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QO renty zupełnych sierot. Ze względu na to izby 
skarbowe Si:i zobowiązane zawiadamiać wf,adze aqrni
nistracyj ne I illstancji o każdym wyp3dlm, VI którym 
zos tanie wstrz}mane 30o/Q-owe zaopCltrze.nie dziecka, 
kęrf~rstającegp z uprawnienia VI myśl niniejszego roz-
porządzenia. . 

§B. Dzieci, wymienione w § 1 nin iejszego roz
porządt:el1ip u111ieszczone w odpowied nich z@kłądąch 
wychowawqycn i szkblnych, pozostają w ewi dencji 
władz administracyjnych J instancji, urzędów VJoje
wódzkich oraz izb skarbocvych. 

~prawo!dania z czynności, przewidzianych ni
niej!??em rozporządzeniem powinny by,:': przcdkladąne 
f'viin isterstv.JU Pracy i Opieki Społec;m,~j przez u rzl;dy 
~ojewódzkie w sposób i w terminach, które zostaną 
ustalone w odnośnych' instrukcJacb [V\inisterstwa. 

§ 9. J\Gszty utrzym ania i l,sztąlceni<i osó b, wy
mienionych w ' § 1 nin iejszego rozpon:ądzenia po
krywa &ię sl.łr.1ami, asygoowarJemi przez urz€1dy wo
jewódzkie z bJjdżetu Ministerstw3 Pracy i Opieki 
Społeczn ej władzom ądmin i strc:cyjnym I instancji, 
na z~sadzie instrukcji wydanej przez Ministerstwo 
prą~y i Opieki Społecznej i /''iinisterstwo Skarbu. 

§ 10. POQanie, względnie pro~pę protokularną 
Q przY7nanje świądczeń w myśl § 1 niniejszego roz
Ror?:ąlłze nia. wnosi si ę do władzy administra!=yjnej 
I instam:ji, a w Wars?awie do K0misf.1rjatu Rządu. 

§ 11. Podan,je względnie prośba protokularnll 
o przyznanie świadczeń w myśl niniejszego rozpo
q:ąd?enia powinna zawierać szczegółowe uzasadnie
nie konieczności umieszczenia osób, uprawnionych 
w myśl art. 19 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. w od
powiednich zakładach. 

Do podania należy dołączyć: 

1) dowód tożsamoścj dziecka; 
2) metrykę chrztu (urodzen ia" lub w braku tejże 

odpowiedni dokument zastąpczy; 
3) świadectwo o stanie majątkowym dzi~cka; 
4) zawiadomienie (odpis) izby skarbowej o przy

znaniu 300j0-owego zaopat rzenia w myśl 
art. 17 ustawy z dnia 18 marca 1921 r. lub 
w my~1 tegoż .artykułu przy stosowi'lniu arty
kułów 11, 13 i 14 ustawy z dnia 4 sierpnia 
1922 r. -'. ' 

d ile dzieciom, co do których zestał postawiony 
wniQsek o umieszq:enie W zakładzie opiekllńczym 
w myśl nin iejszego rozporządzenia nie przyznano 
jeszcze 30°/0 zaopatrzenia, władle administracyjne 
wirWY CZUWllĆ, by postępowanie w myśl rozporzą
dzenia wykonawczego z dnia 10 stycznia 1923 r. 
(Dz. U. R. P. N'! 20, poz. 132) było przeprowadzone 
możliwie prędko. 

§ 12. Władze administracyjne I instancji rozpa
trują podanie o przyznanie świadqeń w myśl niniej
szego fpzporządzenia w razie potrzeby uzupełni ają za
łączniki niezbędnemi dokumentami i przedstawiają całą 
sprawę do decyzji komisji kwalifikacyjnej dla spraw 
sierot wojennych, poczem wykonywują decyzję tejże 
komisji. 

Zarazem w!ache te zawiadamiają iZby ąkprbowe 
Q dni~J przyjęcia dzi~ci do zakładów w celu SPOWQ
dowania zawieszenia renty. 

---------------r----------------------
W razie odmownego zał~twienia w I instancji 

wniosku o umieszczepie w zĘlkładzje przysługuje 
wnioskodawcom odwołanie się do władzy administra
cyjnej II instancji w przeciągu dni 14 od otrzymania 
odnośnego postanowienia instancji I-szej. 

§ 13. Komisje kwalifikacyjne dla spraw sierot 
wojennych - o~reślają na zasaązie dokuqq.entów, 
dostarczonych przez władze administracyjne I in
stancji - rodzaj i zakres świądczenia w ramach ni
niejszego rozporządzenią, Ci w szczególności wyzna
c;.:ają odpowjednie zqkłady wychowawcze i szkolne 
oraz ·orzekają o wnioskach w !łprawie odd ania dzieci 
z zakładów osobom, na których wniosek dzieci te 
zostały umieszczone. 

