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381 
, ROZPORZĄDZENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

,z dnia 8 lipca 1938 r. 

o tymculsowym wprowad.zenIu w życie ,postanowień porozumienia między Rzecząpospolitą 
, Pols,ką a :Wielką Brytanią dotyczącego clenia lPew,nych wyrobów chemicznych, z dnia 

, 15 czerwica 1938 r. 

Na podstawie art. 52 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje: 

Art: L (1) 'iWprowad-za 'się tymczasowo w życie :po~tanowienia -porozumienia między 
iRze'cząpospolitą Polską a WieJką Brytanią w formie not, wymienionych w ,Warszawie dnia 
15 czerwca 1938 r., dotyczącego clenia pewnych wyrobów chemicznych. , 

(2) Tekst wspomnianego porozumienia zawarty je,st w załączniku do rozporządzenia " 
,niniejszego. ' _ .' 

. -

Art. 2. ,Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrom: Spraw Zagra-
nicznych, Skarbu oraz Przemysłu i Handlu. 

I 

Art. 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie , z- dniem ogłoszenia i obowiązuje 
od dnia 10 lipca 1938 r. 

~rez;dent Rzeczypospolitej: L , Mościcki 
Prezes Rady Ministrów: Slawoj Skladkowski 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

Minister Przemysłu i Handlu: Antoni Roman 

Przekład. 

:AMBASADA BRYTYJSKA. 

Nr 78 (29/14/38). 

;Warszawa, dn. 15 czerwca 1938. 

Ekscelencjo, 

~ Z uW,agi nato, te niektóre ze ' zniżek cel
nycn przyznanych przez Rząd Polski w odnie
sieniu do wyrobów chemicznych, przetworzo
nych w Zjednoczonym Królestwie i stamtąd wy
wożonych; a wymienionych w liście pierwszej 
załączonej do umowy handlowej pomiędzy Rzą
dem Jego Królewskie'j Mości w Zjednoczonym 
Króles.twie a Rządem P'olskim, - podpisanej w 
Londynie dnia 27 lutego 1935 r., przesŁały obo
wiązywać ~godnie z postanowieniami tej umo
wy, oraz że zobowiązanie się przeż Rząd Pol
ski, zawarte w wymianie not podpisanych w 
.Warszawie dnia 31 lipca 1937, do stosowania 
aż do 31 grudnia 1937 w odniesieniu do nie
których z tych wyrobów zniżek' celn,Jch,tam
ie wyszczególnionych, rownież ohecnie wyga
sło, mam zaszczyt, z pole,cenia Głównego Se
kretarza Stanu Jego Królewskiej Mości dla 
Spraw Zagranicznych, zaproponować Waszej 
Ekscelen-cji na'stęiPujące porozumienie: 

Załącznik dó rozp. Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 8 lipca 1938 r. (poz. 381). 

BRITISH EMBASSY. 

No 78 (29/14/38). 

~Warsaw, 15th June, 1938. 

Your Excellency, 

In vi ew o,f the fads that certain o·f the cu- · 
stoms rebates granted by the Polish Govern
ment in respect ofchemical producfs manufac
tured in and exported from the United Kingdom, 
enumerated in the firsf schedule attached to the 
Commercial Agreement hetween His Majesty's 
Governinent in ,the United Kingdom and the 
Polish Government signed in London on the 
27th F ebruary, 1935, have ceased to have effect 
in a,ccordance with the tetms of that agreement, 
and that theundertaking by ,the Polish Govern
men! contained in the exchange 6f notes signed 
at Warsaw on the 31-stJuly, 1937, to apply un
fil -the 31st December, 1937, in respect of some 
of . theseproducŁs thecustoms rebates therein 
specified has also now expired, I have the ho
nour, under insŁructions from His Majesty's 
Principal Secretary of Sta'te for Forei-gn Affairs, 
to propose to Y our Excellency the' foUowing 
Arrangement: -
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1. Rząd Polski zobowiązuje się stosować 
do 31 grudnia 1938 r. zniżki celne wymienione 
poniżej na wypadek wwozu do polskie,go obsza
ru celne,go, następuiących wyrobów ' chemicz
nych, przetworzonych w Zjednoczonym Kró
lestwie i stamtąd wywożonych: 

