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§ 2. Roz,por:ządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

223.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

Prezes Rady Mini:;trów: K. Barfel

z dnia 27 marca 1930 r.

w sprawie uzupełnienia rozpon;ądzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwęa 19~4 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach państwowych.
Na podstawie art. art. 11 i 17 ustawy o pań
stwowej slużbie cywilnei. ,z dnia 17 lutego 1922 r.
(D~. U. R. P. Nr. 21, poz. 164) zarządza się co nastę

§ 1. W załączniku Nr. 10 do rozpomądrzenia
Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu tabeli stanowisk we władzach i urzędach pań
stwowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 631) wprowadza
się następujące uzupełnienia:

I. W dziale "Centrala"
w kolumnie "I kategorja. Stanowiska oraz tydo nich przywiązane" dodaj e się:
po stanowisku "Dyrektor Departamentu"
stanowiska: Dyrektor Instytutu Badania Konjunk tur Gospodarczych i Cen", któremu w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada - III, IV
st. sI. i "Wicedyrektor Instytutu Badania Koniunktur Gospodarczych i Cen", któremu w kolumnie
"stopień służbowy" odpowiada IV st. sł. i
po stanowisku "Naczelnik Wydziału" - stanowisko: "Kierownik Sekcji", któremu 'W kolumnie
"stopień służbowy" odpowiada - VI, V, IV st. s1. i
po stanowisku "Radc.a Urzędu Patenlowego"st'anowisko: "Kierownik Oddziału", któremu w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada - VI, V st. sł.
tuły

W dziale

"Władze, urzędy

i instytucje

podległe"

w kolumnie "Ikategor1a. Stanowiska oraz tydo nich przywiązane" dodaje się:
po stanowisku "DyreMor Wyższego urzędu
:górniczego" stanowisko: "Naczelnik Wydziału Przemysłowego w śląskim Urzędzie Wojewódzkim", któremu w kolumnie "stopień służbowy" odpowiada V, IV st. s1.
tuły

Minister

Przemysłu

i Handlu: E. Kwiatkowski

224.
ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRóW

z dnda 29 marca 1930 r.

pUJe:

II.

ży

w sprawie zmiany przepisów o należnościach za podróże
służbolwe,
delegacje (odkomenderowania)
i przeniesienia, odbywane poza granicami Państwa.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 paźdzder
nika 1923 r. o Uiposażeniu funkcjonarjuszów państwo
wych li wojska (Dz. U. R. P. Nr. 116, poz. 924)
i art. 6 § l ustawy 'z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposaż, eniu sędziów w sądownictwie powszechnem i administracyjnem, oraz prokuratorów (Dz. U. R. P.
Nr. 134, poz. 1107) zarządza się co następuj:e:

§ 1. § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 września 1925 r. o należnO'ś'Ciach lZa podróże służ
bowe, delegacje (odkomenderowania) i przeniesienia,
odbywane poza granicami Państwa pr,zez funkcjonarjuszów państwowych, 'sędzió,w i prokuratorów, oraz
wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 101, poz. 711) w brzmi:e niu, ustalonem ro:zporządzen'iiem Rady Ministrów
z dnia 11 lipca 1927 r. (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 579),
otrzymuje następujące brzmienie:
"Diety ustala się jak następuje:
a) dla Prezesa Rady MinisIt rów, Marszałka PoJski, Ministrów i Prezesa Najwyższej Izby
Kontroli bez względu na państwo zagraniczne - dol. am. 50,
.
b) dla funkcjonarjuszów państwowych, wymienionych wart. 1 ustawy z dnia 9 paid,:iernikei: 1923 r. (Dz. U. R. P. Nr. 116, po,z. 924),
wojskowych zawodowych oraz wojskowych,
wymienionych wart. 111, 112 ,i 113 wspomnianej ustawy, zależnie od grupy uposaż e'Il!ia i państwa zagranicznego:
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1. Azja z wyjątkiem obszaru, wchodzącego w skład
Diety płatne są według uznania przełożonej
Turcji i Związku Socjalistycznych Republik Rad, władz y funkcjonarjusza albo w walutach wyżej wyAfryka, Ameryka a. Aushalja.
szczególnionych, albo też w walucie tego kraju, do
Grupa uposażenia II IV dol. am. 18,któreg o wyj eżdż a funkcjonarjusz, lub w którym za>hzymuje się po drodze dłużej aniżeli 24 godz,iny,
"
"
V VI"
" 15,wedlug prz e c ię tne'go kursu dolara amerykańskie go,
"
"
VII IX "
" 11,lub franka szwajcarskiego (zależnie od tego, w ja"
"
X XII H
"
6,kiej walucie wyznaczona jest dieta w niniejs zem roz"
"XIII - XVI"
"
5,2. W[,e lka Brytanja.
porządzeniu) w dniu poprzedzającym rozp oczęcie poGrupa uposażenia II IV dol. am. 14,dró ży na gieMzie stolicy tego kraju, do którego podróż się odbywa. Przy podróżach dłuż·ej trwając yc h,
11,V
IV
"
"
"
" 8,'Ol'az de'lega cjach (odkomenderowaniach), przy ldóVII IX "
"
"
rych wypłata diet ma miej sc e miesięcznie, obHczanie
5,X - XII " ""
"
"
diet na stę puje według kursu dolara, lub fran ka szwaj4,XIII
XVI "
"
"
"
carskiego z osta.fni!ego dnia miesiąca poprzedzające 
3. Turcja.
Grupa uposażenia II IV dol. am. 13,go wyp ł atę.
Gdy podróż służbowa ma oharakter re.p rezen"
"
V VI"
" 10,t acyjny, ustala się di'e ty przy podróżach służbowych
"
"
VIl IX"
"
7,do pa11st,w wymienionych w pupktach 1 i 2:
"
"
X XII "
"
4,dla II i III grupy uposażenia
dol. am. 25,~
"
"XIII - XVI"
"
3,dol. am. 20,~
4. Danja, Holandja, Norwegja, Szwecja, Hiszpanja, dla IV i V grupy uposażen ia
przy
podró
ż'
a
ch
służb
owych
do
państw,
wymieni 0 'Portugalja li Litwa.
nych w punktach 3, 4 i 5 :
Grupa uposażenia II IV dol. am. 12,-'dl a II i III grupy .uposażenia
dol. ą.m. 20,".
"
V VI"
"
9,dla
IV
i
V
grupy
uposażenia
dol. aro. 15,"
"
VII IX"
"
7,OfaiZ przy podróżach służbowych do państw wymie"
"
.X XII"
"
4,nionych we wszystk,ich pozostałych punktach:
"
"XIlI - XVI"
"
3,dla II i III grupy upo sażenia
dol. am. 15,5. Związek SocjaIistycznych R'e publik Rad,
dla IV i V grupy uposażenia
dol. am. 10,Grupa uposażenia II IV dol. am. 11,O t em czy podróż służbowa ma charakter re"
"
V VI"
"
8,prezentacyjny,
decyduj,e Minister Spraw Zagranicz"
"
VII IX"
"
6,nych.
"
"
X XII "
"
4,Przy podróżach służhowych na konferencje mię
"
"XIII -. XVI "
"
3,dzynarodowe
do Genewy podwyższa się diety, okre6. Szwajcarj(l., Włochy i Francja.
ślone w punkcie 6 (Szwajcarja) o 70 %. Przy odbyGrllpą \lposążenia II IV fr. szw. 40,wanych tamż e tego rodzaju podróżach, trw ających
"
. "
V VI"
" 35,dłużej, niż mie siąc (z wyjątki'em podróży na Zgroma""
VII IX"
" 27,dz'e nie Ligii Nar·odów), Minister Spraw Zagraniczn ych
"
"
X - XII" " 18,orzeka uprzednio, czy delegowanym , funkcjonarju"
" X I I I -- XVI"
" 13,szom przyznane zosta ją die,ty zwykłe, czy też pod7. Austrja, Belgja, Bułga rja, Finlandj a, Grecja, Ju- . wyższ o ne o 70 %.
gosławja, Łotwa, Rumunja i Węgry.
Pl'Zy podróż'ach służbowych na konferencje mię
Grupą uposażenia II IV fr. szw. 35,dzynarodowe do innych krajów poza Szwajcarją mo"
"
V VI"
" 30,że być p rzy:z nany procentowy dodatek do diet, obo"
"
VII IX"
" 23,wiązujących dla danego kraju.
Wysokość tego do"
"
X - XII"
" 14,datku określii Minister Skarbu na wniosek Ministra
"
"XIII - XVI"
"
9, Spraw Zagranicznych w każdym poszczególnym wy- .
8. EstoIlja.
padku, sto sownie do zachodzącej potr,zeby",
Grupa uposażenia II IV fr. szw. 30,§ 2. Po ust. 5 § 13 rozporząd~enia Rady Mini25,"
"
V VI"
" 18,strów z dnia 23 września 1925 r. (Dz. U. R. P, Nr, 101,
"
"
VII-IX"
poz. 711) dodaje się po lit. d) nowy ustęp o następu
" 11,"
"
X-XII"
jące,j treśc i:
"
8,"
"XIII - XVI "
"Ust. 5 niniejszego paragrafu ma analog:iczne
9. Niemcy.
zastosowanie do osób, pobierających uposażenie we~
Grupa uposażenia II IV mk. niem. 35,dług VII grupy t. j. może im być przyznany ,z wrof
"
"
V VI"
" 30,faktycznae poniesionych i udowodnionych kos!z tów
"
"
VII IX"
" 23,pfl~e.jazdu wozem sypialnym II klasy, z tą zmianą, że .
"
"
X - XII"
" 14, w krajach niepo siadających wagonów sypialnych
"
"XIII - :XVI"
"
9,II klasy może władza, zlecająca podróż służbową,
'10. C~echosłowacia.
przyznać tym Qsobom prawo przęja.~dq I klasą koGrupa uposażenia II IV k. cz. 200,leją i wozem sY:pialnym".
..
"
VVI" " 170,§ 3. § 13 bl rożporząd. zenia Rady Mińistrów'
"
"
VU -'- IX" " 120,z dnia 23 wrz~eśnia 1925 r. (D~. D, R. P . Nr. 101 t .
..
"
X - XII "" 75,poz. 711), ustanowiony paragrafem 10 rozporządze•
..
XIII - XVI " ,; 60,-

.
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riia Rady Miinis,t r6w IZ dnia 11 lipca 1927 r . (Dz. U. R.
P. Nr. 65, pO'Z. 579), uzupełnia się przez dodanie ust. 2
o następujące~ treści :
"Przepis ten ma analogiczne ,zastosowanie do
oficerów i sz.e regowych Policji Pańs,twowej."