§ 14. Komisję kwalifikacyjną dla spraw sierot 
wojennych powołuje naczelnik urzędu administracyj
nego I instancji. 

W skład komisji wchodf:i: 
1) naczelnik ~rzędi.J administracyjnego l instancji, 

lub wyznaczony prze?: niego zastępca, jako 
przewodniczący, 

2) lekarz powiatowy, 
3) inspektor sz~lny, 
4) osoDa znana z dziąłalności na polu opieki spo

łecznej, zapr.oszona przez przewodniczącego, 
5) przedstawil:i~1 ppwi,atowego związku komu

nalnego h.jb mia~ta wydzielonego z powiatu, 
6) prżedsta'tliciel miejscowego koła inwalidów 

wojennych. 
PrQtokulanta Komisji wyznacza przewodniczący 

?: pośród persQnelu kancelaryjnego. Decyzje komisji 
zapadają Więks~ością głosów, jednak władza admj

. njstracyjna I instancji ma prawo zawiesić wykonanie 
orzeczenia kpmjsji do czasu rozstrzygnięcia sprąwy 
przez II instancję. 

§ 15. Instrukcje szczegółowe w sprawach wy
nikłych z niniejszego rozporządzenia wyda Minister 
prący i Opieki Społecznej lub Minister Skarbu we
dług kompetencji. 

§ 16. Rozporządzenie niniejsz~ wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej: 
- L. DaroWqld 

Minister Skarbu: N. Linde 
. , 

Minister Spraw Wojskowych: Szeptycki 

663. 

RQ~porząd~enie Ministra Kolei telaznych 
z . dnia 18 sierpnia 1923 r. 

o ;mianach taryfy osobowej i' bagażowej, obo
wiązujących na polskich kolejach państwowych. 

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tym
czasowe m przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa 
wydawąnifl pn~~pisów o przewozie pasażerów, bagażu 
i towarów Qrąz l.l ~tąląf1ją taryf przewozowych na ko
lejach _pelskich (pz. P. P. P. N~ 14, pOl. 152) i w po-
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~ozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu 
l Handlu zarządza się co . następuje: 

§ 1. Do obowiązującej o~ dnia 1 kwietnia r. b. 
"Taryfy polskich normalnotorowych kolei państwo
wych na przewóz osób, psów, bagażu i przesyłek 
nadzwyczajnych" (Dz. U. R. P. Nr:! 31, poz. 193; Ng 55, 
poz. 396 i 398; N2 63, poz. 490 i 494; N2 73, poz. 576) 
wprowadza się następujące zmiany:. 

CZĘŚĆ I. 

I. Przepisy przewozowe wraz z Postanowienia
mi wylmnawczemi. , 

t. Wart. 16 "Kontrola biletów dopłaty do cen 
za przejazd": - . 

·a) dopłata 20.000 mk., przewidziana w ust. 2 
i 3, zmienia się na 40.000 mk; 

b) dopłata 3.000 mk., przewidziana w Postano 
Wyk. III do ust. 3, zmienia się na 6.000 mk.; 

c) dopłata 10.000 mk, przewidziana w ust. 6, 
zmienia się na 20.000 mk. 

2. Wart. 24 "Postoje" opłata 200.000 mk., 
przewidziana w ust. 3 i w Post. Wyk. do tegoż ustE:
pu, zmienia się Ra 400.000 mk: 

3. Wart. 30 "Określenie" dopłata 5.000 mk., 
rrzewidziana w ust. 3, zmienią się na 10.000 mk: 

4. W art. 36 "Odpowiedzialność lwlei za za
ginięcie, brak lub uszkodzenie bagażu" norma od
szkodowania 30.000 mk., przewidziana w Post. Wyk. I 
do ust. 1, zmienia się na 60.000 mk. 

5. Wart. 37 "Przekroczenie terminu dostawy" 
norma 500 mk. przewidziana w ust. 2-a, zmienia się 
na 1.000 mk., norma 200 mk. przewidziana w ust. 3-a, . 
zmienia się na 400 mk, a norma 300 mk przewi
dziana w ust. 3-b zmienia się na 600 mk . 

I 

C ZĘŚ Ć II. 

