.

Rrt. 7. Określenie sposobu stosowania niniej. szej ustawy do poszczególnych ro dzajów dochodów
państwowych (art. 1 niniejszej ustawy) oraz ogłosze
nie wyników przerachowania, uskutecznionego w myśl
poprzednich przepisów (art. 5 i 6 niniejszej ustawy),
zastrzega si~ rozporządzeniem · Ministra Skarbu, wyj
dariem w porozumieniu z właściwymi mInistrami,
ewentualriie rozporządzeniem Rady J'.'\inistrów.
1\rt. 8.
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Zaległe

i

bieżące

Postanowienia niniejszej ustawy stosują
do publiczno-prawnych dochodów związ
ków i instytucji samorządowych oraz instytucji
o charakterze publiczno-prawnym.
Pobrane na rzecz związków i ins tytucji samorządowych oraz instytucji o charakte rze p ublicznoprawnym dodatki do podat ków wypłac a Skarb Panstwa tym związkom według wa rtoś ci fr an ka złote ~Jo
w terminie wpływu tych dodatkó w do kas skarbowych.
Niniejsza ustawa upoważnia Rz ąd do wymierzania, obliczania i pobierania opłat kol ejowych, pocztowych, telegraficznych oraz innych sta wek taryfowych
na podstawie franka złotego.
Wszelkie kredyty, udzielane . pr.zez instytucje
p~ństwowe i ' samorządowe, będą waloryzowane na
na zasadach art. 1 i 2 niniejszej ustawy.
Szczegółowe przepisy w tym wzgl~dzie wyda
Rada Ministrów.

Rrt. 9.

się również

Rrt. 10. Przepisy ustaw podatkowych, wprowadzające stosowanie do danin publicznych wykład
nika podwyżki lub zniżki na zasadzie wskaźnika cen
hurtowych, tracą moc obowiązującą z chwilą zastosowania do tych danin przepisów niniejszej ustawy.
Traci również moc obowiązującą ustawa z dnia
24 października 1923 r. w przedmiocie podwyższenia
kar za zwłok~ (Dz. U. R. P. N!! 11 2, poz. 891) odnośnie do tych danin, do których sto s ują się postanowienia niniejszej ustawy. Z c h wilą wejścia
w życie niniejszej ustawy od tych danin oblicza si~
odsetki za zwlokę w wysokości 2% miesięcznie.

Rrt. 11. Wykonanie niniejszej ustawy porucza
Ministrowi Skarbu w · porozumieniu z właściwymi
ministrami.
się

Rrt. 12. Ustawa mniejsza wchodzi w

1 stycznia 1924 r. i
obszarze Rzeczypospolitej.

obowiązuje

na

życie
całym

.

Prezydent Rzeczypospolitej: S. Wojciecbowski
Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Skarbu: W. Kucbarski

z dnia 26 listopada 1923 r.
w przedmiocie służby przygotowawczej i egz.aminu praktycznego kandydatów na. stanowiska
urzędników rachunlwwych i kasowych w służbie
państwowej.

należności

Skarbu
Państwa (art. 1) tak w dniu wejścia w życie tej ustawy, jak i powstałe po tym dniu, m ają być do niniejszej ustawy dostosowane.
Minister Skarbu w drodze rozporządzenia przeprowadzi przystosowanie kasowo śc i i rachunkowości
do niniejszej ustawy, a w szczególn oś ci poleci przyjmOWanie zaliczek zwaloryzowanych przed terminem
płatności podatl<ów według kursu franka z łotego,
miarodajnego w dniu uskutecznion ych wpłat.

z dniem

1045.
Rozporządzenie Rady Ministrów

Na podstawie art. 11 i art. 116 ustawy o pań
stwowej służbie cywilnej z dnia 17 lutego 1922 r.
(Dz. U. R. P. N!! 21 poz. ' 164) zarządza się co ną·
stępuje:

§ 1. Kandydaci na stanowiska urzE;dl1lków rachunkowych ,i kasowych w służbie państwowej winni
odbyć służbę przygoto wa wczą (praktykę), przewidzianą

wart. '12 ustawy o państwowej
złożyć egzamin praktyczny.

służbie

cywilnej oraz

§ 2. Podania o dopuszczenie do służby przygotowawczej należy wnosić do władzy powołanej do
mianowania urzęd n ików rachunkowych i ' kasowych.
Do podania mają być dołączone: metryka urodzenia, dowód obywatelstwa polskiego, dowód posiadania wykształcenia średniego" świadectwo zdrowia
oraz dokł a dny życiorys.

