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Suma dodatków na dzieci, pobierana przez jednego inwalidę; nie mo
że przekraczać 150 mk. 

J\rt. 2. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. a obo
wiązuje od dnia 1 stycznia 1920 r. 

J\rt. 3. Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Woj 
skowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu. 

Marszałek: 

n'ąmpcz)'ński 

Prezydent Ministrów: 
L. Skulski 

Minister Spraw Wojskowych: 
]. L e,<llic7Pshi 

Minister Skarbu: 
TĘ. (;rnbski 

183. 

ROZPORZł\DZENIE 

Ministra Skarbu 
w p.-ze'dmiocie przywozu kart do gry do obszaru b. okupacji nie-' 

mieckiej i sposobu uiszczania od nich opłaty stemplowej. 

Na podstawie rozporządzenia z dnia 19 lipca 1916 r. , dotyczącego opła 
ty stemplowej od kart do gry (Dz. Rozp. b. G. G. warsz. N2 39, poz . 11 8) 
i vi uzupełnieniu przepisów wykonawczych do powyższego rozporządzen ia 
(Dz. Rozp. b. G. G. warsz. N2 39 str. 21) zarządzam, co następuje : 

f\rt. 1. Przywóz kart do gry do obszaru b. okupacji niemieckie j mo
że nastąpić: 

1) z zagranicy tylko na podstawie pozwolen ia określonego wart. 2 
dekretu z 7 lutego 1919 r. o wywozie towarów zagranic, , przywo
zie z zagranicy i przewozie tranzytowym (Dz. Pr. N2 15, I oz. 216), 

2) z miejscowości, położonych w granicach RzeczypoS'po itej lecz 
poza obszarem b. okupacji niemieckiej, tylko za up zedniem 
zgłoszenie,m w Zarządzie Skarbowym w Warszawie. 

Władza ta wyda zgłaszającemu potwierdzenie następującej treści: . Za
rząd Skarbowy w Warszawie potwierdza, że NN zgłosił ~miar przywozu ... 
talji kart do gry z ('miejscowości XX ). Potwierdzenie to służy jako pokry · 
cie przy przewozie kart do gry do Warszawy. Ważne do dnia .... (Pir:czę/, 
podpis)". , 

J\rt. 2. Przywiezione do wymienionego obszaru karty do gry (art. 1) 
należy w celu uiszczenia opłaty stemplowej, przypadającej w myśl § 5 po
wołanego na wstępie rozporządzenia, zgłosić najpóżniej w' ciągu dni 14-tu 
po przywiezieniu . w Zarządzie Skarbowym w Warszawie. , Równocześnie 

' j stosownie do tego, skąd karty do .gry przywieziono, należy przedłożyć 
albo kwit na uiszczone cło (poz. 177 p. 3 c) taryfy celnej), albo potwier
dzenie zgłoszenia (art. 1 ustęp 2). To ostatnie Zarząd Skarbowy zatrzym uje. 
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1\rt. 3. Przywóz z zagranicy do obszaru b. okupacji niemieckiej kart 
do gry jest dozwolony wyłącznie przez Urzędy Celne kolejowe, które mają 
przekazywać je do ostatecznej odprawy celnej Urzędowi Celnemu w War
szawie. 

Urząd ten o każdej odprawie celnej kart do gry winien zawiadomić 
Zarząd Skarbowy na okrąg m. st. Warszawy. 

I\rt. 4. W razie wykrycia na wymien ionym obszarze kart do gry nie
zaopatrzonych ani stemplem byłego Gen. Gubernatorstwa Warszawskiego , 
ani Zarządu Skarbowego w Warszawie, stosowane będą postanowienia kar 
ne zawarte w § 6, 8 i 9 wskazanego na wstępie rozporządzenia. 

Warszawa, dnia 20 marca 1920 r. 

Minister Skarbu: 
-w z. Rybarski 

184. 

ROZPORZł\DZENIE 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

w przedmiocie tymczasowych zarządów Kas Chorych oraz kontroli 
szczeg(»łowej nad gospodarką finansową Kas, które otrzymały zaliczki 

ze Skarbu Państwa na koszty ich organizacji. 

Na mocy art. 1 Przepisów Przechodnich dekretu z dn . 11 stycznia 
1919 r. o obowiązkowe m ubezpieczeniu na wypadek choroby postanawiam , 
co następuje: 

1\rt. 1. Dla zorganizowania Ka~ Chorych na mocy dekretu z d 71 . 11 
stycznia 1919 o obowiązkowem ubezpieczeI]iu na wypadek choroby ustana-
wia się komisarzy Kas Chorych. . 

1\rt 2. Komisarze Kas Chorych mogą zawierać un)owy i wszelk ie akta 
prawne . wyjątkiem nabywania, obciążania i zbywania nieruchomośc i. 

Do nabywania, obciążania i zbywania nieruchomości komisarze Kas 
Chorych muszą posiadać specjalne pełnl.imocnictwo , wystawione przez Mi
nistra PI Jey i Opieki Społecznej. 

Prócz powyżej wymienionych komisarze Kas spełniają wszelkie inne 
czynności Kasy, określone w dekrecie o obowiązkowem ubezpieczeniu na 
wypadek choroby przepisami o Zarządzi e i Radzie Kasy. 

1\rt. 3. Komisarze Kas Chorych sprawują powierzone im czynności do 
chwili przeprowadzenia wyborów do Zarządu i Rady Kasy oraz ukonstytuo
wania się tych władz Kasy, nie dłużej jednak, niż przez 6 miesięcy od chwil i 
otwarcia Kasy. 

1\rt. 4. · Przy Kasach Chorych, które otrzymały zaliczkę ze Skarbu Pań ~ i 
stwa na koszty organizacji, Minister Pracy i Opieki Społecznej może usta
nowić po ukonstytuowaniu się władz Kasy Chorych, przewidzianych w de4, 
krecie z dn. 11 stycz~ia 1919, aż do spłaty powyżej wskazanej zali<zzki, spe,;:,.· 


