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§ 2. R,a,deowie do spraw handlu zagrallla,clZ'ne
go Pols'ki .po-dllega,ją Minist'rO'wi Pf'zemysłu i Ha.ndlu. 
Ra dco W'iedo spraw ha ndll'U za gr an i c z:n e g ° P o'}:slki. 
osiadlH z.agrani'cą, po,dle,gają wz,a,kresie swej dlZlia
ł'laJno-ści rówll1i,eż tej pl,acówce zagr an ic znej polskie,i, 
Móra wymieni'olna zo-stanie w delkr,e~ie nominacy~: 
nYlm radcy do spraw hand\.u za,gramcz.nego Polsk:1. 

§ 3. Radców do spraw handlu zagraniczneg,o 
PolSIki mianuje Minister P.t'Izemysłu i Ha:ridl.u w :poro-
2lUmi,eni'U '2 Mitnli's.t roem ~pIaw Zagrani,c,znych, po wy
słuchaniu opin.ji specja lne,j korruisj,i w składzie pf'zed
stawkieli Mini.sterstw.a Prlzemy.słu i Handlu, Mini
slte,:,s'twa Spraw Zagranicznych i Państwoweg,o In
stytwtu Ek,sp'or't\owe:go. 

Minister Przemysłu oj Hand'\,u 'zWattn1a radców 
do ,s'pl"aw ,handlu za,gf'anicZ'ne,gD Polski w porozumie
n~u z Ministrem Spraw ZagrClinicznyoh. . 

Właściwi według mie,jsc ,siedziby os!iadłych za
granką TClidców do Sipraw handlu :zagranUlC'Zinego poJ
S'cy prze.dsta wiciele dyploma,tyczni i k'Onlswlarn.i ma~,ą 
prawo lt)1lmcz.asowegto z,awies·z.an:i,a ich w czynn!o
ściach.ZlwiąJ:talnyc·h z Itytułem ra.dcy ,do ,spraw handlu 
'Zagranic:z.nego Po,I,ski, o ill,e iza,j tdą lUlb ujawnią się oko
Hczno-ści,lPrz·ewidzia'ne w al't.a,rt 8 i 9 ro,z.por,ządze
nJia Prelzlyide'Oota Rzeczypo!spo.\irtej z dnia 17 liSltOipada 
1927 r . (Dz. U. R. P. Nr. 102, p.oz. 886) . DecY'z~ 
o tymc,za.sowem ,z'a wiesz.eniu ra'dey do spra w hartldl!U 
z·agranticznego Po1s'k~ powinna być be,z·z,wł,o,cZAnie 
w ,drodze sbuŻibowej pTze,dsławiona Mtn~lStrowi Pl"ze
mydu i. Han.dLu, ,który w pOrQJzum~e'o:iu 'z Mi'TIlisłirem 
Stpraw ZalgrainiC'ZIl1ycih bąJdź ZlwoLni radcę, bąJdźuchy
~i 'zawile:StZ'eme. 

§ 4. LilClZlba radcó,w do ·spr:aw ,hJ8.ill.dltU '~agra
,Il'kZAtlie.go Polgki nie mote na naj,bliż.szy OIkres tl1zech
'letni pl121e'kTaczać ~·ęćdzi,esiędu udeów 'zami'esl2Jka.
łych w P,Qllsce- ,i dWlUs,t-u ~<IDieoSZlkałych za,g.ran.ioą. 

§ 5. ROlz'pOO"21ądzenie nwniejjSlze wchodZIi w ży
ciez dniem ogło!9z.enila. 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

Minister Spraw Zagranic;znyc,h: A"'łuBt Zalllski 

586. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRóW: SKARBU, 
PRZEMYSLU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA 

IZ dnia 19 wil'lZleŚlnLa 1930 r. 

w spllawie zwrotu cła przy wywozie soli potasowych. 

Na potds,taWlie alrt. 7 pwn:kt d) Uis'taWy 'z ,dnia 
31 lilpca 1924 r. w prze,dm~o,de ureg'll,).owootia stosUtn
ków cehrY'ch (Dz. U. R. P. Nr. 80, poz. 777) za1'lZątdLzJa 
się co .nas,tęp~e: 

§ t. Pt'!zy wywQlz,i'e I:l:agra,nkę s·olipołasowyc,h 
wytwórz,onych na pol'skdm obSlZ,ar,ze cemyroze.z,wa'J,a 

się na 'zwrot cła, u~sZlClzoneglOza sprowa&one z za
gt11l!n1cy ma.slzYlny i uI1Z~dz;elni,a, użyte pt'lzy p:rodukcjii 
tyrch soli, podług następujących nlprm: 

łza 100 Ik,g soli po,ta"sowych. . . . ,21ł 0,60. 

