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234. 

Rozporządzenie Rady lv\inistrów 
z dnia 22 marca 1923 r. 

w przedrpiocie statystyki cen artykułów pierw
szej potrzeby w górnośląskiej części 

województwa śląskiego. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dn. 21 paździer
nika 1919 roku o organizacji statystyki administra
cyJnej (Dz. U. R. P. N2 85, poz. 464), tudzież na pod
stawie art. 2 punkt 15 ustawy z dnia 16 czerwca 
1922 roku o rozciągnięciu na ziemie górnoś!qskie 
województwa śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej i niektórych innych ustaw oraz w przedmio
cie zmian w ustawodawstwie na tych ziemiach obo
wiązującem (Dz. U. R. P. N2 46, poz. 388) zarzCJ,dm 
się co następuje: 

§ 1. Magistraty miast, liczących powyżej 25 ty
sięcy mieszbńców oraz tych miast mniejszych. które 
oznaczy Główny Urząd Statystyczny, są obowiązane 
do zbierania wiadomości o cenach artykułów pierw
szej potrzeby, slosownie do niniejszego rozporządze
nia i do wydanych celem jego wykonania lilrządzeri 
Głównego Urzędu Statystycznego. 'Wyka.z podlega
jących statystyce artykułów pierwszej potrzeby usta
lać będzie perjodycznie Glóvmy Urząd Statystyczny. 

§ 2. Miesięczne wykazy cen, sporządzone we
dług wzoru i instrukcji wydawanych przez Główny 
Urząd Statystyczny, n1agistra!y miast przesyłają na j
później dnia 7 nastc;pnego miesiąca do Głównego 
Urzędu Statystycznego. 

Pierwsze sprawozdan ie winDO być przesłane za 
miesiąc kwiecień najpóźniej dnia 7 rnaja 1923 roku. 

§ 3. Magistraty miest prowadzą u siebie księgi 
notowań, do htórych i.vpisują dane przfsyłane do 
Głównego Urzędu Statystycznego. 

§ 4. Dla wyrażenia opinji o cenach, notowa
nych przez funkcjonarjuszy miejskich, zarządy miast 
powołują Komisje Rze czoznawców złożone z 6 osób , 
reprezentuj ących: kooperatywy, z\viązk i zawodowe ro
botnicze, przemysł, handel, rolnictwo i zarząd mi;;st<'l . 

Przewodniczącym komisji jest przedstuwiciel za
rządu miasta. Członków komisji powołuje magis.trat. 
O składzie lwmisji magistrat zawiadamia GiÓ'HOY 
Urząd Statystyczny. I 

Protokuły z posiedzeij l\Omisji przesyła maoi
strat wraz z wykazami cen do Głównego Urz~du 
Statystycznego. 

§ 5. Wszystkie o~by, Hóre ze względu na swój 
zawód mogą udzielić informacji o cen~ch, obowiązane 
są do udzielen ia tych inforl)1acji na żąd"mie wyznaczo
nych przez magistrat do notowania cen funkcjo
narjuszów. 

§ 6. W razie udzielania odmowy informacji 
względnie pcdawania danych świadomie nieprawd::.i
wych osoby, wymienione w § 5, podlegają karze do 
wysokości przewidzianej wart. 5 ustawy o organi
zacji statystyki administracyjnej z dnia . 21 paidzier-
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nika 1919 r. Kary te wymierza władza administra· 
cyjna I instancji, stronie zaś służy odwołanie ,się we
dług obowiązujących lISt~/, .a zwłaszcza przy o.dpo
wiedniem znstosowaniu przepisów pruskiej ustawy 
o wydawaniu policyjnych rozporządzeń karny<;h 
w sprawach o wykroczenia z dnill 23 kwietnia 1883 ~'. 
(Pruski Zb. Ust. str. 65). 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wch'odzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. Sikorski 

235. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 22 marca 1923 r . . 

w przedmiocie statystyki stanu zatrudnienia 
w przemyśle w górnośląskiej części wojewódz

twa śląskiego. 