(1) The Polish Government undertake ,to 
apply up to the 31st December, 1938, the Cu
stoms rebates indicated below hl the event o·f 
imp6rtation into the Po1i~h Customs Territory 
of the f6110wing chemical products manufacŁu
red in, and exported from, the United King
dom:-

Pozycja Taryfy 
Celnej Polskiej 

z 3U 

Z 334 
Z 339 

393 Z p. 1 
p.2 

395 Z p. 1 
397 z p. 1 

Z p. 1 
z p. 2 
Z p. 3 
Z p . 4 
Z p. 9 

p.l0 
398 p. 1 a 
399 Z p. 1 

z p. 6 

400 Z p. 1 
Z 401 ' 
z 402 

Tariff No. 

ex 311 

ex 334 
ex 339 

393 ex (1) 
(2) 

395 ex (1) . 
397 ex (1) 

ex (1) 
ex (2) 
ex (3) 
ex (4) 
ex (9) 

(10) 
398 (1)a 
399 ex (1) 

ex (6) 

400 ex (1) 
ex 401 · 
ex 402 

Nazwa towaru 

Chlorek cynowy - do 'celów przemysłowych za pozwoleniem 
Ministra Skarbu . . . . . • 

Cremor tartari (oczyszczony kwaśny winian potasu) 
Kwas benzoesowy, za pozwoleniem Ministra Skarbu 
Chlorek benzylu, chlorek benzalu. . '. . 
Innechlóropochodne węglowodorów aromatycznych, oprócz 

osobno wymienionych . . . .. 
Chlorek kwasu paratoluolosulfonowego . 
Orto, -meta i paratoluidyna oraz ich mieszaniny 
Ksylidyna (również w formie octanu) . . . • 
Dwumetyloanilina, etylobenzyloanilina i jej kwas sulfonowy • 
K w as orto-anilinosulfonowy 
Tioanilina . . . • . • 
Kwas naftyloaminosulfonowy 2: 6 (Bronner) 
Aminoantrachinon (alfa i beta) 
Rezorcyna . . . . • . 

.. 
.. 

. 
./ 

Dwumetyloaminofeno!, dwuetyloaminofenol • . . . 
Dwuaminofenól(amidol), siarczan monometyloparaamidofenolu 

(metol) ..... . 
Fenylosulfometylopyrazolon, fenylometylopyrazolon 
Keton Michlera 
Fenylohydrazyna 

A r c e 

Chloride of tin for industrial purposes - under permit Erom 
the Ministry of Finance . . . . . 

Cream of Tartar (refined acid tartrate of potash). • • 
Benzoic acid , - under permit from the Ministry of Finance • 
Benzyl chloridej benzal chloride ' . . ~ .. 

\ Other chloride der:ivatives of aromatic hydrocarbons not spe-
cified elsewhere in the Tariff . 

Paratoluene sulphonic chloride . . 
Ortho, meta and para toluidine and mixed 
Xylidine - (as such and in the form of ac etat e) . . 
Dimethylaniline, ethy! benzyl aniline and its sulphonic acid 
Ortho-aniline sulphonic acid 
Thioaniline . . . . . . . . . 
Naphthylamine sulphonic acid viz. 2:6 (Bronoer's acid). 
Aminoanthraquinone (alpha and beta) 
Resor~in .. . . . . . . . . ' 
Dimethyl-aminophenol; diethylaminophenol . . • . 
Diamidophenol (amidol); monomethyl-para-amidophenol sulpha-

te (metol). . . . . . . . . 
Phenylsulphomethyl pyrazolone, phenylmethyl pyrazolone 
Michler's ketone 
Phen-y;lhydrazine • 

.1· Cło w "oty,h 

22.50 
b. c. 
60 

9 

9 
18 
15 
15 
75 
52.50 
52.50 
75 
35 
20 

105 

105 
35 

105 
75 

Rate ot duty 
im Zlote 

22.50 
Free 
60 

9 

9 
18 
1S 
1S 
75-
52.50 
52.50 
75 
35 
20 

105 

lOS 
35 

105 
" 75 

\ 
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. 2. 'Niniejsze porozuniienie ' wejdzie w ży
cie trzydziestego dnia po dttcie us-talonej za 
wspólną zigodą w n'Otach nas.tępnie wymienio
nych. 

