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§ 1. Uszkodzonym, którzy-w myśl ustawy z 2 lip
ca 1921 r., wprowadzającej dodatki drożyźniane do 
rent ustalonych na podsta\;.'ie ustawy Rzeszy niemieckiej 
o ubezpieczeniu od nieszczęśliwych wypadków w prze
myśle , i roln ictwie oraz zmieniającej niektóre posta
nowienia tych ustaw (Dz. U. R. P. NQ 64, poz. 393) -
pobierają dodatki drożyźniane, przyznaje się, aż do 
odwołania, począwszy od pierwszego dnia następne
gQ miesiąca po ogłoszeniu niniej szego rozporządze
nia, w miejsce dodatków d rożyźnianych, pobieranych 
dotychczas na podstawie powyżej powołanej ustawy 
i rozporządżenia Rady Ministrów z 26 maja 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N246, poz. 389) - nash;pujące dodatki 
droż~niane: 

dla uszkodzonych o niezdolności do 
pracy od 50 Ofo do 66 '2/3 Ofo. , • • • . 15.000 mk. 
. dla uszkodzonych o niezdolności do 
pracy powyżej 66 2/3 % do 80010. . . ' 20.000 " 

dla uszkodzonych o niezdolności do 
pracy powyżej 80% do 100010 30.000 .. 

dla wdów i wdolNCów, krewnych linji 
wstępnej, wnuków . . . . . . . . 15.000 Ił 
9,1(1 każdej zupełnej sieroty. . . . . 15.000 Ił 
. dla każdej sieroty, której jedno z ro-
dziców pobiera już dodatek drożyźniany 
na mocy rozporządzenia niniejszego . . 6.000 " 

Łączna wysokość dodatków drożyźnianych po
bieranych na mocy rozporządzenia niniejszego przez 
jedną rodzinę (\Ndowa lub wdowiec z dziećmi) nie 
może przekroczyć sumy 30.000 marek. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej . 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem og łoszenia. 

Prezydent Ministrów: Juljan Nowak 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowski 

1053. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 1922 r. 

w przedmiocie rozciągnięcia na Ziemię Wileń
ską mocy prawnej dekretu o organizacji pań
stwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki 

nad wychodźcami. 

Na zasadzie art. 5-go ustawy z dn. 6 kwietnia 
1922 r. o objęciu władzy państwowej nad Ziemi" 
Wileńską (Dz. U. R. P. N2 26, poz. 213) zarządza się 
co następuje: ' 

§ 1. Moc obowiązującą dekretu zdn. 27stycz-
·nla 1919 r. o organizacji państwowych urzędów po~ 
średnictwa pracy i opieki nad wychodźcami (Dz. P. P; P. 
N2 11, poz.' 127) rozciąga się na powiaty; wileński, 
oszmiański, święciaI1ski, trocki i braslawski. 

.1 

§ ,2. Dekret N2 269 Naczelnego Dowódcy Woj~k 
Litwy Srodkowej z dn. 20 lipca 1921 r. o organizacji 
państwowych urzędów pośrednictwa pracy i opieki 

nad wychodźcami (Dz. U. Tymez. Kom. Rz. Litwy 
Śr. 1921 r. N2 23)-uchyla sią. 

§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenrZl. 
powierza się iV\.inistrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc:; 
obowiązującą z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sikorski 
\ 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowslcl 

1054. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 1922 r. 

w sprawie podwyższenia podatku od zużycia 
olejów ffilneralnych na obszarze Rzec:zypo· 

. - spolitej. 

Na zasadzie postanowienia art. 1 i 2 ust. z 10 ma
ja 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 41 poz. 248) i art. 1 
ustawy z 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. N2 67 
poz. 607) o regulowaniu podatków od spożycia, zu
życia względnie produkcji na obszarze Rzeczypospo
litej Polskiej zarządza się co następuje: 

§ 1. Wyrażenie "olej kopalinny" i "podatek 
konsumcyjny" używane w austrjackiej ustawie z 26 ma
ja 1882 r. (austr. Dz. U. P. N2 55), której moc obo· 
wiązującą rozszerzono rozporządzeniem Rady Mini
strów z 17 listopada 1921 r. (Dz, U. R. P. N2 100 pOz. 
717) na cały obszar Rzeczypospolitej zastępuje si~ 
wyrażeniami "olej mineralny" i "podatek od zużycia". 