\'la podstawie art. 2 ustawy z dn. 21 paździer
nika 1919 r. o organizacji statystyki administracyj
nej (Dz. U. R. P. NO! 85, poz. 464) tudzież na pod
stawie mt. 2 punkt 15 ustawy z dn. 16 czerwca 1922 r. 
o rOLciągni~ciu na ziemie górnośląskie województwa 
śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie
których ustaw innych oraz w przedmiocie zmian 
VI ustawod~wstwie na tych ziemiach obowiązującem 
(Dz. U. R. P. Nz 46, poz. 388) zarządza siG co na
stępuje: 

§ j. Wszystkie zajmujące się wytwarzaniem 
,lub przetwurzaniem dóbr zakłady przemysłowe tak 
państwowe. jak komunalne i prywatne, zatrudniające 
20 robotników lub więcej oraz zakłady zatrudniające 
wprawdzie mni~j robotników, lecz wyznaczone przez 
Główny Urząd Statystyczny, są obowiązane z l!pły~ . 
wem ka:.':cego miesiąca , najpóźnIej dnia 5 następne 
go miesiąca. pizesylać ::;prav!ozdania o stanie za trud
nieni , według wzoru przepisanego przez Główny 
Urzą tatystyc.zny do Głównego UrzE:d'ii Statystyc7.~ 
nego o raz równocześnie odpis tego sprawozdania do 
urz~du wojewódzkiego. 

§ 2. Na wypadek zawieszenia lub zaprzestania 
nlbo wznowienia produkcji zakłady wymienione w § 1 
mo]q obowiązek :'(lwiz:dcrnić o tym fakcie w ciągu 
t~/godnia z ,podaniem przyczyny Główny Urząd Sta~ 
ty styczny o raz urząd wojewódzki. 

§ 3. Zakłady wymienione w § 1, nawet VI ra
zie czasowego zmniejszenia ' się liczby robotników 
poniźej 20, powinny nieprzerwanie nadsyłać zwykłe 
sprawozdania miesięczne. 

§ 4. Za regulame nadsyłanie przepisanych spra~ 
wozdc:ń oraz prawdziwość danych zawartych w spra
wozdaniach, odpowiedzialność ponoszą właściciele, 
względnie kierovmicy zakładów wskazanych w § 1. 

§ 5. Osoby wymienione w § 4, winne wykro
czenia przeci\",; przepisom, zawartym w paragrafach 1 
do 3 niniejszego rozporządzeniZl, podlegają kZlfze 
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grzywny do mk. 10q.000, a w razie niemożnoscl 
uiszczenia grzywny - karze aresztu do jednego mie-. 
siąca; w razie powtórneg'o wykroczenia może być 
wymierzona kara w wysokości podwójnej. Kary te 
wymierza władza administracyjna I instancji, stronie 
zaś służy odwołanie si~ według obowiązujących prze
pisów, ' a zwłaszcza przy odpowiedniem zastosowaniu 
przepisów. pruskiej ustawy o wydawaniu policyjnych 
rozporządzeń karnych w sprawach o wykrocz::::nia 
Z dn. 23 kwietnia 1883 r. (Pr. zb. ust. str.' 65). 

§ 6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogło:::zenia. 

Prezes Rady Iv\inistrów: W. Sikorski 
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236. 

l'{ozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 22 marca 1923 r. 

W przedmiocie organizacji statystyki ruchu na
turalnego ludności w górnośląskiej cz~ści wo-

, jewództwa śląskiego. 

Na podstawie art. 2 ustawy z dn. 21 paździer
nika 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej 
(Dz. U. R. P. N~ 85 poz. 464) tudzież na podstawie 
art. 2 punkt 15 ustawy z dn. 16 czerwca 1922 r. 
o rozciągni ęciu na ziemie górnośląskie województwa 
śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i niektó
rych innych ustaw oraz w przedmiocie zmian w usta
wodawstwie na tych ziemiach obowiązującem (Dz. U. 
R. P. N2 46 poz. 388) zarządza się co następuje: 

§ 1. Urzędnicy stanu cywilnego w górnośląskiej 
części województwa śląsldego obowiązani są z faktów 
zarejestrowanych przez nich w księgach stanu cywil
nego przesyłać co kwartał Głównemu Urzędowi Sta
tystycznemu sprawozdanie indywidualne według for
,mularzy przez tenże Urząd ustanowionych oraz udzielać 
mu wszelkich informacji i wyjaśnień faktów tych 

, dotyczących . U rzędnicy stanu cywilnego winpi się 
,w tejże mierze stosować do instrukcji wydawanych 
przez Główny Urząd Statystyczny. . 