3. ,Postanowienia powyższego pkt 1 stoso
wanebędąprowizorycznie pocżł\wszy od dwu
dziestego piąte,go dnia po dacie niniejszeg'O 
porozumienia. 

(2) The present Arrangement will enter in
t'O force on the thirtieth day aHer the ,date to be 
fixed by mutual a,greement ,.'n a subsequent ex
change O'f notes. 

(3) The provisiąnsof paragraph (1) a.bO've 
will be applied provisiónally from the twenty
fifth day after the date O'f this Arrangement. 

Byłbym obowiązany iWaszej Ekscelencji za 
powiad'Omienie innie, czy Rząd Polski przyjmu-
je 'to po:rozumienie. ' :; 

Korzystam ze spO'sobności" aby ponowić 
IWa'szej Ekscelencji zapewnienia mego na,1wyż
szego poważania. 

I request that Y our Excellency will be good ' 
enough t.o inform me whether the Polish Go-

, vernm~nt accept this Arrangement. . 
Ił avail myself O'f this ,oppO'rtunity to re- , 

new to Y our Excellency t he assurance of my 
highest cónsideration. 

H. W: Kennard " ~ H. W. Kennard 

Jego Ekscelene,ja 
Pan J. Beck, 

Minis,ter '~praw Zagranicznych. 

His Excellency 
Monsieur J. Bed<, 

Minister for Forei,gn Affairs. 

!MINISTERSTWO S,PIRA W ZAGRANICZNYCH , 
DEPARTAMENT POLItYCZNY 

~ilrszawa, dnia 15 czerwca. 1938 r. 

No. P. H. WB/e5/12f38. 

Panie Ambasadorze, 
, , 

Notą z dnia 15 czerwca '1938 r. No. ,78/29/14/38 Wasza Ekscelencja ,zechciała mi za
komunikować co ,następuje: 

,;Ekscelencjo, ' 

Z uwagi na to, że niektóre ze zniżek celnych przyznanych przez Rźąd Polski w od-
, niesieniu do wyrobów chemicznych, prze,tworzonych w Zje,dnO'czonym Królestwie i stamtąd 
wywoż,onych, a wymienionych w liście pierwszej załączonej d'O umowy handlowej pomiędzy 
Rządem Jego Królewskiej Móści w Zjednoczonym Królestwie a Rządem Polskim, podpisanej 
w Londynie dnia 27 lutego 1935, przestały obowiązywać zgodnie z postanowieniami tei um'O
'wy, ,O'raz że zC)bowiązanie się przez Rząd Polski, zawarte w wymianie not podpisanych 
w Warszawie dnia 31 lipca 1937, do stosowania aż d,O' 31 grudnia 1937 w 'Odniesieniu do nie
których z tych wyrobów zniżęk celnych" tamże wyszczególnionych, również O'becnie wygasło, 
mam zaszczyt, z polecenia ' Głównego Sekretarza Stanu Jego Królewskiej Mo'ści dla Spraw 
Zagranicznych, zaproponować ,Waszej Ekscelencji następujące porozumienie: 

1. Rząd P'Olski zo.b,owiąz~ie się stosować do 31 grudnia 1,938 r. zniżki celne wymienio
ne poniżej na wypadek wwozu do polskiegO' o.bszaru celne,gO', następujących wyrobów chemicz
nych, przetworzonych ,w Zjednopzonym Królestwie i stamtąd wyw'Ożonyoh: ' 

------------~----------------------,--------------------------------~-----------
Pozycja Taryły 
Celnej Polskiej 

z 311 

Z 334 
Z 339 

393 z p. 1 
, p. 2 

395 z p. 1 
397 Z ,p. 1 

N a z w a towaru 

Chlorek cynowy - do celów przelJlysłowych za pozwoleniem 
Ministra Skarbu • . •• • 

Ctemor tartari '(oczyszczony kwaśny winian potasu) 
Kwas benzoesowy, za pozwoleniem Ministra Skarbu 
Chlorek beniylll, ' chlorek benzalu . . . . 
Inne .chloropocbodne węglowodorów aromatycznych, 

