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C2<;WSty , - ;1:ęokrągla się eo nast~pne:;JO dziesiatkCl 
w gór~, zaś stJm~ l~dno~tek rnnit:jsz4 Q~ pl~chl. 
Opuszcza Gili:. 

. § 7. Przy .pl'zeHcz'ilniu nel~;tnej SUiiły franków 
złotyc.h na marki polskie celem ui~>7.czeni(l mlCzno!kl, 
otizymanGi sumę l11arekpolsklch z:;:okrągla się do 
dziesiątków tysiGcy marek po!sk!ch, od pięciu jedno
stek tysi 'ęcy począwszy, zaś kwot niższych od pięciu 
tysięcy nie uwzględnia się: 

§ a, ' Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z pierwszym dniem miesii!jce, następującego po ogło.
szeniu. 

l'l'\!nistel' Skarbu: , W. Ql'abskl 

Minister Pracy i Opieki Spół.eczn:eJ: L. Dal'owski 
! 

160. 

RozporzEldzenie Ministra Skal'bu 

t dnia 18 ~tvtżiija 1924 r. 

wydańe w poró:2:11mien.iu z r'lInlstrem Pr3cy 
L Opieki Społec:zfiej w przedmioCie za~to5/owa
nia jednostld stałej do skbdek v.: ubezpiecze
niu od , wypadków na obszarze .... 'lo.lewództ·i\.': · 
krakóWsklego, lwowskiego. st~lii.sławows~dego 
i łarńOpol$Kłego ó~z cleltzyn,sklej części ,"'loje-

vł6dltwa śląskiego. , 

Na podstawie t!il't. 7 i 11 ustawy Z dnia 6 grud
nia 1923 t. o zastosow(lniu stałej jednostki do obli
~zai1ia danin, niektórych innych dochodów publicz~ 
flych Ct)ttiZ kredytów, udziel;:lI1yth pj':ez instytucje 
pat1stW0we i sa:morzŁ1dowe (Dz. U. R. P. z 1923 r. 
N'~ 121, poz. 1044) zar:tądz~ się w wyl<cnaniu art. 9 
wyżej wymienionej Llstav./y odnośn I !:! do wyltliaru 
opłat ta llbezpleael1ie od wypadków, unormowanego 
l1staw~ z dnia 28 grudnia 18,87 r. austr. dz. u. p. 1888 t. 
MS! 1 w brlrnl~niu usti!lonem ustawq z dnia 7 lipca 
1921 r. (Dz. u. R. P. N:2 65 poz. 413) co nast~pule: 

§ 1. Opłilty za ubezpieczenie" , przewidziane 
w § 16 lI~Ławy z dnia 28 grudnia 1887 r. (austr. dl. 
u. p. z 1833 r. NI! 1) w brzmieniu uslalonem ustawą 
z dnia 7 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. NQ 65, pOJ. 413), 
na obszarze województw: krakows~iego, lwowskiego, 
stanisławowskiego i tarnopolskiego oraz deszyr1skiej 
~2:e:śc:i województwa śląskiego, przerachowuje się na 
fr~!iki złote w ten sposób, że sumę ustaloną za okres 
obrachunkowy w markach polskich dzieli siEl przeż 
przeciętną wartość franka złotego VI danym okresie. 

Pierv.Jszym olue:;;em obrachtmkowym, do któ
rego ~astosoWClne będzie przerachowanie powyższe, 
jest li półrocz,e 1923 I;' .. 

!, !{urs. franka złotego YJ powyższym okresie wy
nOsi z , niE~'zbGclnem zaokr~leniem 267.828. 

O ileby przed wejś'ciem \II życie nIniejszego 
roq:>rzqdzenia wymierzone, wzgl. wpłacone już 40' 

stały w markach polskich opłDty za II pórrocze 1923 r. 
dO~(0tHłny b~chi~ wymIar ponowny z \jwzg]ędni~niem 
4~!Hl~ p®wyil1$zyc:h, e) k\,\]~tj wptliicona pctr~cone be:dą 
PC) p>r.IJ0fMhow6niu h.h podług kWf$U franka .łotego 
w dniu uis·;;:czen!a od n~lr;:żQ.ośG1 ustalQnych na pod- I 

stąwie nowego wyrnimru. ' 
Postanowiertia nini .cls2ego paragrafu stosują się 

odpoWiednio dQ zaliczek 119 opł;lty ubezpieczeniowe. 

§ 2. bpł~ty, \~Yli!ierzone ~w markac\.polskith 
za okresy p!'zea li po/roczenl 19.:::3 r., anlezapłacone 
jeszcze \V dniu wejścia VI życie niniejszego fOZPO- ' 
fZtldzen!a, prZemcbowllje si~ na franki złote podług 
kursu franka złotego w tymże dniu. 

§ 3. Opłaty, \.vymk;"zorJe we , frankach . złotych 
lub pizerachowanl~ na franki złote w myśl § 2 ni
niejszego rOZDorządzenia; uiszcza się w markach pol
skiCh podług 'I-)ursu rnmka' złotego w dniu wpłaty. 

§ 4. Od zaleg!ych opłat ubezpieczenlowych~ 
ustalonych VI myśl zasad niniejszego wzporządzenia 
pobierańe będą odsetl{j zwłoki w wysoh:ości 2% mIe
sięcznie. ' 

§ 5. Jeśli ptzy zasto~owan1u niniejszego r02J~ 
porz~dzefliCl wyniknie k\'Iota fran ków złotych więcej 
niż ó jiC.:dnem mi~jscu dz!eslętnem, a Zarazem setne 
części franka złotego wynoszą 5 lub więcej, , to za~ 
okrągia się wzwyż do pełnej dziesiątej części fr,anl~a 
złotego, w przedwnym razie setne i daiste cZfiOśd 
frenka złotego opuszcta się; 

§ 6. Jeśli z przeliczenia należnej sumy ft;.an
l:ów flotych na matki ,polskie, qolumanego przy 
wf-,łaćie należności/ wY!1iknie suma rnare:k, polskich 
niepodzielna przez 10,000, a zarazem 4 ostatnie cyfry 

. wynoszą 5.000 lub więcej , to zaokrągla s i ę ją wzwyż 
do kwoty podzielnej przez 10.000; jeśli ostatnie 4 cy~ 
fry tworzą liczbę ni~szą niż 5.000, to żastęplije sl~ 
je zerami. " 

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

IvUnister Skarbu: W. Grabski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Dm'owski 

a$ 

161. 

RO%łtonądlenle M~i1istra Skarbu 
z dnia 6 lutego 1924 t. 

W sprawie sprzedaży wyrobów tytoniowych~ 

Na pOQ:otawie art. 13, 33 I 62 ustawy z dnia 
1 C1.erwcm 1 '22 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U~ 
R. P. ~ 47 poz. 409) i w częściowej zmianie i uzu· 
pełnieniu iOZPQfZ"dzenia z dn. 20 marca 1923 r. 
(Dz. U. R. P. J{g, 42 poz. 285) zarządza si~ co \ na
stępuje: 
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