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szon,e VI , wykommiu § 3 rozporządzenia z dnia 
18 gruqnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 134 poz. 1112); 

'4) wymiary należytości ryczałtowej fa sądowy 
nadzór nad powiernictwami (§ 38 ces. rozp. poz. 28 
taryfy) uskutecznfone na pierwszy okres wymiarowy 
na podstawie zeznań o wartości majątku w dniu 
l stycznia 1916, będą przeliczone na złote według 
kursu: 1 korona równa się 1 złotemu. 

Wszelkfe zmiany w majątku objętym węzłem 
powierniczym dla celów wymiaru należytości ryczał
towej, będą podawane w złotych w ten sposób, że 
cenę sżacunkową w markach polskich przerachowuje 
się na złote według kursu franka złotego w okresie 
ustalenia wartości. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 marca 1924 r. 
. Ma ono , zastosowanie we wszystkich sprawach 
już będących w toku, jeżeli prawo Skarbu Państwa 
do l!ależyŁości powsfaJo po wejściu w życie niniej
szego rozporządzenia. W tych wypadkach, gdy we
pług § , 6 i 7 niniejszego rozporządzenia ma być 
uwzględnioną wartość złotego w okresie przed 1 stycz
nia 1924, należy uwzględnić ją według wartości franka 
~łotego podanej w § 7 rozporządzenia Ministta Skarbu 
z dnia 18 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 134, 
,poz. 1114). , 

Jeśli wymiar został ju~ przed wejściem w ży
cie niniejszego rozporządzenia dokonany przez wła
dze skarbo\ve w markach polskich. a oyłata do tego 
czasu nie została całkowicie zapłaconą, należy nie

, wpłaconą sumę marek polskich przeliczyć na złote 
dzieląc ją przez liczbę wyrażającą kurs franka zło
tego w dniu zapadłości opłaty nie wcześniejszej jednak
że nii w dniu 1 stycznia 1924 r. 

§ 9~ , Wykonanie niniejszego rozporządzenia po
I wierz~ się Ministrom: Sprawiedliwości i , Skarbu. 

Prezes Rady Ministrów 
i Minister Skarbu: W. Grabski 

~inister Sprawiedliwości: WI. Wygahowski 

187. ' ~ 

Rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 25 lutegtl 1924 r. 

o z8Stosowaniu złotego do kosztów i opłat są
dowych w województwach: poznańs,kiem i po-
'J mOfskiem. , 

Na, podstawie arf., 9 ustawy z dnia 24 marca, 
1923 r ) w przedmiocie kosztów sądowych i opłat 
W województwach: poznańskiem i pomorskiem (Dz. 
U. R. P. N!! 43, poz. 294) oraz art. 5, 6 i 7 ustawy 
z dnia 6 grudnia 1923 i. o zastosowaniu stałej jed
no~tki do obliczania danin, niektórych innych docho
dpw publicznych oraz kredytów, udzielanych przez 
instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. 
'N2 127, poz. 1044) zarządza. się co następuje: 

--------~-----=-------------------
§ '1. Uchyla się rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 28 grudnia 1923 r. w przedmiocie kosztów 
sądowych i • opłat w województwach: poznańskiem 
i pomorskiem (Dz. U. R. P. N2 137, poz. '1135)., 

§ 2. Wszelkie kwoty w markach polskich wy. 
mienione: 

1) w niemieckiej ustawie o kosztach sc:tdowych 
z dnia 18 czerwca 1878 r." 