§ 2. Zwrr·o,t da z 'tytułtu wYlmienilOnego w § 1 
ninie:j.Slzeg.o rOIzporzą.dzenja uskUtte·oz.nia saę zapomo
cąkwiltów wywozowych, wy,staWJia"nych ka,żdoraz.o
WtO p l'1ZeZ UipOlw,aim.i,oil1Je do iteglO urzędy celne Qa pod
stawiez,a·Ś1w'ia:dCiZ·eń zwiąZikó'w eksportowych, po 
stwierdzeniu wywo<zu t!owa:rów ,za"gra.1lJkę. 

§ 3. Kwity wywo'zowre opi1ewają na o,k'aziciela, 
za,chowrwją.c waiJno'ść na prz.ec.ią,g 9 miesięcy old .da'ty 
kh wystaw:ie:ni,a i mogą słiUŻyć :do uis'zlczeni'a n,ale'ż
lliośc.i ceLnych za wSo~ellk~e towary isprowa"dzone IZ !Za
,g1'anky, w kaŻJdym z ulizędó:w, rwpowra.ż,n,ionych ,do 
wyst.a:w1a.nia tkWliJtów. 

§ 4. Wyka,z 'zwią,Z/ków ek,sportowych. u,praw .. 
nionych do wydawalnia powyżej wymi Emionych z,a
świa·dcz.eń us'ia"la. Mi11Ji,sler Sk'aribu w .porO!zumienau 
,z MiJnwslrem Przemysłu i Ha"ndJltuiog,bas;z·a w Dz.j.en
D'iJkru U~ę:dowym "Monitlor Pols-ki" . . 

§ 5. Roz;pot'!zą.dz~nie nłn~eijsze wchodzi w ży
cie S-go dnia po ogło,s'zen,i.u ,i ·Qbow,i.ąI~uje do dnia 
31 mar!ca 1931 r. włą,c'zJliie. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy MatuszewskI 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowaki 

Mi,oistet' Rolnictwa: Leon J. Polczyń$ki 

587. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 9 ,paźddernika 1930 r. 

w sprawie zmiaay w orgaob.cji urzędów ~k.arbo
wych podatków i opłat . skarbowyc:h ora. kotnisyj 
szacuokowych do podatków dochodowego i przemy-
słowego w okręgu izby _arbowej w Grudziądzu. 

Na. llas/lIdzie IWt. 4 i 15 ustawy ~ dn.ia. 31 Jilpca. 
1919 r. o tymciaiSQWlei org.aJlli;zacji władz i unzęaów 
S'kat'bowych (Dz. P. P. P. Nr. 65, poz. 391), art.. 33 
ustawy o państwowym ipo,dal1:lku dochodowym, ogł'o
SliOlltetj 1',olzpoT'Zf\!deeniem M~IflIi'$ua SkarbU ~ dnia. 
30 kwie·tnia 1925 r. (,o~. U. R. P. Nr. 58, pOi~. 411) 
~ ar'!. 58 us'tawy IZ dnia 15 '1i1)Ca 1925 T. o p'ań8.bwo ~ 
wym podailku pt1Z!em)llsł'owYlm (Dz. U. R. P. Nr. 79, 
poz. 550) Iz,arządZiam co następuj,e: 

§ 1. Z ODs'2:ąTU t·erYlwrjalne·go urzędu skaTb-o· 
wego podatków i opłlait skarbowY4;:h na PQwiaJt to

·ruńskiz s·ie,dz:itbą 'W Cłn~Łmży wYłącza się osiElidJ1a 
Podlgóf'z, RudaJk, Bnz'O~ł Otłoc<%ytfl, P.opioły , Brzec~
ka, Grabie, P i;aJski , Niesz·awlka. Wi:eLka N'ies,z a Wfkta , 
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Mała Ni,eM:awika, KOlzihór, Stawiki, Dybowo, CZier
ni·ewkę, Podg,ó,n·Polig'oln, Nowa-Wieś, SiLno, Zło
torja, Grabo'wljęIC, SmOllni,k i Kopa,nino i włąc.za się je 
do obs,zaru ,tJeryitonjal1nel&o uuędu 'sk,arbowego ;po
datków i o,płat s,ka-rbowy,ch na miasto Toruil ;z; sie
dJZli>bą w T o:runiu. 