§ 3. W wypadkach wyjątkowych, zasługujących
na szczególne uwzgl ę dnienie, będą mogli być doptJszczen i do służby przygotowawczej-w zastosowaniu post a now ień zawartych w ustępie ostatnim art. 11
i ustępie pierwszym art. 115 ustawy o państwowej
służbie cywilnej - kandydaci nieposiadający pełnego
wykształcenia średniego.

§ 4. Służba przygotowawcza trwa zasadniczo
rok i odbywa się ją kolejno możliwie ' we wszystkich

działach rachunkowości, względnie kasowości.
O ile kandyd at wykaże, że posiada przynajmniej

trzyletnią praktykę rachunkowo-kasową w instytucji
publicznej lub prywatnej, może władza naczelna
w razie bardzo dobrej kwalifikacji skrócić czas służby

przygotowawczej, ewentualnie także zwolnić od zło
prektycz'1,e go.
O wyniku służby priygotowawczej wydaje opinje
właściwa komisja kwalifikacyjna na podstawie sprawozdania władzy służbowej kandydata. W sprawozdaniu winna władza służbowa podać obok oceny
pIlności i uzdolnienia kandydata także opinjE: o zachowaniu się jego w służbie i poza służbą.
W razie ujemnego wyniku służby przygotowawczej może władza, która przyj~ła kandydata na służbę
przygotowawczą, zwolnić go ze służby lub orzec
przedłużenie służby przygotowawczej, jednak najwyżej na przeciąg jednego roku. Jeżeli ponowna ocena
wypadnie ujemnie, należy kandydata zwolnić ze służby.
żenia egżaminu

§ 5.

Po ukończeniu służby przygotowawczej

z dodatnim wynikiem winien kandyda t

poddać się

egzaminowi praktycznemu.
W razie niezłożenia egzaminu w ciągu dwóch
lat od wstąpienia do służby należy kandydata zwolnić ze służby.
.
Podania o dopuszczenie do egzaminu należy
wnosić w drodze' służbowej do władzy powołanej do

..

