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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-
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nicę w celach, o których mowa 
pod c) • . . . 

e) za paszport ulgowy; uprawniający 
do jednorazowego wyjazdu zagrani
cę w celach, . przewidzianych wart. 
3 ustawy z dnia ' 17 lipca 1924 r., 
względnie za każde ulgowe zezwo
lenie na ponowny wyjazd 

. f) za paszport ulgowy, uprawniający 
do wielokrotnych w yjazdów zagra
nicę w celach, o iktórych mowa 
pod e), lub wydawany na zasa
dzie § 8 . .' .• 

g) za paszport w celach żeglar
skich(§ 3} .' , " 

zł 150 

" 20 

fi 100 

" 
3 

' 2) paszporty, wystawian~ emigr.antotn (w ro
; zumieil~1J. rozporządzeh'ia 'Prezydenta 'Rzeczypospo
litej z dnia 11 paździ~rni'ka 1927 'r. o emfgracji - Dz. 

' U. R. P. Nr. 89, poz. 799) przez powiatowe władze 
, administracji ogólnej na mocy zaświadczeń, wydawa
nych przez Urząd Emigracyjny, ekspozytury tegoż 
Urzędu lub państwowe ur,zędy , pośrednictwa pracy 

'i opieki nad wychodźcamilkomunalne urzędy po-
, średnictwa pracy w województwie śląskiem) są bez
płatne. 

§ 2. Opłaty ulgowe, przewidziane w § 1 ust. 1 
punkt e) i d} będą stos owane przez powiatowe wła
dze administracji ogólnej po . sl'wierdzeniu potrzeby 
wyjazdu w celaoh handlowych lub przemysłowych. 

" § 3 • . l}OpłaŁy ulgo\Ve, .przewidziane w § 1 
ust. 1 punkt gl, będą pobierane przez powiatowe wła
dze administracji ogólnej tylko od: 

a) żeglarzy, o ile pływają na statkach zapisa
nych w przysŁaniach, znajdujących się na 
obszarze Pa.ństwaPolskiego i ich , rodzin, 
mieszkających stale na tych statkach oraz 
niezbędnej . załogi, . 

b) pilotów, zatrudnionych na statkach obco
. krajowych, o , ileposhdają legitymaclti ·· na 

prawo wykonywania tego zawodu, wysta
wioną przez polskie urzę'dy wodne (zarzą
dy dróg wodnych i inspekcje drÓg wodnych), 
, na podstawiezaswiadczeń, wystawianych 
przez właściwe urzędy wodne (zarządy dróg 
wodnych i inspekcje dróg wodnych), stwier
dzających prawo do ulgi. 

2) Wydane za powyższą opłatą paszporty upo
ważniać będą ich posiadaczy do wielokrotnego prze
kraczania gral1lcy drogą wodną i dwukrotnego na in
nej drodze. 

3} Przepisy niniejszego paragrafu nie narusza
ją postanowień, uregul9wa~ych umow,ami między
na.rodow,:ini. 

, § 4. 1) Opłaty ulgowe, przewidziane w § 1 
ustęp 1 punkt e) będą stosowane przez powiatowe 
władze administracji ogólnej względem osób, udają
cych się zagranicę w celach: 

a) kształcenia się w szkołach średnich ogólno
kształcących, zawodowych i wyższych, na 
podstawie dowodów stwierdzających przy
jęcie do danego zakładu lub studjowania 
w danym zakładzie, względnie dowodu, uza-

leżniając.ego przyjęcie od osobistego 2:gło
szęnia się, , 

b) prowadzenia badań naukowych na podsta~ 
wie21aświadczeń władz i instytucyj państwq
WyOhi ' organizacyj naukowych lub nauko
wo - zawodowych, 

c) lec.zenia się, o ile dana osoba pr.zedstawia 
zaświadczenie, stwierdzające konieczność 
przeprowadzenia kuracji zagranicą, wysta
wione: przez lekarza powiatowego lub też, 
o ile chodzi o osoby wojskowe w czynnej 
służbie, komisyjnie przez szpital wojskowy, 
a potwierdzone przez szefa sanitarnego 
okręgu, a powiatowa władza .administracji 
ogólnej w porozumieniu z właściwym urzę
dem skarbowym stwiierdzi jej niezamożność, 

d) towar.zyszenia niezamożnej osobie chorej, 
o ile konieczność opieki w podróży jest 
stwierdzona przez lekarza powiatowego 
wz'ględnie dla osób wojskowych w czynnej 
służbie, jak wyżej pod c), 

. e} uczestniczenia wzebrani.ach międzynafO'do
wych, zawodac.h sportowych, zjazdach nau
kowych l t. p. na podstawie zaświadczeń . · 
Ministerstwa Skarbu, ' 

f) społecznych, o ile osoby te delegowane są 
przez instytucje państwowe lub samorzą· ' 
dowe. . 