§ 4. Rozporządzenie ninie,jsze wchod~i w' ży
cie z dniem 1 kwietnia 1930 r.
Z dniem tym tracą moc obowiązującą rozporzą
dzenia Rady Ministr6w ;z dnia 12 lipca 1928 r. (Dz.
U. R. P. Nr. 78, poz. 691) i z dnia 31 maja 1929 r. (Dz.
U. R. P . Nr. 39, poz. 338).
Prezes Rady Ministrów: K. Barlei
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Maluszewski

225.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, ·
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA

z dnia 14 marca 1930 r.
w sprawie

częściowej

zmiany .taryfy celnej.

226.
ROZPORZĄDZENIE

z dnia 17 marca 1930

Na podstawie art. 17 ustęp 5 ustaiw y z ·d nia
1 ozerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz . U.
R. P. Nr. 47, poz. 409) zarządzam co nas,tępuje:

§ 1. Ustanawia się następujący dodatkowy
cennik detalicznelj ~przedaży wyrobów tytoniowych
taryfy specjalnej:
Cygara specjalne:
"Coronas"
"F.avoritas"

20%
100 %

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Maluszewski
i Handlu: E. Kwiatkowski

Minister Rolnictwa: Leon J.
Warszawa.

Polczyński

Drukarnia

Matuszewski

227.
ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SKARBU

z dnia 17 marca 1930 r.

§ 1. P ostanowienie, zawarte W § 12 rozpor,zą
dzenia Ministra Skarbu z dnia 25 lutego 1928 r.
o trybie i zasadach prowadzenia reje:stru małych to warzystw ubezpieczeń wzajemnych (Dz. U. R. P.
Nr. 30, poz. 283), otrzymuje następujące brzmienie:
,,0 wpisie do rejestru i c) każdej zmianie tego
wpisu winno towarzystwo podawać: do publicznej
wiadomości w trybie, który określać winien jego
statut."
§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

ży

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski

Państwowa.

----------Konto czekowe Pocztowej Kasy

I~nacy

ży

Na podstawie us'tęp u drugiego art. 29 rozporzą
dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 26 stycznia 1928 r . o kontroli ubezpieczeń (Dz. U. R. P.
Nr. 9, poz. 64) zarządzam co następuije :

§ 2. Rozporządzenie niniejsiz e wchodzi w ży
ciez dniem ogłoszenia. Ma ono 'zasit osowanie równieżdo towar·ów, wymieniony.ch w § 1 niniejszego
rozp o rządzenia, zgłosz o nych
do odprawy celnej
w czasie old dnia 1 lutego 1930 r.
Przemysłu

1,80 zł
0,80 "

w sprawie zmiany § 12 rozporządzenia Ministra
Skarbu z dnia 25 lutego 1928 r. o trybie i zasadach
prowadzenia rejestru małych towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 283).

°

Minister

sztukę
ł!

ft

Kierownik Ministerstwa Skarbu:

Nazwa towaru

°

za 1

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.

§ 1. Uwaga do punktu 3 pozycj~ 64 taryfy celnejz dnia 26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 54,
poz. 540) otrzymuje brzmienie podane niżej;

64p.3 Uwaga: Wyroby wymienione w punkcie 3 niniejszej pozycjli z dodatkiem nit ek jedwabnych
o:p ł' acają cło według odpowiednich hter:
1)
ile zawi'erają 20 % i mniej
nitek jedwabnych - z dodatk~em .
.
2)
ile zawierają powyżej 20 %
do 40 .9~ nHek jedw.a bnych z dodatkiem.

r.

w sprawie dodatkowego cennika detalicznej sprzedaży specjalnych wyrobów tytoniowych.

Na podstawie art. 7 punkt i) ustawy z dnia
31 lipca 1924 r. w ,przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) izarządza
się co nas;tępuje:

Po:iycja
taryfy
celnej

MINISTRA SKARBU .

Tłoczono

z polecenia Ministra

Oszczędności

N2 30130.

Spraw ie dliwości.

Cc~na

50023

P

40 gr.

OD ADMINISTRACJI: Prenume'r ata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwa rtalnie. Urzędy i instytucje państwowe opłacają
Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem każdego kwartalu.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów
pocztowych niezwłocznie po otrzymaniu następnego kolejnego numeru.
.
6

zł.

