngentu
rocznego 300 q

lhaweŁniane
Gą,bki gumowe

hiodrolwe, Sipo'rtowE~ -

6.50.-

•

-

75.20.-

nieprz)'ibrane:

...
.
.....
.
Forniery nieklejone z drewna innego niż objęte pozycją 747 taryfy celnej

3.500.-

700.20.-

U wag a: Wyjaśnienia, ogłoszone w Nr 14 poz. 342 Dziennika Urzędo'we,go Minist'erstwa S:karbuz r. 1935 i w Nr 9 pO'Z. 284 z r. 1936,
pozostaną w mo,cy ta'k dł'Uigo, j,CłJk długo, n'inrejls'z e porozUlmienie
będzie w mocy.

777

p.2
z

793 p. 2

MebLe, OIprócz gilę,ty;ch r bambUlsowyc;h, ich ,ozęśd:
fornierowane:
h) ma1lo.walne, la1kierowane, pOIJj,turowane
.
.
.
MiruZlga drze'w nao zawart'ości wody 50 % i mniej, sprowadzana przez
Urząd Ce'm y w Zebrzydowic,a 'c h

230.-

1.dla kontyngentu
rocznego 10000 q

z

998 p. 1 a I
1014 p. l

Płatki

i proszek aluminiowe, niezabarwio'n e p~m~n:tlem Origank:znym,
w opruko'w aniu !powyżej 500 ,g, 'za pOZIWolleni'e m Ministra SikarlOO .

10.-

Haftki, sprzączki, klamerki, zatrzaski i t. p. drobne wyroby do celów
ikonf,elk!cy:jn)'lch i: ich cZę,śCii:
a) żelazne, stalowe - niczym niepokryte, lakierowane, oksydowan'e, pokryte niesizilac.netn)l1IIli metalami;
1. ie.clJn(jba'r,w ne.
.
.
.
Ib) z innycih lli'esZ!Ja~h~;f.ny;ch l11'etą;1i.

350.500.-
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Taux des droits

No du tarif

Designation des marchandises

polonais

złoty

aux 100 kg

i. biffer:

ex 1013, p. 5
1014, p. 1

250.-

Croche't,s et hroches .
Not'e ad' 1014, la (h):
agrafe,s, houde,s, aUache:s, fermo,i nse't peił:its ouvra,g es simi'l aires
pour confection argentes, sont assujeUis aux droits autonomes correspondant a vec une surtaxe de
ił

ex

211 p. 2
269 ex p. 1

ex Noteau chapitre 29

inserel" au modmer:

a Ze1hrz,ydowi,ce

Kuneral, imp·o rte paf :l'Offke de douane

6.-

Ga,s tein, Hai}l)

50.'-

Aciide carbonique en capsurIes
Acide carbonique encapsules de la

pOIS.

296 ex p. 4

Terr,e5, c ouille urs , cOI1llpris da,ns la ipio,s iHon 410, mela~ees de 5 % et
moim, d~ inatiel"'es coloran-Ł,e ,s or,galOique,s :
a) roug:els
h) auŁr'es

416

Co,rseŁ5, ceiOlŁures-con;' e'tIS,

723

ex p. 1

ceilntures

d~

,s'porl, -

F.pongels en caoU'tchouc

772 p. 1

Placag,es non cOll!les de boiiS alu tres que 'c elui COI1llpris da,nls Il a posjt1io,n
747 du ta'rił douani'e r
R e m a f q U e: Les explicaŁions, publiees dans Je No 14, pos. 342 du
Journall OffilCie'l du Ministerecles Finance,s, de 1935. et daOls !e
No 9, pos, 284 de 1936, seront en vigueur autant que le present
Accord sera en vigueur.
.

p. 2

ex 793 p . 2

sans surtaxe

75.20."-

no,o garni5:

des tissus de cotoo .

735

777

50.pour un contingent
annuel de 300 q

Eaux minerales medi'ónales:
G,le ~Cihenhefg,

296 ex p. 4

50%

MeubJ.e5 autre·g qu'en hois com'he ou -de ha 11lIho.u, ci ,looJ"ls 'paJr'ties:
pil aques:
bl pei:n'ts, v,erni,s, laques .
Patle de hoils confenanŁ 50% et moins d'eau iJmporlte'e par romce de
douane a, Zebrzydowice .

3.500.-

700.20.-

230.1.pour un contingent
annuel de 10000 q

ex 998 p. 1 al

1014 p. 1

Flo'coOls et poudre d'allumilOi'Ulm, nonco1lores par 'Pi:gmenlt on&anique,
en emJbalilage au-delslsus de 500 ,g. - s~ur l'auforvsation du Ministre des Finances .