, osobno wymienionych .. . 
Chlorek kwasu > parałoluolosulfonowego ' . . 
Orto, meta i paraŁoluidyna oraz ich mieszaniny 

oprócz 

~' ., 

Cło w złotych 

22.50 
b. c. 
60 
9 

9 
18 
15 

/ 
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Pozycja Taryfy 
Celnej Polskiej N a z w a towaru Cło w złotych 

z p. 1 
z p. 2 
Z p . . 3 
Z p. 4 
Z p. 9 

Ksylidyna (równiel w formie octanu) . . 15 
75 
52.50 
52.50 
75 

Owumelyloall ilina, etylobenzyloanHina jej kwas sulfonowy 
Kwas orŁo.anilinosulfonowy 
Tioanilina . 

p. 10 
398 p. 1 a 
399 z p. 1 

Z p. 6 

. Kwas nafLyloaIriinosulfonowy 2: 6 (Bronner) 
Aminoantrachinon (alfa i beta) 35 

20 Rezorcyna . . . . . . 
Dwumetyloaminofenol, dwuetyloaminofenol . . . . 
Dwuaminofenol (amidol), siarczan monometyloparaamidofenolu 

lOS 

(meŁol) .. . .. 105 
35 

lOS 
75 

400 z p. 1 
z 401 

Fenylosulfometylopyrazolon, fenylometylopyrazolon 
Keton Michl~ra 

z 402 Fenylohydrazyna 

2. Niniejsze porozumienie wejdzie w życie trzydziestego dnia po dacie ustalonej za 
wspólną zgodą w notach następnie wymienionych. 

3. Postanowienia powyższego pkt 1 sŁosowane będą pr·owizorycznie począwszy od 
dwudziestego piątego dnia po dacie niniejszego porozumienia. 

Byłbym ohowiązany -Waszej Ekscelencji za powiadomienie mnie, czy Rząd Polski 
przyjmuje to porozumienie". . 

Potwierdzając odbiór powyższe j noty, mam zaszczyt powiadomić Waszą Ekscelencję, 
że Rząd Polski przyjmuje porozumienie zaproponowane w tej nocie. 

Zechce Pan przyjąć, Panie. Ambasadorze, zapewnienia mego bardzo wysokiego po
ważania. 

Jego Ekscelencja 
Sir Howard William Kennard 
K. C. M. G., C. V. O. 
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny 

J~go Brytyjskiej Mości 
w Warszawie, 

Szembek 

382 

ROZPORZĄDZENIE . MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 30 czerwca 1938 r. 

o wproW'tł1d1zeoiru w życie na pew,nycb obllz8il"ltch Państwa nie1kt6rych przepi.s6w ustawy o . nad. 
zorze n.ad hodowlą bydła, trzody chlewnej i owie~. -

Na podstawie art. 1S ust . (3) ustawy z dnia 
5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą bydła, 
trzody chlewnej i owiec (Dz. U. R. P. iNr 40, 
poz. 349) zarządzam co następuje: 

§ l. Przepisy art. 6 - 11, 12 ust. (1) pkt 1 
i ust. (2) ustawy z dnia 5 marca 1934 r. o nad
zorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej 
i owiec (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 349) wchodzą 
w życie: 

1) w zasŁosowaniu do bydła na obszarze: 
gmin: Olkusko - Siewierska i Ożarowice 

w powiecie będzińskim, 
gminy Rzeczniów w powiecie iłżeckim , 
gmin: Daleszyce, Morawica i Suchedniów 

w powiecie kieleckim, 

gmin: Góry - Mokre i Przedbórz w po
wiecie koneckim, 

gmin: Grabów nad Pilicą, Policzna, Tczów 
i Zwoleń w powiecie kozienickim, 

gmin: Jangrot, Minoga, Pilica i Skała w po· 
wiecie olkuskim, 

gmin: Czyżów Szlachecki, Grzegorzewice, 
Iwaniska, Lasocin, Malkowice, Modliborzyce 
i Ożarów w powiecie oDatowskim, 

gmin: Janków, Niewie rszyn, Radonia 
i Wielkawola w powiecie opoczyńskim oraz 

gmin: Mierzę cice , Myszków, Poręba i Sie
wierz . w ,powiecie zawierciańskim - w woje. 
wództwie kieleckim; 

powiatu dąbrowskiego - w województwie 
krakowskim; 


