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ROZPORZĄDZENIE

·z <lnia 31

MINISTRA SKARBU

października

1929 r.

w sprawie wyjaśnień, uzupełniających taryfę celną.
Na podsta'wie artykułów 1 ust. 2, 7 i 21 rozpoMinistrów Skarbu oraz Przemysłu i Han-.
<ilu z dnia 11 czerwca 1920 r; o ta<ryfie celnej (Dz.
U. R. P. Nr. 51, poz. 314) maz art. 6 ustawy z dnia
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) zarządza
się co następuje:
rządzenia

§ t. Pozycją 73 punkt 5 ,t aryfy celnej (Dz. U .
R. P. z 1925 r. Nr. 113, poz. 800) objęte są tylko płyt
ki do wykładania ścian, wytwarzane z masy, wymienionej w nagłówku do tej pozycji, wszelkie zaś płyt
ki, wykonane z ,i nnych mate<rjałów, jak: porcelan:a,
szkło i t. p., po,dlegają cłu według pozycyj, przew,i dujących wyroby z tych materjałów.
Aparaty osobno niewymienione, nie zametali objętych po'z. 143 tat'yfy celnej (Dz.
U. R. P. z 1925 r. Nr. 113, poz. 800) również ich siopów, należy clić według poz. 167 punktu 33 lit. "a"
I, II, III lub IV, tejże taryfy, zależnie od wagi sztuki,
narówni zaparałami, zawierające mi 10% i mniej
metali i stopów, objętych poz. 143.

§ 2.

wierające

§ 3• . Rozpor ząd zenie niniej's ze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia .
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579.
ROZPORZĄDZENIE
SPRAWIEDLIWOśCI

MINISTRA

z dnia 10 listopada 1929 'r .
wydane w porozumieniu z Ministrami Skarbu i Spraw
Wewnętrznych o opłatach za czynności lekarzy
i chemików, jako biegłych sądowych.
Na podstawie art. 573 lit . .d) kodeksu postępo
wariia karnego z dnia 19 marca 1928 r. (Dz. U. R. P.
Nr. 33, poz. 313) zarządza się co następuje:

§ t. Lekarze i chemicy, urzędowi i wolnopraktykujący, za czynno ści dokonane w charakterze
biegłych w postępowaniu karno-są dowem pobierają
opłaty podług taksy określonej w niniejszem rozporządzeniu.
§ 2. Za 'czynności nieprzewidziane w taksie
oblicza się wynagrodzenie podług normy określonej
za czynnojci analogiczne.

"

1175

§ 3. Jeśli w czynności urzędowej bierze Ldział
kilku biegłych, każdy z nich otrzymuje całkowjtą
należność za dokonaną przez nich czynność.

578.

\

.

.
I

§ 4. Przy ryczałtowych opIatach za czynności
dokonywane przez biegłych, należność powinna być
obliczona podług pr zec.iętnej liczby ' badań i orzeczeń, dokonanych w danym okręgu w ciągu ostatnkh
2 lat. Opust ze strony biegłego nie może wynosić
mme], niż 10 %.
§ 5. Za dokonane przez biegłego czynnO'SCl
poza miejscem jego zamieszkania - oprócz kwot
obliczonych na podstaw:ie niniejszej taksy - należy
mu się zwrot niezbędnych kosztów przej~du, ,diety,
określone w § 6, oraz wynagrodzenie za stratę zużytego czasu, z wyłączeniem czasu, przez który
czynność biegłeg' o trwała, w wysokości 2 zł. za każ
de ziłczęte pół godziny; podstawą obliczenia wynag'l'odzenia za shatę zużytego czasu jest najwyżej
ośmiogodzinny dzień pracy.
§ 6. Diety ·dla biegłych oblicza się w ten sposób, że biegłym urzędowym i p1"ofe~0rom uniwersytetu należą się diety podług ich stopnia służbowego,
prywatnym docentom uniwersytetu or,az lekarzom
naczelnym szpitali publicznych diety VI stopnia
służbowego, innym biegłym dyplomowanym diety
VII stopnia słu~bowego według zasad każdocześnie
obowiązującego
rozporządzenia Rady Ministrów
o dieta,ch za podróże służbowe funkcjonarjuszów
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państwowych.

W miastach, mających ponad 50.000 mienależy się biegłemu przy badaniach
mają' cych się odbyć poza jego mieszkaniem zwrot
ko,s ztów przejazdu w obie strony, o ,ile odległość
pomiędz y mieszkaniem a miejscem czynności wynosi więcej, niż dwa kilometry i o ile biegły nie ko~
rzysta z rządowych ,śro'dków przewozowych; zwrot
kosztów pojazdu (dorożki) przyznać należy jedynie
w braku środka ma's owego transportu (tramwaje,
omnibusy t t. p.).

§ 7.

szkańców,

§ 8.

Opłaty

za czynności, wymienione w § l,

są następujące:

1) badanie sądowo-lekarskie osób
wraz z orzeczeniem:
a} osób uszkodzonych na ciele w zwykłych przypadkach, oraz wszystkich innych osób dla stwierdzenia
ich sianu zdrowia .
b) jeżeli badanie było długie i żmudne,
bądź z powodu ilości obrażeń, bądź
z powodu ich charakteru, np. przy
uszkodzeniu mózgu, rdzenia, przy
nerwicach ura,z owych, przy obrażeniach

narządów

5

zł.

wewnętrznych,

.j ako to: ,płl,lC, serca, trzewiów
brzusznych, wewnętrznych narzą
dów płciowych, lub też jeśli orzec,z enie musiało być obszernie uzasadnione
..
8 -15 zł.
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