§ 2. Uchyla si~ moc obowiązującą § '1 powyż
szej austrjackiej ustawy z dnia 26 maja 1882 r. 
(austr . . Dz. U. P. N2 55) wraz ze zmianami dokona
nem i w części VI cesarskiego rozporządzenia z dnia 
17 lipca 1899 r. (au str. Dz. U. P. N2 120). 

§ 3. Podatek . od zużycia oleju mineralnego 
przewidziany w § 2 austrjackiej ustawy z dn. 26 maja 
1882 r. (ausŁr. Dz. U. P. N<;! 55), podwyższony roz
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 listopada 
1921 r. do kwoty 4.000 mk. od 100 kg. wagi netto 
zmienia si~ w następujący sposób: 

a) oleje mineralne o g~stości do 7500 

f\reometra przy + 12° R (+ 150 C) .. 
od 100 kg. . • • . . . . . 15.000 mk. 

b) oleje mineralne o g~stości ponad . 
7500 do 865° f\reometra przy 
+ 12° R (+ 15° C) od 100 kg, . 10.000 • 

c) oleje. mineralne o gęstości ponad 
865° do 885° f\reometra przy 
+ 120 R (+ 15° C) od 100 · kg. 

1) nierafinowane • . • • • 1.000 " 
2) rafinowane . . . . . . 2.000 " 

d) oleje mineralne o gęstości ponad 
8850 f\reometra przy + 12° R 
(+ 15° C), tudzież ropał i wase-
lina od 100 kg.. . . . . . • 3.000 " 

e) parafina i. świece od 100 kg.. • 6.000 " 

/ 
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f) asfalt miękki i twardy, koks i gu-
dron (maź) od 100 kg. . . . . 1.000 mk. 

. § 4. Minister Skarbu uprawniony jest do ob
niżenia podatku od zużycia olejów m inera lnych wy
mienionych w § 3 lit. ci), b), c), przeznaczonych do 
poruszania motorów w przemyśle, do oczyszczania 
,szybów naftowych, do nawęglania gazu świetlnego 
na potrzeby wojska, władz i przedsiE;biorstw państwo
wych, wreszcie jako środek opałowy rozczyniający 
lub wyciągowy w przemyśle na warunkach określo
nych w rozporządzeniu wykonawczem. 

Również uprawniony jest Minister Skarbu w po
rozumieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu zwa l
niać wszelkie oleje m inera lne przeznaczone na wy
wóz za gra nicę Rzeczypospolitej w całości lub w cz~
ści od podatku od zlJżycia przewidzianego w § 3 . . 

§ 5. Zapasy oleju mineralnego wymienionego 
w § 3 pod lit. a) i b) znaj dujące się poza rafinerjami 
nafty w ilości ponad 100 kg. podlegają zgłoszeniu i do
d~tkowemu opodatkowaniu w ciągu trzech dni wedle 
stanu z dnia ogłosze nia niniejszego rozporządzeni a. 

§ 6. Oleje tnineralne wymienione w § 3 przy
wożone z obszaru wolnęgo miasta Gdańska lub 
Z obszaru Województwa Sląskiego na obszar obo
wiązywania niniejszego rozporządzenia podlegają po
datkowi od zużycia w wysokości wym ienionej w § 3. 

§ 7. Niezgłoszenie posiadanego zapasu olejów 
mineralnych, wymienionych w § 3 lit. a) i b) w ca 
łości' lub w częśc i w termfnie oznaczonym w § 5 ce
lem dodatkowego opodatkowania pod lega ukaraniu 
21) na obszarze b. zaboru austrjackiego narówni 
Z; wywozem o leju mineralnego z rafinerji i nafty bez 
przepisa nego oznaj mienia i zapłaty przypadającego 
podatku, b) na obszarze b. zaboru rosyjskiego wedle 
art. 1254 roś. zbioru ustaw o akcyzach (tom V zbioru 
praw rosyjskich według wydania z r. 1901 i da lszego 
ciągu z r. 1912). 

