
USJ 
4 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

t t lutego Rok 1930. 

T R E Ś Ć: 
ROZPORZf\DZENIE RI\DY MINISTRÓW 

Poz.: 54-z dnia 20 stycznia 1930 r, w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 
1927 r. o należnościach za podróże służbowe, delegacje (odkomenderow;inia) i przeniesienia funk
cjonarjuszów państwowych, sędziów i prokuratorów oraz wojskowych • 47 

ROZPORZf\DZENII\ MINISTRÓW: 

Poz.: 55-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 20 stycznia 1930 r. w sprawie ceł wywo
zowych na drewno osikowe. 48 

56-Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 28 stycznia 1930 r. w sprawie cła wywozo
wego od makuchów . 48 

57-Skarbu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 1930 r. w spra-
wie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę • • • 48 

OŚWII\DCZENIE; RZf\DOWE 

Poz.: 58-z dnia 7 stycznia 1930 r. w sprawie przystąpienia Wło~h wraz z kolonjami do konwencji mię
dzynarodowej, dotyczącej opjum, podpisanej w Genewie dnia 19 lutego 1925 r. • • , • • • s. 

OBWIESZCZENIE MINISTRI\ 

Poz.: 59-Komunikacji, Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej z dnia 26 listopada 1929 r. o sprostowa
niu błędów w rozporządzeniu Ministra Komunikacji z dnia 26 sierpnia 1929 r., wydanem w po
rozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Pracy i Opieki Społecznej o zakresie opieki lekarskiej 
i środków leczniczych dla pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" 50 

54. 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRóW 

z dnia 20 stycznia 1930 r; 

w sprawie zmiany rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 17 września 1927 r. o należnościach za podró
Że służbowe, delegacje (odkomenderowania) i prze
niesienia funkcjonarjuszów państwowych, sędziów 

i prokuratorów oraz wojskowych. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 9 paździer
nika 1923 r. o uposa,że.niu funkcjonarjuszów państwo
wych i wojska tD.l. U. R. P. Nr. 116, poz. 924) oraz 
art. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 1923 r. o uposażeniu 
sędziów w sądownictwie powSlZechnem i administra
cyjnem, oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr. 134, 
poz. 1107) zarządza się conastęp.uje: 

§ 1. W paragraHe 10 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 17 września 1927 r. o należnościach 
za podróże słUJŻbowe, delegacje (odkomenderowa
nia) i przeniesieniafunkcjonarjuszów państwowych, 

. sędziów i prokuratorów oraz wojskowych (Dz. U. R. 
P. Nr. 92, poz. 826) dodaje się nowy końcowy ustęp 
o następuja.cem brzmieniu: "Władza zarządzająca 
podróż służbową może przyznać osobom, pobierają
cym uposażenie według grupy VI i wyżej, oraz sę
dziom i prokuratorom, pobierającym uposażenie we
dług grupy A i wyżej, ?:wrot faktycznie poniesionych 
i udowodnionych kosztów użycia jednego miejsc,a 
w wozie sypialnym,klasy przys.ługującej danej oso
bie, jeżeli podróż ko,Ieją trwa dłużej niż sześć godzin 
między 21 a 6 godziną, a zarazem podróż służbowa 
ma charakter nagły i zachodzi konieczność pełnienia 
następnego dnia ozynności urzędowych. Nie dotyczy 
to Marszałka PoIski, Prezesa Rady Ministrów, Mini
strów i Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, którym 
W każdym wypadku podróży służbowej przysługuj. 
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48 Dziennik Ustaw. Poz. 54, 55, 56 i 57. Nr. 7. 

pra'wo użycia całego przedziału sypialnego ·: w wozie 
sypialnym. Zwrot .kosztów przejazdu wOzem sypial
nyni ~rnien się odbywać na podstawie dołączenia do 
rachunku kosztów podróży oryginalne'go ' kuponu, 
uprawniającego do zajęcia miejsca względnie prze-
działu w wozie sypialnym". ' 

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

Pr~zes Rady Ministrów: K. BarleI 

J{ierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy 'Matuszewski 
j ' . ' , ~ 

55. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNJ,CTW A 

z dnia 20 stycznia 1930 r. ' 
. , 

W spr,aw:ie , ceł wywozowych na drewno osikowe. 