10.-

Agrafes, b,oudes, attaches, fermoi.rs ei petit,s OUVral&'eIS simi'lai'T'es pOur
contedion et leurs pa,rtie's :
al en fer, a'cier - non r'e'couvertls, ve'f,",iIS, oxyd'els, re,couv,e rt,s
de metaux comtmlJn,s;
1. unkOllo,res
h) en auire's metaux communs

350.-

500.-
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Artykuł

Article III.

HI.

W pr-o:toikOlle końcowY1m do :konwe'llicji handlowej między Pp,lską i Aru.st!rią, po~isanej dn.
11 października 1933 r., będzie włączone następują
ce p-ostanowienie:

Dans le IProtocole Final a la Convention Commerciale entre la Pologne et l'Autriche signee le
11 ocłobre 1933 Sera inseree la di:sposition suivanŁe:

Do z' ała.!~iika A:

Ad Annexe A:

Do T. Nr 96, c:
Co się tyczy mięsa świńskiego przerobionego,
dla którego Polska korzysta ze zniżek celnych na
zasadzie . postanowień konwencji ha,n dlowej z dn.
11 października 1933 r. bądź na zasadzie klauzuli
największego uprzywilejowania, zniżone stawki celne będą również stosowane w tym wypadku, kiedy
te towary będą spro'w adzane: jako gotowane, zwinięte, prasowane lub pozbawione kości.
Do T. Nr 238, a:
Papier ze słomy jest papierem, wytwarzanym
ze słomy, koloru żółtego, wygładzonym z jednej strony. Przy taryfikacji papieru ze słomy nie będą brane pod uwagę składniki włókien inne niż słoma (celuloza i włókna z miazgi drzewnej mechanicznej)
do 25%.
Artykuł

Nr 69.

ad T. N° 96, c:
En ce qui concerne la viande de porcs preparee
pour laqueIle la Pologne profite des reductions du
droit de douane en vertu des dispositions de la Convention Commerciale en date du 11 octobre 1933 ou
en vertu de la clause de la nation la plus favorisee,
les droits de douane reduits seront egalement appliques dans le cas OU ces marchandises seraient importees: cuites, roulees, pressees ou desossees.
ad T. N° 238, a:
Papier de paille est un papier fabrique de paille
de couleur jaune, satine d'un cót.e. Lors de la Łarifi
cation de papier de paille resteront hors consideration des composants de fibres autres que paille
(cellulose et fibres de piHe de bois mecanique)
jusqu'a 25~ó.

IV.

Article IV.

W celu wzmożenia wywozu, Wysokie Układa
gotowe są powierzyć właściwym organizacjom zasto·s owanie środków, zmierzających do
tego celu.
Srodki finansowe potrzebne na ten cel będą
dostarczone przez obydwa Rządy.

jące sięSt' rony

En vue de deveJopper l"exportation, les Hautes
Partie s ContracŁantes sont pretes a charger des 01'ganisations appropri,ees de l'application de mesures
tendant a ce but.
Les movens d'ordre financiers necessaires a cet
eHet seront fournis par les deux Gauvernements.
)

Artykuł

V.

Article V.

Układ niniejszy stanowi częsc nierozdzielną
konwenc,ji handlowei między PollSką i Austrią, podpisanej dn. 11 października 1933 r. Warunki jego
trwa'nia będą te same co i wspomniane,j konwencji
handlowej. Będ'zi'e on ratlyfilk owa,ny i weiTd'zie w ży
cie piętnastego dnia po dacie wymiany dokumentów
ratyfikacyjnych, która nastąpi w Warszawie.

Wysokie Układające się Strony zastrzegają sobie prawo stosowania u.kładu pl"owizlo ryc z'n ie , od
daty poprzedzającej wymianę dokumentów ratyfikacyjnych. Data ta będzie ustalona za wspólną zgodą
przez obydwa Rządy.
Na dowód powyższego, pełnomocnicy niżej
podpisani, należycie upoważnieni, podpisali niniejszy
układ i wydsnęJi na nim swe pieC'zęci~. •
Sporządzono w Wiedniu, w dwóch egzemplarzach dnia 29 lipca 1936 r.

L. S. J.

Gawroński

L. S. Schuschnigg

Le present accord forme partie inŁćgrante de
la Convention Commerciale entre la Pologne et
l' Autriche signee le 11 ocŁobre 1933. Les conditions
de sa duree seront les memes que celles de ladite
Convention Commerciale. II sera ratifie et entrera
en vigueur le quinzieme jaur apres la dat e de
l'echange des instrumenŁs de ratification qui aura
lieu a Varsovie.
Les Hautes Parties Contractantes se reservent
le droit de le meHre en application a titre provisoire
a une date anMrieure a l'echange des instruments de
ratificatian. Cette date sera fixee d'un commun
accord par les deux Gouvernements.
En foi de quoi, les plenipoŁentiaires soussignes
dument autorises ont signe le present Accord et
y ont appose leurs cachets.
Fait a Vienlle, en double exemplaire, le 29
juillet 1936.

J.

Gawroński

Schuschnigg