. § 8. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
porucza si~ Ministrowi Skarbu. ' 

§ 9. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia na całym obszarze Rzeczypospo
I itej z wyłączeniem Województwa Śląskiego. , 

Prezes Rady Ministrów: W. Sikorski 

~inister Skarbu: Jastr'zębsl~i 

1055. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 1922 roku 

w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Ziemi 
Wileńskiej mocy obowiązującej ustawy i roz
porządzeń normujących prawnie sprawy zwią-

zane ze statystyką. 

Na mocy art. 5 ustawy z ania 6 kwietnia 1922 
roku o objt::ciu władzy państwowej nad Ziemią Wi
leńską (Dz. U. R. P. NI! 26 poz. 213) zZlrz;!łdza się 
~o nast«:puJe: 

§ 1. Na powiaty: wileński, trocki, świąl;:iański 
oszmiar'lski rozc iąga si~ moc obowiązującą: 

a) ustawy z dnia 21 październ ika 1919 r. o or
ganizacji statystyki administracyjnej (Oz. U. 
R. P. · NI! 85 poz. 464); 

b) rozporządzeni.a Rady Ministrów z dni~ 20 
wrze'Śn iCl 1920 r. w przedmiocie spisu gospO' 
darstw rolnych i leśnych powyżej 50 ha ogól
nego obszaru (Dz;. U. R. P. NI! 101 poz. 668) 
z tern, źe spis gospodarstw rolnych i leśnych 
odbt;dz i.e się według stanu w pierwszym dniu, 
drugiego miesiąca, nash::pującego po dniu 
ogłoszenia niniejszego rozporządzenia; 

c) rozporządzenia Rady Min istrów z dnia 17 
stycznia 1921 r. w przedmiocie statystyki cen · 
artykułów pierwszej potrzeby (Dz. U. R. P. 
NI! 14 poz. 82); .. 

d) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lu
tego 1921 r. w przedmiocie statystyki strajków 
i lokautów (Dz. U. R. P. NI! 16 poz. 94); 

e) rozporządze nia Rady Ministrów z dnia ' 10 li· 
stopada 1921 r. w sprawie statystyki celnej 
(Dz. U. R. P. NI! 107 poz. 783; 

f) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 lu
tego 1922 r. w przedmiocie statystyki stanu 
zatrudnienia w przemyśle (Dz. U. R. p. Nil 12 
poz. 108); 

g) rozporządzenia Rady Ministrów z dnią 7 
czerwca 1922 r. zmieniającego rozporządze
nie z dnia 6 lutego 1922 r. w przedmiocie 
s tatystyki stanu zatrudnienia w przemyśle 
(Dz. U. R. P. NI! 48 poz. 427). 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w, ~ycfe 
z dniem 1 stycznia 1923 roku. · 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Spraw Wewnętrznych: W. Sikorski 

Minister Skarbu: Jastrzębski 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu i Handlu: 
Henryk Strasburger 

Minister Kolei :Żelaznych: Ludwik Zagórny-Marynowski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Darowski 
Kierownik iV\inisterstwa Poczt i Telegrflfów: 

Moszczyński 

1056. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 21 grudnia 1922 r. 

w sprawie ujednostajnienia przep~s6w o wyro
bie sptzedaźy i używaniu s.ztucznych substancji 

słodkich. 

Na zasadzie postanowienia art. 1 i 2 i.Jsta~ 
z 10 maja 1921 r. (Dz. U. R. P. Ng 41, póz. 248) 
i art. 1 ustawy z 4 sierpnia 1922 r. (Dz. U. R. P. 
N2 67, poz. 607) o regulowaniu podatków od spo· 
życia, zużycia, względnie produkcji na obszarze Rze
czypospolitej zarządza się co n astępuje: 

. § 1. Rozszerza si~ na cały ob~zar Rzeczypo
spolitej z wyłączeniell> Województwa Shaskiego oglQ-