II. Postanowienia taryfowe. 

6. W rozdziaJe I "Przewóz osób", w dziaJe 1\ 
"Zasady obliczania" punkty 3-a i 3-b otrzymują 
brzmienie następujące: 

. "a) w klasie IV (na kolejach obszaru woje
wództw: pomorskiego i poznańskiego) za km. od 
1 do 200 po 266 mk; za km. od 201 do 300 po 
212 mk., doliczanych do ceny biletu 53.200 mk. przy
padającej za pierwsze 200 km.; za każdy dalszy km. 
po 160 mk.,doliczanych do ceny .biletu 74.400 mk., 
przypadającej za \ pierwsze 300 km.; . 

b) w klasie III za km. od 1 do 200 po 400 mk.; 
za km. od 201 do 300 po 320 mk., doliczanycrh do 
ceny biletu 80.000 ml~. za pierwsze 200 km.; za każ
dy dalszy km. po 240 mk, doliczanych do ceny bi
letu 112.000 mk., przypadającej za pierwsze 300 km." 

7. W tymże rozdziale I i w tymże dziale 1\ 
punkt 8 otrzymuje brzmienie następujące: 

,,8. Ceny biletów dodatkowych na miejsca nu
merowane dosiedzenia w wagonach osobowych 

.. • rt 

(miejscówki) bez względu na rodzaj pociągu i odległość 
przejazdu wynoszą: w klasie III - 10.000 mk., w kla
sie 1\ - 20.000 mk. i w klasie 1--30.000 mk.". 

8. W tymże rozdziale I, w dziale B "Dopł~ty 
za przejście do klasy wyższej lub do pociągu droższego" 
opłata 3.000 mk., przewidziana w ust. 3 i 9 zmienia 

. się na 6.000 mk. 
9. W rozdziale III "Przewóz psów" oplata 500 mk., 

przewidziana w ust. 2, zmienia się na 1.,000 mk. 
10. W rozdziale IV "Przewóz bagażu" punkt 3 a 

otrzymuje brzmienie następujące: 
"a) W pociągach osobowych i mieszanych z~ km. 

od 1 200 po 40 mk.; za km. 201 do 300 po 32 mk., 
doliczanych do stawki przewozowej 8.000 mk. za 
pierwsze 200 km.; za każdy dalszy km. po 24 mk., 
doliczanych do stawki przewozowej 11.200 mk. za 
pierwsze 300 km.". . 

11. W tymże rozdziale IV, opłata 1.000 mk., . 
przewidziana w ust. 7, zmienia się na 2.000 mk. 

12. W rozdziale VI "Przewóz czasopism, bro
szur i książek" punkt 5 otrzymuje brzmienie nastę-. 
pujące: 

,,5. Opłata za przewóz powinna być uiszczona 
przy nadaniu; oblicza się ją według zasad, ustalonych 
dla przewozu bagażu (p. 1 i 2 rozdziału IV) w wy
sokości następującej od każdych zaczętych 10 kg. 
i każdego km.: za km. od 1 do 200 po 24 mk .• 
za km. od 201 do 300 po 20 mk., doliczanych do 
stawki przewozowej 4.800 mk., przypadającej za · 
pierwsze 200 km.; za każdy dalszy kl11. po 16 mk., 
doliczanych do stawki przewozowej 6.800 mk., przy· 
padającej za pierwsze 300 km. Przypadającą do po
brania. należność zaokrągla się w ten sposób, że każde 
zaczęte 100 mk. liczy się za 100 mk". 

13. W roz~iale VII "Pociąg i nadzwyczajne, wa
gony osobowe, dla chorych i bagażowe" w dziale . fi 
"Pociągi nadzwyc.zajne" zmienia się: 
w ust. I (ll a opłatę 16.000 mk. na 30.000 mk., . 
w ust. I (1 b opłatę 5.300 mk. na 10.000 rok., 
w ust. I (1 c opłatę 2.600 mk. na 5.000 mk., 

• opłaty .najnlzsze 53.000 mk. i 2.600.000 mk., 
wskazane w końcu ustępu I (l) odpowiednio na 
100.000 mk. i 5.000.000 mk. 
w ust. II (1) opłatę 800. mk. na 2.000 mk., 
w ust. III opłatę 2.600.000 mk. na 5.000.000 mk., 
w ust. IV (2) opłatę 800.000 mk. na 1.500.000 mk. 

14. W tymże rozdziale VII, w dziale B "Wagony 
osobowe, dla chorych, bagażowe i towarowe" zmie.
nia się w ust. II (1) opłatę 5.300 mk. na 10.000 mk. 
i w ust. IV (1) opłatę 800 mk. na 2.000 mk. 

. § 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 września 1923 r. 

Minister Kolei Żelaznych: !\at'!iński 

Minister Skarbu: H. Linde 

Minister Przemysłu i Handlu: W. Kuc!;at'ski . 
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