
1480 Dziennik Ustaw. Poz. 546 i 547. 

546. 

ROZPORZf\DZENIE 

Ministra F\prowizacji 

N2 81. 

w przedmiocie ustanowienia cen maksymalnych za przemiał zie
miopłodów. 

Na zasadz e art. 2, 3, 4, 7 i 11 Ustawy z dnia 2 lipca 1920 r .• O zwal
czaniu lichwy wojennej'" (Dz. Ust. R. P. "N:! 67-1920 r. poz. 449") i na mo
cy rozporządzenia Rady Obrony Państwa z dnia 6 sierpnia 1920 r. w przed
miocie upoważnienia Ministra f\prowizacji do, wydania rozporządzeń apro · 
wizacyjnych, związanych z prowadzeniem wojny, (Dz. Ust. R. P. N2 73-1920 r. 
poz. 500) zarządza s i ę, co nasb; (}uje: 

f\rt. 1. Ceny za przem iał ziemiopłodów nie mogą przekraczać nastę
pujących odsetek od ceny kontyngentowej żyta, a mianowicie: 

aj dla młynów wodnych i wiatraków za przemiał na razówkę-8°jo, 
za przem iał na pytel- lO% i za przerób na kaszę-12,50jo, 

b) dla młynów parowych i motorowych- za przemiał na razówkę-
100/0, za przemiał na pytel-12,50/o i za przerób na kaszę-15/oo. 

f\rt. 2. Przekroczenie cen maksymalnych zarówno przez żądającego, 
jak i przez oHarującego - będzie karane w myśl art. 4-go Ustawy z dnia 
2 lipca 1920 r. o zwalczaniu lichwy wojennej ("Dz. Ust. R. P." N2 67- 1920 r. 
poz. 449). Do przeprowadzenia postępowani a karnego i wydawania orze
czeń powołane są władze administracyjne pierwszej instancji, które winny 
w tej mierze stosować się do przepisów, zawartych wart. 6 Ustawy z dnia 
9 li pca 1920 r. "o aprowizacj i na rok gospodarczy 1920/21 ") ("Dz. Ust. R. 
P." N2 56-1920 r. poz. 348) i wart. 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 i 22 Prze
pisów Wykonawczych do tejże Ustawy ("Dz. Ust. R. P. N2 70-poz. 474"). 

f\rt. 3. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiąz,ującą z dniem 
og łoszenia w .Dzienni ku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej". 

Warszawa, dnia 12 sierpnia 1920 r. 

Mini ster f\prowizacji: 
S t. S liwHISki 

547. 

ROZPORZf\DZENIE 

Ministra Rolnidwai Dóbr Państwowych 
VI przedmiocie ustanowienia egzaminu państwowego dla kandyda

tów na leśniczych w lasach państwowych. 

Na mocy art. 27 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dziennik Praw 
d N2 l z dn. 1 lutego 1918 r.) zarządzam po porozumieniu z Ministrem Wy

znań Religijnych i Oświecenia Publicznego co następuje: 

• 



N!l 81. Dziennik Ustaw. Poz. 547. 1481 

I\rt. 1. Od kandydata, ubiegającego się o urząd leśnic'zego w zarzą
dzie dóbr państwowych, · wymagane jest zlożenie specjalnego państwowego 
egzaminu zawodowego z wynikiem dostatecznym. 

I\rt. 2. Przy Zarządzie Głównym Dóbr Państwowych zostaje ustano
wiona w tym celu "Komisja Egzaminacyjna .d la kandydatów na urząd 
leśniczego" . 

f\rt. 3. · Komisję Egzaminacyjną dla kandydatów ~ a urząd leśniczego 
stanowi: Naczelnik Zarządu Głównego Dóbr Państwowych lub jego zastęp 
ca, jako przewodniczący, oraz potrzebna liczba członków, zamianowanych 
na okres 3-.letni przez Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych z pośród 
wyższych urzędników Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz 
przedstawicieli ,uczelni leśnych i Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświe
cenia Publicznego. 

f\rt. 4. Terminy egzaminów będą wyznaczane przez Przewodniczące
. go Komisji i ' podawane ' do wiadomości publicznej w gazecie urzędowej. 

Art. 5. Egzamin polegać będzie na ustnych i piśmiennych odpowie
dziach na pytania z przedmiotów, które dotyczą zarówno teoretycznej jak 
i praktycznej znajomości leśnictwa i wykonywania pomocn iczej służby leś
nej , ochronnej i technicznej. 

I\rt. 6. Do egzaminu przystąpić może każdy: 1) kto ukończył 21 rat, 
2) z/ożył świadectwo z ukończenia przynajmniej 4 ch klas szkoły średniej 
lub też złożył egzamin z całkowitego kursu w zakresie 4-ch klas tej szkoły 
z wynikiem dostatecznym, 3) odbył przynajmniej 3 letnią praktykę w pań
stwowej lub prywatnej służbie leśnej. 

I\rt. 7. ·0 dopuszczeniu do egzaminu rozstrzyga PrzewodnicZąc} Ko
misji, który w wyjątkowyc~ wypadkach może kandydatów, przedstawiają
cych dowody z pięcioletniej praktyki zawodowej, upoważnić do składania 
egzaminu pomimo braku kwalifikacji, przewidzianych w punkt. 2 art. 6. 

f\rt. 8. Dwukrotliy ujemny wynik egzaminu wyklucza możność dal
szego przystępowania do egzaminu. 

. . . 

l\rt. 9. Od składania egzaminu uwolnieni będ·ą kandydaci, którzy wy
każą się dowodami z ukończenia całkowitego kursu w jednej ze szkół dla 
leśniczych lub w innej niższej szkole leśnej, uznanej za równorzędną, a tak
że ci kandydaci, którzy złożyli egzamin rządowy dla pomocników w służbie 
leśnej, ochronnej i technicznej, lub inny egzamin, uprawniający do pełnie
nia służby leśniczego w lasach rządowych b.państw zaborczych. 

ł\rt. 10. Szczegółowy program i regulamin egzaminu zostaną unor
mowane . w przepisach specjalnych. 

Warszawa, dnia 16 sierpnia 1920 r. 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowyc h: 

Poniatowski 