2). Osoby wym'ienione w ust. 1 punkt a), b), e) 
i f) mogą być również zupełnie zwolnione od opła1 
paszportowych według uznania wojewody (Komisą

,rza Rządu) w ,porozumieniu z prezesem izby skar-
bowej. ' . ' . 

§ 5. 1) W razie bezwzględnej konieczności 
wyj.azdu niezamożnych osób w sprawach familijnych, 
majątkowych. lub innych bardzo ważnych osobistych, 
może ,im być po stwierdzeniu niezamożności (w po
rozumieniu z właściwym urzędem skarbowym), przy
znana przez powiatowe władze admipistracji ogólnej 
ulga w opłacie, przewidziana w § 1 ust. 1 punkt e), 
a nawet w wyjątkowych warunkach mogą być zu
pełnie zwolnione od opłaty. 

2) Jeżeli wyjazd jest nagłym, powiatowa wła
dza administracji ogólnej może przyznać warunkowo 
ulgę wymienioną' w ustępie 1-szym z tem, że w ra
zie późniejszego stwierdzenia, iż ' osoba wyjeżdżają
ca nie jest niezamożną. winna ona będzie w terminie 
3-tygodniowym po powrocie z zagranicy uiścić opła
tę do wysokości wymienionej w§ i ust. 1 punkt a). 

§ 6. Osobom, udającym się zagranicę służbo
wo, na skutek polecenia przełożonej władzy pań
stwowej, powiatowe władze administracji ogólnej wy
stawią Y" trybie przyśpieszonym bezpłaŁn iepaszpor
ty, uprawniające do jednorazowych względn,ie wie
lokrotnych wyjazdów zagran icę . 

§ 7. 1) Cudzoziemcy, ldórzy wyjeżdżają z Rze
c,zypospolitejna podstawie dokumentów, wyst~wia
nych przez polskie władze państwowe , a uprawnia
jących tyl~o do wyjazdu, wolni są od opłat, przewi
dzianych w niniejszem rozporządzeniu. 

2) We ' wszystkich innych wypadkach stosują 
się do cudzoziemców, wyjeżdżających zagranicę na 
podstawie dokumentów, wystawionych przez polskie 



50 Dziennik U$taw. Poz. 57, 58 i 51}. Nr. 7. 

władze p~ństwowe, przepisy o o'płatach, przewidzia
De w niniejszem rozporządzeniu. 

§ 8. W wypadkach zasługujących .na ~yiątk~: 
we 'Uwzględnienie powiatowe władze admInIstracJl 
ogólnej będą mogły, chociażby strona nie mogła za
dośćuczy.nić wszystkim wymogom przez niniejs~e 
rozporządzenie przewidzianym, pobrać na podsta~le 
decyzji wojewody (Komisarza Rządu) w porozuID1e
niu z prezesem odnośnej izby skarQowej ,za paszpor
ty, uprawniające do jednorazowego lub wielokrotne
go wyja:zdu ' zagranicę ulgową opłatę w wysokości 
zł 20 względnie zł 100, a nawet zupełnie zwolnić od 
lJiPła ty za paszport. 

§ 9. Wojewoda (Komisarz Rządu) może zwró
cić opłatę za niewykorzystany w terminie ważności 
paszport zagraniczny, o ile strona udowodni, iż waż
ne powody stały na przeszkodzie wyjazdowi, względ
nie różnicę między opłatą normalną a ulgową, o ile 
ulga zostanie później przez władze przyznana. 

§ 10. Niewykorzystany w terminie · ważności 
paszport może być bez dodatkowej opłaty przedłu
żony przez powiatową władzę administracji ogólnej, 
o ile posiadacz jego udowodni, iż ważne powody 
stały na przeszkodzie wyjazdowi. 