, .. Na podstawie art. 7 punkt al ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania sto
SUQkó~ celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) za
rz,\aza się co następuje: 

§ i. Pozycja 228 punkt 3) taryfy celnej (Dz. 
U .. R. P. ;ż 1927 r. Nr. 1l8,poz. 1018) . w . br.zmieniu, 
na'danem jej ' rozporządzeniem z dnia 25 lutego 1929 r. 
(Dz. u; R. P. Nr. 15, poz. 126) otrzymuje .brzmienie 
następujące: 
Pozycja taryfy 

celnej . 
Nazwa towaru Cło od 100 kg. 

Zł .gr 
228 ' Drewno: 

, 3) osikowe:' l 

a) okrągłe o średnicy 20 . cm 
• ." • I I 
1 wyze·), mierzone) w men,-
szym końcu bez kóry" j o 
długości: 
I. od 0,8 metra do 2 me-

trów wyłącznie . . 1,50 
II. od 2 metrów wzwyż. 3,-

b) w szc:zapach z rdzen.iem 
wyłupanym o grubości 
10 cm i wyżej, mierzonej 
bez kory, jako też . w 
szczapach niepoz.bawio
nych rdzenia o promieniu 
od 15 cm i wyżej, wszyst- . 

. ko o długoścli 0,8 metra ' 
i wyżej •... ': . ~ . " 1,50 

§ 2. Cło wywozowe od drewna osikowego 
w szc,zapach. prze"",idziane wyżej w punkCie 3) lite
ra b) poz. 228 taryfy celnej, niebędz.ie pobierane 
w okresie czasu do dnia 31 grudni" 1930 r. włącz,nie. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem 15 lutego 1930 r. . 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy' Mtiti.z:sz2wski 
, ,. 

Mi,nister Przemys.łu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Rolnictwa: Leon J. Polczyń.ski,. 

56. 
ROZPO~ZĄDZENlE MJNI~TRóW: SKARBU, 
PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNIC1WA 

z dn.ia 28 sty~zilia 1930 r. 

w sprawie cła wywozowego od makuchów. 

Na podstawie art. 7 punkt a) ustawy z dnia 
31 lipca 1924 r. w przeqmiode uregulowania sto
sunków celnych (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) za
rządza się co następuje : 

§ L Cło wywozowe od makuchów lnianych 
i rzepakowych, przewidziane w poz. 223 taryfy cel
nej w brzmieniu ustalonem rozpoTządzenrrem Mini
strów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa 
z dnia 25 września 1929 r . w sprawie ceł wywozo
wych od otrąb i makuch(>w(Dz. U. R. P. Nr. 68, 
poz. 524) w okres,ie do dnia 31 maja 1930 r. włącz-
nie nie będzie pobierane. . , . 

§ 2. RO'ZJporządzeruie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. , 
Kierownik Ministerstwa Sk~rbu: Ignacy Matuszewski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister R01nictwa: Leon J . Polczyński 

57. 
ROZPORZĄDZENIE MTNISTRA SKARBU W PO
ROZUMIENIU Z MJNISTREM SPRAW WE-

WNĘTRZNYCH , .. ~ 

z dnia 29 stycznia 1930 r. 

w sprawie opłat za paszporty na wyjazd zagranicę. 

Na zasadzie art. 1 i 4 ustawy z dnia 17 lipca 
1924 r. w sprawie opłat Za paszporty na wyjazd za
granicę (Dz. U. R. P. Nr. 69, poz. 672), art. 13 usta
wy z dnia 31 lipca 1919 r. o tymczasowej organizacji 
władz i urzędów skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 65, 
poz. 391) oraz zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 1928 r. 
o przekazaniu wojewodom i Komisarzowi Rządu m. 
st. Warszawy niektórych . decyzyj Ministra Spraw 
Wewnętrznych (Dz. U. R. P. Nr. 95, poz. 841) zarzą
dza się co następuj~: 

§ 1. 1) Opłaty za paszporty na wyjazd ' zagra- . 
nicę z terminem ważności do jednego roku wy,noszą! ' .. 

. a) za paszport, uprawniający do jed- .. 
norazowego wyjazdu zagranicę, 
względnie za kazdezezwolenie na 
ponowny wyjazd . . . . zł lOG · 

b) za paszport, uprawniający do wie
lokrotnych wyjazdów zagranicę . II 250 

c) za paszport ulgowy, uprawniający 
do jednorazowego wyjazdu zagra
nicę w celat:h przewidz,ianych w 
art. 2 ustawyp; dnia 17 lipca 1924 r., 
względnie za każde ulgowe ZeZWO- ' 
lenie na ponowny wyjazd . . II 25 

d) za paszport ulgowy, uprawniający 
do wielokrotnych wyjazdów za2ra-


