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Rozporządzenie

Rady Ministrów z dnia 27 września 1923 r. o djetach l kosztach podróży lekarzy, jako znawców sądowych, na obszarze województw: poznańskieg o i pomorskiego. ' .
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Rozporządzen ie Rady Ministrów z dnia 2 października 1923 r. w przedmiocie zniesienia Okr~
go wy ch Urzędów Ziemskich w Siedlcach, w Płocku i w Przemyślu oraz zmiany wła ściwości
terytorjalnej Okr~gowych Urz~dów Ziemskich w Lublinie, w Warszawie i w Krakowie.
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Rozporządzeni e

Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 20 września
1923 r. w przedmiocie uzupełnienia rOł Porza,dzenia w sprawie egzaminów państwowyc h na
nauczycieli rysunków VI szkołach średnich ogólnokształcących i seminarjach nauczycielskich.
Rozporządzenie
wyższenia op łat

808.

Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 2 października 1923 r. w sprawie podpocztowych, telegraficznych i telefonicznych. • •
• • • • • • •

Rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 7
taksy aptekarskiej •

!

804.

Rozporządzenie

z dnia 27

Rady Ministrów

września

1923 r.

o djetach l kosztach podróży lekarzy, jako znawców sądowych, na obszarze wojewód~tw: poznańskiego i pomorskiego.
Na podstawie ustt;:pu 3 § 5 ustawy z dnia
14 lipca 1909 roku dotycz~cej wynagrodzenia lekarzy
urzędników (Zbiór Ustaw Pruskich str. 625) oraz
art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów ustaw sejmowych i rozporządzeń
Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa
na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. N!~ 75
poz. 511) zarządza si~ co nast~puje:

§ 1. Djety dla biegłych lekarzy oblicza się
w ten sposób, że lekarzom urządowym i profesorom
uniwersytetu należą się djety podług ich stopnia
służbowego; prywatnym docentom uniwersytetu oraz
lekarzom naczelnym szpitali publicznych-djety- VI
stopnia służbowego; innym lekarzom dyplomowanym-djety VII stopnia służbowego.
§ 2. Za dokonane przez
nośc i

Rok 1923.

biegłego

lekarza czynpoza miejscem jego zamieszkania, oprócz djet

październi ka

1923 r. w przedmiocie
• • • • ••

I opłat, obliczonych na podstawie taksy,
zwrot rzeczywistych kosztów podróży.
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należy sl~

W miastach maj~cych ponad 50.000 miesznależy się biegłemu lekarzowi przy badamających si~ odbyć poza jego mieszka niem.

§ 3.
kańców

nia<:h,
zwrot kosztów przejazdu w obie strony, o ile odledłość pomiędzy mieszkaniem i miejscem dokonania
czynności wynosi wi~cej , niż 1 kilometr i o ile biegły nie korzysta z rząd owych środków przewozowych, zwrot kosztów dorożki przyznać należy jedynie w braku środka masowego transportu (tramwaje,
omnibusy i t. p.).

§ 4. Rozporządz enie niniejsze wchodzi w ży
cie na obszarze województw: poznańskiego i pomorskiego z dniem ogłoszenia. Jedno cześni e traci na
tern obszarze moc obowiązując~ rozp o rz~dzenie, dotyczące djet i kosztów podróży lekarzy urz~dników
za dokonywane czynności sądowe z dnia 14 lipca
1909 r. (Pruski Zbiór Ustaw str. 635).
Prezes Rady Ministrów:..ervito$
Kierownik Ministerstwa Zdrowia Publicznego: Buja/8ki
Minister
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