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1) w zastosowaniu do rent z tytułu wypadków 
w przemyśle oraz rent wymienionych w § 931 Ordy
nacji Ubezpieczeniowej z dnia 19 lipca 1911 r. (Dz. 
Urz. Niem. str. 509) na 720 zł., 

2) w zastosowaniu do rent z tytułu wypadków 
w rolnictwie. wymienionych w ust. 1 § 935 wyżej 
powołanej Ordynacji, dla poszkodowanych robotni
ków rolnych mężczyzn w wieku poniżej 16 lat na 
360 zł., w wieku od 16 do 21 , lat na 525 zł. ' wieku 
ponad 21 lat na 621 zj., dla poszkodowanych robot
nie: w wieku . poniżej !6 -lat na 300 zł., w wieku od 
16 do 21 lat na 408 zł., w wieku ponad 21 lat na 
450 zł. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
rucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecz'nej. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: W" arabski 

,Minister Pracy i Opieki Społecznej: c,. Darowskl 

873. 

Rozporządzenie Rady lViinistrów 
z dnia 20 października 1924 r. 

W sprawie zakresu działania i organizacji Urzę
du Emigracyjnego przy Ministerstwie Pracy 

i Opieki Społecznej. 

Na podstawie art. art. 15, 18 dekretu z dn. 3 stycz
nia 1918 ',r. o organizacji władz naczelnych (Dz. Pr. 
Kr. P. N!.! 1 poz. 1) oraz na podstawie art. 5 ustawy 
z dn. ' 4 listopada 1920 r. w przedmiocie uregulowa
nia spraw dobrowolnej i płzymusowej emigracji lud
ności (Dz. U. R. P. N2 108 poz. 707) zarz~dza się co 
następuje: 

§1. Do zakresu działania Urzędu Emigracyj
nego przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej 
należą wszystkie sprawy, dotyczące emigracji, ree
migracji, imigracji i opieki nad uchodźcami, a VI szcze
gólności: 

a) przygotowywanie ustaw i rozporządzeń Vi przed
miotach, podlegJ3jących kompetencji urzędu, 

b) wykonanie ustaw i rozporządzerl, dotyczących 
migracji ludności i opieki nad wychodźtwem, 

c) przygotowywanie ze współudziałem Minister
stwa Spraw Zagranicznych konwencyj emigra
cyjnych i wszelkich układów międzynarodo
wych; dotyczących emigracji, reemigracji i imi
gracji Gra z nadzór nad wykonaniem tych kon
wencyj i układów po ieh zawarciu, 

d) nadzór nad kontraktow~niem robotników do 
. '. pracy zagranicą, . 

e) ,przlZciwdziałanie szkodliwej propagandzie emi~ 
gracyjnej i nielegalnemu werbowaniu' emi
graq'jnemu, 

f) zbieranie wiadomości o stosunkach, panują
. cych w pal1stwach obcych pod względem 

konjunktury emigracyjnej i udzielanie tych 

wiadomości zainteresowanym osobom, insty-
, tucjom i władzom, . 

g) sprawy związane z organizacją transportów 
emigrantów i reemigrantów, -

h) opieka nad emigrantami i reemigrantami 
w czasie podróży, ' . 

i) ochrona praw i interesów emigrantów na 
miejscu . pracy, 

j) opieka nad reemigrantami po ich powrocie 
do kraju, . 

k) współdziałanie z Ministerstwem Skarbu w or
ganizacji przesyłania oszczędności wychodź-
ców do kraju, . ' 

l) popieranie ty<:h zrzeszeń i instytucyj społecz
nych i gospodarczych w kraju i zagranic~ 
ktorych celem jest niesienie pomocy i opiel<a 
nad emigrantami i reemigraFltami oraz na'Cl
,zorowanie działalności tych zrzeszeń i insty;" 
tucyj pod względem ich stosowania się do 
przepisów emigracyjnych, 

m) opinjowanie w sprawach udzielania koncesyj 
kompanjom okrętowym na sprzedaż w Pol
sce biletów III klasy i międzypokładowych, 

n) prowadzenie w porozumieniu z Głównym 
Urzędem Statystycz,nym statystyki ruchu emi
gracyjnego, reemigracyjnego i imigracyjnego. 

§ 2. Na czele Urzędu Emigracyjnego stoi dy
rektor, mianowany przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
na podstawie wniosku Ministra Pracy i Opieki Spo
łecznej w porozumieniu z Mlnistrem Spraw Zagra
nicznych, uchwalonego przez Radę Ministrów. Wszyst
kich innych urzędników Urzędu Emigracyjnego mia
nuje tvlinister Pral':y i Opieki Społecznej przy zacho
waniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 1922 r. 
o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. R. P. N2 21 
poz. 164). . 

§ 3. Sprawy person!tlne i budżetowo-rachun
kowe Urzędu Emigracyjnego prowadzi Ministerstwo 
Pracy i Opieki Społecznej. , 

§ 4. Współdziałanie z organami wykonawcze
mi innych ministerstw reguluje porozumienie Mini
stra Pracy i Opieki Społecznej z odpowiednimi mi-
nistrami. , 

Zadanie swe poza granicami RZC\f:zypospolitej 
Urząd Emigracyjny spełnia w ścisłem porozumieniu 
z Ministrem Spraw Zagranicznych i za pomocą jego 
organów. 

. § 5. W krajach, uznanych przez Urząd Emi-
gracyjny za szczególnie ważne dla emigracji, Minister 
Spraw Zagranicznych mianuje na wniosek Ministra 
Pracy i Opieki Społecznej osobnych attaches do 
spraw uchodźczych, pełniących swe obowiązki służ
bowe przy przedstawicielstwach dyplomatycznych 
i konsularnych. , 

Zadania ich i charakter służbowy ureguluje osob
ne rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w po
rozumieniu z Ministrem Pracy i Opieki Społecznej. 