_ Nl_g_l_27_
, ___________ O~~e_n_
n_
ik __~_~~~~~_P~~.~_04_
5. ~,~____
.. _ _ _ _ _ _ _~__t5_)_1.w...
,_
Komisji egzaminacyjnej wyznacza się protokó·
mianowania. Władza shlibowa dołącza do podania
anta z gronn uw"dników władzy, przy której ustakomisji kwalifikacyjnej o wyniku służby przy.
gotowawczej. Władza powołana do mianowania prze- nowiona jest komisja.
Przy qJZominach kandydatów na urzędników
syła decyzję o dopuszczeniu kandydata do egzaminu .
władz nieskarbowych wchodzi w skład komisj i egzamiwłaściwej komisji egzaminacyjnej, która wyznacza
nacyjnej w miejsce jednego z jej członków, wskazatermin egzaminu i zawiadamia Q tern kandydata.
nego przez przewodniczącego komisji, wyższy urzęd
§ 6. Przedmiotem egzaminu są:
nik służby rachunkowo-kasowej odnośnego resor~u,
1) znajomość ogólnych zasad ekonomji społecz wyznaczony przez właściwego Ministra w porowTmenej i skarbowości, które pozostają w związku niu z Ministrem Skarbu.
z nauką rachunkowości i kasowości państwo
§ 9. Egzamin jest ustny,
wej oraz ułatwiają jej zrozumienie (rodzaje
ESJzamin z jednym kandydatem nie może trwać
gospodarstwa i organa zarządzające niem,
dłużej, niż dwie godziny.
pojęcie majątku, kapitału, dochodu, czynszu,
renty, wartości, ceny, waluty, pieniądza, kre§ 10. Komisja egzaminacyjna ocenia wynik
dytu, ·weksla. banknotu, czeku i t. p.);
egzaminu według skali nasiępującej:
2) znajomość ogólnych zasad rachunkowości
1) jako "bardzo dobry", jeżeli kandydat wyka. i kasowości państwowej (zasady sporządza
zał wybitną znajomość przedmiotów egzaminia inwentarza i preliminarza budżetowego,
nacyjnych;
prowadzenia rachunków i ksiąg, zestawiania
2) jako "dobry", jeżeli kandydat wykazał dQzamknięć rachunków, względnie bilansów,
kładną znajomość przedmiotów;
wykonywania cenzury i t. p,);
3 jalw "dostateczny", jeżeli wiadomości kandy3) znajomość obowiązująch przepisów rachunkodata są wystarczające;
wych dla władz i urzędów państwowych oraz
przepisów kasowych ze szczególnem uwzględ
4) jako "niedostateczny", jeżeli wiadomośCi kannleniem wiadomości potrzebnych w dziale
dydata nic są wystarczające.
służby, w której kandydat pracuje, jako też
Przy ocenie odpowiedzi należy brać pod uwag~
przepisów o kontroli paristwowej;
nietylko trafność odpowiedzi na poszcżeg6lne pyta4) znajomość ogólna ustroju administracyjnego nia, lecz takle ogólne wrażenie co do rozwoju urnyPańsl.w3 ze szczególnern
uwzględnieniem
słołego kandydata i jego przydatności w służbie
statutu organizacyjnego tej władzy resorto- rac~unkowej, wzglGdnie kaso~ej.
.
wej, której podlega kandydat (ustrój władz
Uchwała komisji egzaminacyjnej Iapada wi~k·
państwowych i zakres ich działania pod
szością głosów.
względem rachunkowo - kasowym, instancje
W razie ujemnego wyniku egzaminu komisja
i t. p.);
oznacza
termin powtórzenia egzaminu. Termin ten
5) znajomość prawa budżetowego i ustawy skarnie
moie
przenosić pół roku, ~ egzamin winien być
bowej;
6) znajomość zasad, na których opierają się powtórzony w całości.
obroty, uskuteczniane przez kasy i urtędy
§ 11. Z przebiegu egzaminu s'porządza si~
państwowe za pośrednictwem Pocztowej Kasy
proŁo!<ół, do którego wpisuje sie: skład komisji egzaOszczędności i Polskiej Krajowej I-(asy Pominacyjnej, pytania egzaminu i ocen~ poszczególnych
życzkowej.
odpowiedzi tu~zież wynik egzaminu.
§ 7. Egzamin odbywa się przed komisją egza§ 12. l'Ia dowód złożenia egzaminu otrzymuje
minacyjną.
kandydat świadectwo, sporządzone według dołączo
Dla kandydatów pełniących służb;:: przy wła nego wzoru.
dzach naczelnych właściwą jest komisja ustanowiona
Świadectwo ma być podpisane przez członków
przy Ministerstwie Skarbu, dla kandydatów zaś peł komisji i zaopatrzone pieczęcią z godłem państwo 
niących służbę przy władzach niższych komisja ustawem i o treści następującej: Komisja egzaminacyjna
nowiona przy izbie skarbowej.
z umiejętności rachunkowo-kasowej przy MinisterMinister Skarbu może odstąpić od utworzenia stwie Skarbu (przy izbie skarbowej w ______ ,, __.____ ).
komisji egzaminacyjnej przy niektórych izbach skar§ 13. Od obowiązku złożenia egzaminu prakbowych i poruczyć egzaminowanie kandydatów z ich
tycznego
zwolnieni są z pośród urzędników rachunokręgów komisjom egzaminacyjnym utworzonym p rzy
kowych i kasowych, pełniqcych obecnie służbę pań
innych izbach skarbowych.
stwową, ci k'tórzy byli już stałymi urzędnikami w służ 
§ 8. Komisja egzaminacyjna składa się z prze- bie rachunkowej lub kasowej państw zaborczych
i przeszli do polskiej służby państwowej.
wodniczącego i dwóch członków, przyczem przewodniczący również egzaminuje.
Ponadto są zwolnieni od egzaminu praktycznego ci, którzy od lat trzech przed ogłoszeniem niniej,
Przewodniczącego , jego zastępcę oraz odpopełnią bez przerwy służbę
wiednią ilość członków komisji mianuje na czas nie- . szego rozporządzenia
ograniczony, aż do odwołania, Minister Skarbu pa!'!stwową Vi dziale rachunl\Owyrn, względnie kasoz grona urzędników MinisŁersŁwa"l Skarbu, względnie wym i posiadają dobrą kwalifikację.
izb skarbowych-w tym ostatnim wypadku na wnioWszyscy\ inni urzędnicy rachunkowi i kasowi,
sek dyrektorów izb skarbowych.
pełniący obecnie służb~ państwową, obowiązani są
opinję

.
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przeciągu dwóch
rozporządzenia złożyć

w

lat od ogłoszenia niniejszego
egzamin praktyczny.

§ 14. Kandydatom, którzy pełnią służbę nie
w siedzibie komisji egzaminacyjnej i poddają się po
raz pierwszy egzaminowi, należą się normalne djety
i koszty podróży.