§ 2. Istniejące dotychczals przy U'l",z,ędzie skar
bowym poda'~k,ów i opłart s,karbowych n:a mias,to To
ruń (l. się,dzLbą w Toruniu j,a,ko tei przy urzędzie 
skarbowym podatków i opłat skarhoW)'lch na ,?oWliat 
rtoruński 'z ISlielcilzibą w Ohełmiy IkOlmiiS~,e s'Zlac'Ulnkowe 
do spraw po,dJ~tlku dQ,chodo'w~go ~nosi s.ię ri równ'o
c.ześnie ttwO!l"zy się ,dwie Inowę kQ.mLs~'e szacunk'OIW'e 
do !Spra w pod,dlku ·docrho'dow'eg o po j.e:dlIle; ,dla każdle
go z wym'iełni'OI1lyrch w:y0e1 ur~ęidów skarbowych, 
ka~da w 'sMa,dlz/ie 12 cZ'ło.nkólw i rtylrurż lZ;as·tę:pc6w. 

§ 3, l,stni"e~~ce dotychczas Iprzy ur':zędtzie skar
bOW')'Im podatków i opł,atskarbowych n,a roialsto T,o
ruń z ,sjedzii.bą w Toru,niu jako ItęŻ pl1zy ul1zęlcliz'i'e 
s,ka,rbowym po,cI!at'kbw iopł,at ISkal'lboW'ych na po,wiart: 
,t'0ruński 2; siedz:ilbą w OheŁm~y Iklom~s!je szacunkowe 
do spraw ipod<li~k.u przeroy,słow:e,go ,znosi s~ę i ró'wno
c'zeŚlnie twor'zy się dwie nowe k01llli:sjle sZlliCUillJkoWle 
do spraw ipodalt,ku przem)'lsŁowe,glo po jleldneadil,a kiaż
dJe,go z wymie1ni'Onych w'V'Żed :Ul'Izęldów s,karbowych, 
kaMa w skłlliclJz\ie 12 ·clZłoIllków i t.yJużZ:astępców. 

§ 4. Rozporząd~e.nie ni.n.ie~sze wlchodzi w ży· 
cie z dni:e.m .ogłOls,zlma. 

Kierownik Ministerstwa Skarbu: Ignacy Matuszews.ki 

588. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

Izdnia 14 sierpnia. 1930r. 

~ydane w porozumieniu l: Ministrem Przemysłu 
1 Handlu Qr~ Minisb'eQl Wyznań Religijnych 
i Oliwiecenła Publicznego, określalące w zakresie 
umOWy o pracę warunkf praktyki, wymagan,eJ dla 
zaUCltmiia do pracowników umysłowych sprzedaw. 
c6w ł ekspedIentów s,klepowyeh i księgarsk1ch, oraz 

warunki ulgowe tegoż zaliczenia. 

Na po,d'slta·wieal"t. 2 ust.. 1 punkit 9 oraz ust. 2 
i art. 57 roZtporz,!!dzeuLa Prezyden.ta Rlz,ęlcizYlPolspO
Htejz dnia 16 marca 1928 r. o umowie o prlliCę pra
cow:nl~k:Ó'w um}'lsłowych (Dz. U. R. P. N~. 35, po,z .. 323) 
Illar,ząldt~a się c o następUij'e: 

§ 1, . Pl'IZlę·Z prakt~kę, Móra Wlra'z ~ Ulkońcize
niem ~awodowe,j '&zkQł'y .dOlksztdc,a,jące,j ielSlt, w myśl 
pI1Zlepisów art. 2 ust.. 1 pUIllikit 9 rD'ZlPOTZ:ądz.e:nia Pre
~vdenta RZiecz)'lpOlspoH'te,j IZ ;dnia 16 marca 1928 r. 
Q unloWiie o pracę pracowników umy4Sło wyoh , wa
rUnlkiem :za~~czenia 5p'J1zedawców i eks-p:edjen,tórw 
sklepQw)'Ich i 'ksi,ęg,arlskkh do praeo'w,ni:kówUJmysł,o. 
wych, nalleży Toz,umieć za.t!l'udJn~enie n,a Ipolds,tawie 

umowy o naU!kę, w rOIZUmlie<niu pr~epilsó~ tdZlidu VI 
rD!Zff'orz,!!dZle,oia P.ręlZ)'IdeIllta HJzec,zwo's,po.~~t:ej oz dnia 
7 czerwca 1927 T. o prawie prze'm}'lSłOlWem (Dz,. U. 
R. P. Nr. 53, IPOZ .. 468) hllh na po·drsif.awli:e umowy 
o pracę, poleg,atiące na ISlp:ełni'alliu ~~YIlli1lośd sp.rZle
dawcy liUlhelkspeldi'e:n~a, pr:zelz ok!rels 3·lch la,t IW na· 
st'ępUJjących 'z.a'kła:da.ch: 