§ 11. Poza opłatami, przewidzianemi niniej
szem rozporządzeniem, opłatami na koszta blankie
tów paszportJwych oraz opłatami stemplowemi od 
podań i załączników, nie wolno pobierać żadnych 
innych opłat na jakikolwiek celprzł wydawaniu 
paszportów. 

§ 12. Uiszczoną w myśl niniejszego rozporzą
dzenia opłatę należy uwidocznić na paszporcie. 

§ 13. Przy przedłużaniu paszportów należy 
pobierać takie same opłaty, jak przy wystawianiu 
nowego paszportu. 

§ 14. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w t.y
cie po upływie 14-tu dni od dnia ogłoszenia. 

Równocześnie traci moc obowiązującą rozpo
rządzenie Ministra Skarbu w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wewnętrznych z dnia 27 lutego 1928 r. 
w sprawie Qpłat za paszporty na wyjazd zagranicę 
(Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 191). 

Kierownik. Ministerstwa Skarbu: I~nacy Matuszewski 

Minister Spraw Wewnętrznych: H. Józewski 

58. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia 7 stycznia 1930 r. 

W sprawie przystąpienia Włoch wraz z kolonjami do 
konwencji międzynarodowej, dotyczącej opjum, pod

pisanej w Genewie dnia 19 lutegp 1925 r • . l 
i 

Podaje się do wiadomości,zgodmie z komunika
tem sekretarjatu Ligi Narodów z dnia 21 grudnia ' 
1929 r., że przystąpienie do konwencji międzynaro- i 
dowej, dotyczącej o'Pjum, podpisamej w Genewie' 
dnia 19 lutego 1925 roku (Dz. U. R. P. z 1927 r.: 
Nr. 108, poz. 920), dokonane przez Włochy wraz l 
z kolonjami, zarejestrowane zostało w sekretarja .. : 
cie Ligi Narodów w dni'U 11 ,grudnia 1929 roku. 

Minister Spraw Zag'ranicznych: August Zaleski 

59. 

OBWIESZCZENIE MINISTRA KOMUNIKACJI, 
SKARBU ORAZ PRACY I OPIEKI SPOLECZNEJ 

z dnia 26 .listopada 1929 r. 

o sprostowaniu błędów w rozporządzeniu Ministra 
Komunikacji z dnia 26 sierpn.ia 1929 r., wydanem 
w porozumieniu z Ministrami Skarbu or~z Pracy 
i Opieki Społecznej o zakresie op,ieki lekarskiej 
i środków leczniczych dla pracowników przedsiębior-

stwa "Polskie Koleje Państwowe," 

Na podstawie art. 5 lit. b) rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej IZ dnia 23 grudnia 1927 r. 
W' sprawie wydawania Dziennika Ustaw Rzeczypo
spolitej Polskiej (Dz. U. R. P. z ·1928 r. Nr. 3, poz. 18) 
podaje się do wiadomości, że w §§ 1, 2, 3 i 4 rozpo
rządzenia Ministra Komunikacji z dnia 26 ,sierpnia 
1929 r., wydanego w porozumieniu z Ministrami Skar
bu oraz Pracy i Opieki Społecznej o zakresie opieki 
lekarskiej i środków leczniczych dla pracowników 
przeds'iębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. 
U. R. P. Nr. 62, poz. 485), we wstępie zamiast wy- . 
razu "pomoc" powinien być wyraz "Oipieka"j 
VI ustępie zaś pierwszym § 5 oraz w § 16 tegoż roz
porządzenia - zamiast wyraz'll "pomocy" winien 
być wyraz "opieki". ' 

W punkcie 5) § 3 oraz w punkc:ie 4) § 4 te1goż 
rozporządzenia, zamiast: ,,(§ 13)" winno być ,,(§ 12)". 

Minister Komunikacji: Kiihn 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszewski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prys tor 

Warszawa. Drukarnia Państwowa. Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości. 48772 P 

Konto czekowe PocztoweJ Kasy Oszczędności Hl! 30130. Cena 25 gr. 

OD ADMINISTRACJI: Prenumerata Dz. U. R. P. wynosi 8 zł. kwartalnie. Urzędy i Instytucje PaDstwowe opłacają 
fi zł. Prenumerata winna być opłacana najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem keżdego kwartału. 

Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów Dz. U. R. P. należy wnosić do właściwych urzędów 
pocztowych niezwłocznie po otrzymanhl następDeaO kolejDeao Dumeru. . 


