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§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
W ośm dni po ogłoszeniu. 

Minister Skarbu: W. Kucl;arski 
Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

1048. 

Rozporządzenie Minist ra Skarbu w poro
zumieniu z .Ministrem Przemysłu i Handlu 

z dnia 1 grudnia 1923 r. 

O wprowadzeniu opłaty wywozowej od wywozu 
ziemniaków. 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 
1920 r. o obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. 
R. P. N!! 79 poz. 527) i po zasięgnięciu zdania Głów
nego Urzędu Przywozu i Wywozu zarządza sią co 
następuje: 

§ 1. Ustanawia sią opłatę wywozową od: 
Poz. tar. cel.: Nazwa towaru: 

5 p. 1 Ziemniaki 

§ 2. Opłata wywozowa od ziemniaków będzie 
pobierana w wysokości 70% zysku wywozowego. 

§ 3. Wskutek postanowienia § 1 niniejszego 
rozporządzenia w § 1 rozporządzenia Ministra Skar
bu, Ministra Przemysłu i Handlu oraz Ministra 
b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. 
w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. N!! 57 
poz. 365), zmienionego rozporządzeni Cl mi /V'linistra 
Skarbq w porozumieniu z Ministrem Przemys!t} 
i Handlu z dnia 28 marca 1922 r. o wprowadzeniu 
opłat wywozowych od wywozu jaj (Dz. U. R. P. N228 
poz. 230), z dnia 23 października 1922 r. o wprowa
dzeniu opłaty wywozowej od wywozu gęsi (Dz. U. 
R. P. N!! 97 poz. 893), z dnia 27 stycznia 1923 r. 
o Y'prowadzeniu opłaty wywozowej od cukru (Dz. U. 
R. P. N!! 11 poz. 74), z dnia 16 maja 1923 r. o wpro
wadzeniu opłat wywozowych od wywozu drzewa 
iglastego nieobrobionego i osiki nieobrobionej (Dz. 
U. R. P. N!! 54 poz. 38'1), zmienionego rozporządze
niem z dn. 2 października 1923 r. (Dz. U. R. P. N!! 120 
poz. 970), z dnia 7 czerwca 1923 r. o wprowadzeniu 
opłat wywozowych od wywozu prosa, gryki, fasoli, 
grochu oraz drobiu bitego i żywego (Dz. U. R. P. 
N2 61 poz. 457), z dnia 30 sierpnia 1923 r. o wpro
wadzeniu opłat wywozowych od wywozu otrąb jęcz
miennych (Dz. U. R. P. N2 100 poz. 787), z dnia 
29 września 1923 r. o wprowadzeniu opiat wywozo
wych od wywozu drzewa liściastego nieobrobionego 
(Dz. U. R. P. N!! 102 poz. 800) oraz z dnia 31 paź
dziernika 1923 r. o wprowadzeniu opłat wywozowych 
od wywozu mięsa końskiego (Dz. U. R. P. N2 124 
poz. 1003) po wyrazach "opłat od wywozu" dodaje 
się wyraz "ziemniaków". 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze" stosuje sit=: do 
tranzakcji zawartych po dniu 31 października 1923 r. 
i wchodzi w źycie z dniem ogłoszenia. 

Minister Skarbu: W. Kucbarski 

Minister Przemysłu i Handlu: Szydlowski 

1049. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia PubHcz~ 
nego 

z dnia 27 listopada 1923 roku 

w przedmiocie państwowych egzaminów pie
lęgniarsłdch. 

Na mocy art. 1 oraz art. 2 p. 2 zasadniczej 
ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 19"19 r. (Dz. P. 
P. P. N!! 63 poz. 371) zarządza sie; co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję dla państwowych 
egzaminów pielęgniarskich. 

§ 2. Skład Komisji tworz'l: przewodniczący
lekarz, oraz 3 członkowie. Przewodniczącego Komisji ' 
mianuje l'v\inis ter Zdrowia Publicznego na okres lat 2, 
z prawem wcześniejszego odwołania. Jv\inister Zdro
wia Publicznego mianuje w miarę potrzeby, zastępcę 
przewodniczącego; zastępca wchodzi na czas swego 
urzędowania we wszystkie prawa i obowiązki prze-
wodniczącego. . . 

Członkami Komisji są: 
1) dyrektor :>zpitala, w którym odbywa się egza

min, względnie wyznaczony przezeń zastępca
lekarz, tudzież powolani każdorazowo przez 
Ministra Zdrowia Publicznego; 

2) czynny nauczyciel-lekarz szkoły pielęgniar-
skiej, oraz 

3) zawodowa piel~gniarka. 

§ 3. Do egzaminu mogą przystąpić: 
a) osoby - które ukończyły dwuletnią szkołę 

pielęgniarską z programem zatwierdzonym 
przez Ministra Zdrowia Publicznego; 

b) inne osoby, o ile: 
1) ukończyły 6 klas szkoły średniej, 
2) ukończyły 24 rok życia, oraz 
3) wykażą sią 4-letnią praktyką pielęgniarską 

w szpitalu, z czego na oddziałach: we
wnętrznym i chirurgicznym przynajmniej 
po 1 roku. 

§ 4. Podania o dopuszczenie do egzaminu 
można składać do Ministerstwa Zdrowia Publicznego 
w każdym czasie. 

Do podania należy dołączyć: 
a) o ile kandydat (ka) przystępuje do egzaminu 

na podstawie punktu "a" § 3 niniejszego 
rozporządzenia: 
1) metrykę urodzenia, 
2) dowód obywatelstwa polskiego, 
3) opis swego źycia oraz 
4) świadeciwo ukończenia szkoły pielęgniar

skiej, 
b) o ile kandydat (ka) przystępuje do egzaminu 

na podstawie punktu "b" § 3 niniejszego 
rozporządzenia: 

1) metrykę urodzenia, 
2) dowód obywatelstwa polskiego, 
3) świadectwo moral ności, 
4) opis swego życia , 
5) świadectwo ukończenia 6-ciu klas szkoły 

średniej oraz 