Pierwsze sprawozdania będą przesłane do Główne
go Urzędu Statystycznego najpóźniej dnia 15 maja 
1923 r. i obejmować będą okres od 1 stycznia do 
31 marca 1923 roku. 

Tylko w miastach wi~kszych posiadających własne 
biura statystyczne, wyliczonych wogłoszonym co roku 
w Monitorze Polskim wykazie, przesyłają urzędnicy 
stanu cywilnego sprawElzclania indywidualne do tych 
biur co tydzień, skąd po upływie kwartału b~dą one 
odsyłane do Głównego Urzędu Statystycznego. 

§ 2. Na mocy porozumienia Głównego Urzędu 
'Statystycznego z magistratami większych miast, mogą 
być przezm:c:zone dla danego miasta formularze, 
uzupełnione dodatkowemi pytaniami. Powstającą w ten 
sposób nadwyżkę kosztów ponosi magistrat miasta. 

§ 3. Formularze statystyczne będą drukowane 
w języku polskim i w tymże języku należy je wy
pełniać. 

. 
§ 4. W razie nieprzestrzegania lub wadliwego 

wypełniania przez urzędników stanu cywilnego obo
wiązków, wymienionych w niniejszem rozporządzeniu, 
winni na wniosek Głównego Urz~du Statystycznego 
mogą ,być pociągnięci przez władzę nadzorczą do 
odpowiedzialności - w myśl § 1 f ustawy Rzeszy Nie
mieckiej z dn. 6 lut~go 1875 r. o stwierdzanIU stanu 
cywilnego i o zawieraniu ślubów (dz. ust. Rzeszy 
str. 23) - przyczem 'przez władz~ nadzorczą należy 
rozumieć: 

a) w gminach wiejskich - w I instancji starost~ 
jako przewodniczącego wydziału powiato
wego, w II instancji - wojewod~, 

b) w gminach miejskich - w I instancji woje
wod~, w instancji wyższej - Ministra Spraw 
Wewn~trznych. 

§ 5. Za każdą kart~ statystyczną, wypełnioną 
prawidłowo, urz~dnik stanl.\ cywilnego otrzymuje 
10 marek polskich tytułem z,wrotu wydatków za ma
terjały piśmienne. Oprócz tego, Główny Urząd Sta
tystyczny pokrywa wydatki urz~dników stanu cywil
nego na opłaty pocztowe. 

Sumy należne b~dą przekazywane przez Główny 
Urząd Statystyczny w markach polskich co kwartał 
po nadesłaniu kart z tegoż kwartału. 

§ 6. Główny Urząd Statystyczny ma prawo 
używania do pomocy pośrednictwa w stosunkach 
z urzędami stanu cywilnego władz administracyjnych 
I instancji i może si~ do nich zwracać bezpośrednio. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W. SikorskI 

237. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 22 marca 1923 r. 

w przedmiocie spisu gospodarstw rolnych i leś
nych powyżej 50 ha. ogólnego obszaru w gór

nośląskiej części województwa śląskiego. 

. Na podstawie art. 2 ustawy z dn. 21 ' paździer
nika 1919 r. o organizacji statystyki administracyjnej 
(Dz. (l. R. P. N2 85 poz. 464) tudzież na podstawie 
art. 2 punkt 15 ustawy z dn. 16 czerwca 1922 r. 
o rozciągni~ciu na ziemie górnośląskie województwa 
śląskiego Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie
których innych ustaw oraz w przedmiocie zmian 
w ustawodawstwie na . tych .iemiach obowiązującem 
(Dz. U. R. P. N!! 46 poz. 388) zarządza sit;: co na" 
stępuje: 

§ 1. W ciągu miesiąca maja 1923 r. b~dzie prze
prowadzony na obszarze powiatów górnośląskiej 
części województwa śląskiego spis gospodarstw rol
nych i leśnych ponad 50 ha. ogólnego obszaru (po
nad 190 morgów magdeburskich) według instrukcji 
1 formularza wydanego przez Główny Urząd Staty
styczny. 
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