1) w ,prz.e:dsięhiOlrs.twa,eh, lZaJl,kzonl)"ch według 
prZlepisów częśd II Iz,a~ąc:z!O~ka ,do a:l1t, 23 us'tawy 
z dnia 15 Hpc,a 1925 r. o państwoWym podaJtku pl1ze
my.słowYlm (Dz. U. R. P. Nr .. 79, pOIZ. 550) Ido ip'rze,d
sliębio'r,stw handl,ow)'ICh I i II ka:t'e,g'or;j,i 'Oraz do przled
sięb'i.oll'stw pl"zlemyslo'wych I, II, lU, IV i V IkatieJgo'l':j'i; 

2) w Ispó<~dzielniach :diziałaj,ących na za:sadiz,j;e 
ustawy ,z dnia 29 'paŹldzieIl11i~ka 1920 T. ,o sp,6łdzlilel
n~ach (Dz.. U. R. P. Nr. 111, poz. 733) Jliwle,Żiących :do 
e;wiąt1ków re'Wlh:yj,nych i . 

3) w rksięgami.a,chi 
4) W ,s:klE~lpaich,Q1bj,ętŁych pUltlIk'łem 1-ym :ar't. 3 

u:s·tawyz :cLruia 15.tilPca 1925 r. o pańs:twowym poda't
4 

ku 'P'r'zemysJow)'lm. 
Równoznacznę z 'Q.dbyc~em p.ra:kt:yrki :jest ró,w

nież tr1zyl1e.t.nie: a) wyk,olnywa,ui,e ,sa,mo,cIlZlferltle,j p'T.a
cy w charakter·z'e kupca w ,za,kła:da,ch, ,wrmienionycn 
w punktac,h 1 1. 3 wstępu 1 § niiIlli.ej.s,ze~o, b) iZatŁ:rud
nienie na podJstaw~e umowy o pralcę W charakrt.el'lz'e 
pracown~ka umysłowego w roz:um~elOiu rOZip<mzą
dzenia P,rezy\denta Rze'cz)'IP'ospoLirtej z dnia 16 marca 
1928 r. 'O umowie o pracę pralcown~ków umyJSłowy.Clh. 

§ 2. Spr.z.edaw:cy i elkspedjenci .s.krlepolwli i księ
garscy,wymie'lliieni w Ulsltlę:P1e 2 ad. 2 wyżej wska
zarnego :roZiporz·ądJzenia Prezydenta RJzec,zypo,s:poHte~ 
~os;tan.ą ·zaLicZleni ,do prac'own,ików u.mys~ow'Ych O illie: 

1) o,dtbyt1i c:z't'erole,tn:iąprakt)'lkę w N'~umi,e.niu 
fi 1 ust. 1 i 2 rOZlporzącbzeni.a .nim'ie~s,zetgo oraz 

2) ,zł,ożą wchara:klt,erz'e e,kslt'ernów up:ros·zczo· 
ny eglzamin ·z ,kursu Idok.sz:tałcag,<\,ce,j sZlk10ły z'awo:do
'We; ,p.rzed komisją eglzaminacYIiiną. 

Warunki dopus.Zlczenia do sMadania eigz:ami.nu, 
regulamin e~zaminu oraz progrlam egrZlam:in,acY'iIllY 
określi ,zarząldze:ni:e Ministra Wyz'nań Religi~iDych 
i Oświecenlia PubLkz,nego, pr:zyczem sItwierdzlenie, 
c1zy w da.n.elj miejscowości ni'e 1stnie1ąLUib isronieją 
w niedos>ta.teczn~j Hcz.bies,Z'koły ,dok:szltlabcają.ce na.-
1:eży ,do ikul1a,t.Ol"1jiUJm właściwegoo.kręgu :siZlk'o,ln.eg,o. 

§ 3. Przepisy niniejiszego ro'z.porzol\ldzenia nię 
doty,clz,ą sprzedawców i ekspecLje:ntów s,kJepow)'!ch 
i księ·~arskich, 'k,Łór:zy na b yllj up.raWlni,enia pracowini
kbw umy;sł'owych ,na podJstalwLe przepi:sów ustępu 
o.~ta'tn,j,ego art. 2 wyŻlej wsk!a<zane,go rOlzpo.r,zą;dJz:eu:jlą 
Pre'zyde,nta R!~ec,zYP'osporlite,j. 

§ 4. RQ:zpor'z.ądz,en~e ninieljsze wchodzi ' w ty" 
cie zaniem lo.głos,zenria. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: A. Prysior 

Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkow$ki 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 
SI. Czerwiński 