§ 6. Przy Urzędzie Emigracyjnym istnieje, jako 
organ doradczy, Rada Emigracyjna utworzona na pod
stawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 czerw
ca 1921 r. o utworzeniu Państwowej Rady Emigra
cyjnej (Dz. U. R. P. N!~ 64 poz. 403) . . 
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§ 7. Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
wierza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia - równocześnie traci moc roz
porządzenie Rady j\''!inistrów z dnia 22 kwietnia 1920'r. 
w przedmiocie utworzenia · Urzędu Emigwcyjnego 
przy Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej (Dz. U. 
R. P. N2 39 poz. 232). 

-
Prezes Rady Ministrów: W. arabski 

Minister Pracy i Opieki Spqłecznej: L. Dal'owski 

" 
874. 

Rozporządzenie Ministra Spraw 
Wewnętrznych 

z dnia 4 października 1924 r. 

. O utworzeniu samoistnej gminy administracyj
nej Łodyna-Nowa w powiecie Kamionka-Stru

miłował 

Na zasadzie art. 1 i 4 ustawy z dnia 22 wrześ
nia 1922 r. w przedmiocie zmiany granic oraz roz
wiązywania i tworzenia gmin wiejskich na obszarze 
b. zaborów rosyjskiego i austrjackiego (Dz. U. R. P. 
N!! 86, poz. 770) zarządza się co następuje: 

\ . 
§ 1. Ze związku gminy Nahorce-Małe wyłą- ' 

eza się przysiółek lodynę-Nową i tworzy się z niego 
samoistną gminę administracyjną pod nazwą lodyna
Nowa z siedzibą własnego zarządu gminnego w lo-

. dynie-Nowej. . 

§ 2. Rozporządzenie nil)iejsze uzyskuj(=! moc 
obowiązującą z dniem 1 stycznia 1925/ roku. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. HiibnGI' 

875. 
Rozporządzenie 

Ministra Spraw \Vewnętrznych 
./ 

z dnia ?O paźd~iernika 1924 r. 
\ 

wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
w sprawie zmiany maksymalnych norm po
datku' miejskiego od towarów, przywożonych 

drogami żelaznemi 

Na podstawie ush::pu 1 art. 12-go ustawy z dn. 
1.1 sierpnia 1923 r. o tymczasowe m uregulowaniu 
finansów komunalnych (Dz. U. R. P. N~ 94, paz, 747) 
zarządza się co następuje: 

• § .1. Do maksymalnych norm podatku od to
warów, przywożonych drogami żelaznemi clą miast, 
oznaczonych w § 9 rozporządzenia II Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dn. 18 marca 1924 r. (Dz. U. R. 
P. N2 31. poz. 317) wprowadza się następujące 
zmiany: "'~ 

I) podatek miejski w żadnym razie nie może 
być wyższy od opłaty kolejowej, pobieranej za prze~ 
wóz towarów, 

II) podatek od towarów, przywożonych z odle
głości nie dalszej niż 20 klm. nie może przewyższać 
polowy kolejowej opłaty przewozowej za odległość 
5 klm., 

1lI) od ładunków poniżej wymienionych poda
tek dla wszystkich uprawnionych gmin miej~kich nie 
może przewyższać na kolejach normalnotorowych 
i kolejkach dojazdowych opłaty przewozowej za od
ległość 5 klm.: 

1) kasza krajowa i otręby, 
2) pasza, trawa, siano, słoma, plewy, 

. 3) jaja, 
4) masa drzewna l celluloza, budulec · obro· 

biony, '. 
5) żelazo .j stal surowa, blasha do krycia da· 

chów. l 
IV) od ładunków poniżej wymienionych poda· ' 

tek, dla wszystkich uprawnionych gmin miejskich nie 
może przęwyższać na kolejach normalnotorowych 
i kolejkach1dojazdowych polowy kotejowej opłaty prze· 
wozowej za odległość 5 klm.: ; 

1) zboże w ziarnie, mąka zbożowa, chleb i śu· 
chary z chleba, 

2) mleko i jego przetwory (nabiał), 
3) zwierzęta domowe żywe, 
4) ziemniaki świeże, buraki cukrowe, jarzyny 

i warzywa, 
5) budulec drzewny nieobrobiony, drzewo eellu· 

łozowe, . 
6) karpina, 
7) drzewo opałowe, 
8) rudy, żużle i szlaka. 
9) szmelc, . . . 

10) , wapień, dolomit p,alone oraz wapno, ~: 
11) smoła węglowa, surowa i preparowana, _ 
12) cegły i dachówki, 
13) piasek, żwir i glina, '" 
14) kamienie i minerały surowe i z gruba obro-

bione, . 
15) szkło mielone, 
16) masa kamienna, 
17) cement, 
18) nawozy sztuczne i naturalne. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w dwa tygodnie po ogłoszeniu . 

Minister Spraw Wewnętrznych: Z. Hiibnel' 

Minister Skarbu: W. arabski 

876. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społ~<:znej 

z dnia 14 października 1924 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych w sprawie praw i obowiązków 

kobiet, karmiących obce niemowl~ta: 

Na podstawie · art. 2 p. 3 i art. 10 zasadniczej 
ustawy sanitarnej z d. 19 lipca 1919 r. (Dz. P. P: P. 
N!! 63 poz. 371) w związku z § 2 rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z d. 1.8 stycznia 1924 r, 

., 
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