§ 15. Niniejszęmu rozporządzeniu nie podlekandydaci na urzędników rachunkowych i kasowych w służbie kolejowej, pocztowo - telegraficznej
i wojskowej. Egzaminy praktyczne dla nich unormowane zostaną odrębnemi rozporządzen iami.
gają

§ 16. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszeni a. Równocześnie tracą moc obowiązującą dotychczasowe przepisy, wydane w przedmiocie normowanym niniejszem rozporządzeniem.
Prezes Rady Ministrów: Witos

Wzór do § 12 rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 26 listopada

U. Rzeszy niem. str. 1643) otrzymuje
brzmienie:

następujące

"P r z e d m i o t i w Ys o koś ć P o d a t k u.
Karty do gry, prze4naczone do zużycia w kraju,
podlegają podatkowi od zużycia.
PodaŁek wynosi 100.000 mkp. od talji".
2) § 2 ustęp drugi powołanej niemieckiej
ustawy otrzymuje następujące brzmienie: "od kart

do gry, przywiezionych z zagranicy, uiszcza sit; podatek równocześnie z dem".
3) W § 3 ustępie drugim powołanej niemieckiej ustawy skreśla się słowa: "i liczb~ kart"'4) § 33 powołanej niemieckiej ustawy skreśla si~.
5) . § 34 powolanej niemieckiej ustawy otrzymuje następujące brzmienie: "Przy przywozie kart
do gry z obszaru W. M. Gdańska mają zastosowanie
postanowienia art. 207 umowy polsko-gdańskiej z dnia
24 października 1921 r. (Dz. U. R. P. z 1922 roku
Ni! 16, poz. 139).
6) § 35 powołanej niemieckiej ustawy otrzymuje następujące brzmienie:

1923 r. (poz. 1045).

"C ł o.
Karty do gry przywIezIOne
zagranicy podlecelnej według przepisów taryfy celnej".

gają opłacie

ś W I 1\ D E C T W O.

Pan .._.... _ .. _......_ .
(charakter służbowy) _ _ _ _ _ _ _ __
poddał się w dniu ........_._.__ ... _ ... _ ...___ 19 ........... r.
na zasadzie rozporz;~dzenia Rady Ministrów z dnia
..._ ... _ . _____......................_._.........19 ...........r. (Dz. U. R. P.
Ni
poz.
) egzaminowi praktycznemu z umiejęt
ności rachunkowo-kasowej w służbie państwowej
i żloiył go z wynikiem......._______.___ .. _._ ......_. ____....
.:..
1 _ _ _o

. _• • • _ . _ _ _ _ • • _

(jednomyślnie. wi~kszością głosów)

19_r.

_ _ _ _ _ _• daia

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie
na obszarze górnośląskiej części województwa śląskie
go w ośm dni po ogłoszeniu i ?- tą chwilą ' przestaje
obowiązywać
rozporządzenie
Sląskiej
Rady wojewódzkiej z dnia 20 lu tego 1923 r. w przedmiocie
ujednostajnienia podatku od kart do gry (Dz. U. Śl.
N2 11, poz. 72) .

§ 3.

Wykonanie niniejszego
Ministrowi Skarbu.

powieża się

Prezes Rady Ministrów: Witos
Minister Skarbu: W. Kucbarski

. . p.
Przewodniczący

1047.

komisjf:

CzłORkowie:

•

Rozporządz.enie Ministra Skarbu w porozumieniu z. Ministrem, Przemysłu i Handlu

z dnia 31

1046.
Rozporządzenie

Rady Ministrów

z dnia 3 grudnia 1923 r.

w sprawie podatku od kart do gry na obszarze
górnośląsk iej

części

województwa

rozporządzenia

śląskiego.

Na zasadzie art. 1 i 3 ustawy z dnia 16 marca
1923 r. w przedmiocie przywrócenia mocy obowią
zującej ustawy z dnia 10 Ii{laja 1921 r. o regulowani u
podatków od spożycia, zuzycia względnie produkcji
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. R. P.
N2 30, poz. 183) zarządza się co następuje:

§ 1. 1) § 1 niemieckiej ustawy o opodatkowaniu kart do gry z dnia 10 września 1919 r. (Dz.

O

października

1923 r.

podwyższeniu opłaty

dalszem

stemplowej od

kart do gry.
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 24 marca
1923 r. w przedmiocie wyrówn ania opłat stemplowych oraz podatków: spadkowego i od darowizn (Dz.
U. R. P. N2 44 poz. 296) zarządza się co następuje:

§ 1.

Opłatę stemplową
"1 ustawy z dnia

od kart do gry, . usta6 lipca 1920 r. w przedmiocie opłaty stemplowej od kart do gry (Dz. U.
R. P. N2 101 poz. 666) w brzmieniu ustawy z dnia
18 marca 1921 r. (Dz. U. R. P. N2 35 poz. 204)
a ostatnio podniesioną art. 4 ustawy z dnia 24 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 44 poz. 296) podwyższa
się na 100.000 mk. od talji.
nowioną

art.