2) VI niemieckiej ustawie o opłatach komorni
ków sądowych z dr1ia 24 czerwca 1878 r., 

3) w niemieckiej , ordynacji o opłatach adwoka-
tów z dnia 7 lipca 1879 r., , 

4) w niemieckiej ustawie o opłatach świadk6w 
i znawców z dnia 30 czerwca 1879 r., 

5) w pruskiej ustawie o kosztach sądowych z dnia 
25 lipca 1910 r., 

6) w · pruskiej ordynacji o opłatach 'notarjuszy, 
z dnia 25 lipca 1910 r., 1 

7) w pruskiej ustawie o opłatach adwok:ató~ 
i komorników sądowych z dnia 21 marca 1910 r.~ 

w wysokości ustalonej ustawą z dnia 24 marca 
1923 r. (Dz. U. ,R. P. N2 43, poz. 292) przelicza si~ 
na złote równe 'frankowi złotemu w ten sposób, że 
w miejsce kwot w markach polskich wstępuje taka 
kwora złotych, jaka wypadnie z podzielenia tych kwot 
marek polskich przez tysiąc, o ile- w następnych pa
ragrafach inaczej nie ,postanowiono. 

Niezmienione zostają stawki oznaczOne w sto-
pie ,procentowej (stawld procentowe). . - , 

§ 3. § 7 niemieckiej ustawy o kosztach sądo
wych otrzymuje brzmienie następujące: 

"Najnitsza kwota opłaty wynosi, nie naruszając 
przepisu § 59 ust. 2 - czt,erdżieści groszy. 

Kwoty groszy niepodzielne przez dziesięć za
okrągla się wzwyż do kwoty podzielnej przez dziesięc". 

§ 4. > § 8 lJiernię ckiej ordynacji o opłatach adwo
katów otrzymuje brzmienie następujące: 

"Najniższa ' kwot~ wszelkiej opIaty, która Się- ma 
obliczyć wedle przepisów rozdziałów drugiego do 
czwartego wynosi 2 złote. 

Kwoty groszy niepodzielne przez dziesięć za
okrągla się wzwyż do kwoty podzielnej przez dziesięć". 

§ 5. Pruska ustawa o kosztach sądowych ule-
ga następującym zmianom: ", 

1) § 32 otrzymuje brzmienie następujące: 
"Najniższa kwota opłaty wynosi 1 złoty, eJ ile 

w tej ustawie nie postanowiono innej najniższej kwo
ty opłaty. 

, Kwoty niepodzielne przez dziesięć zaokrągla się 
wzwyż do kwoty groszy podzielnej przez dziesięć. 

Opłaty, które są wyznaczone dla kwot 800, 
1000, 2000 i' 4000 złotych (§ 92, 96) óblicza się w peł
nej kwocie także za nadwyżki powyższych kwot. 

W przedmiocie zaokrąglania wymiarów stem
plowych maJą zastosowanie przepisy ustawy stem
plowej". 

_ 2) w § 72 ustępy 1 a), 2 a), 3 a) i 4 otrzymują 
brzmienie następujące; 

fi 
t 



. , 
I 

Dziennik Usta.w. 1'04. 18'7. 

, 1) przy firmach handlowych poledyńczych: 
a) za w<fągni~c,ie firmy (pie rwszy wpis)' 

. ł kategorja handlowa. złotych 60 
II" " ,ł 20 
!li" U ./ 10 
IV.. " ,,5 

ł kategorja przemysłowa złotych 75 
II 

" . r' " 
60 

III 
" I~ u 45 

IV " " " 30 
V " " " 18 

Vi " " " 
12 

VIl " " " 
5 

2) przy spółkach jawnych handlowych, sp6łkach 
. komandytowych, spółkach z ograniczoną odpowiedzial· 
nością , oraz osobach prawniczych pod łegDjących 
obowiązkowi zarej estrowania ze względu na przedmiot 
lub rodzaj przedsiębiorstwa oraz jego rozrrliar; 

a) za pierwszy wpis ' przy kapitale zakładowym 
do 50.000 złotych włącznie - podw6jną opłatę , okre
śl oną w ustępie 1 a) stosownie do kategorji hand:o-

, wej lub przemysłowej , przy .kapita le za ś powyżej 
50.000 złotych po 10 złotych od każdych następnych 
10.000 złotych, przyczem . niepełne 10.000 złotych 
uważa się za pekle; , 

. I 

. 3) przy towarzystwach akcyjnych i ak.::yjnó·ko-
mandytowych: 

a) za pierwszy wpis przy kapita le zakładowym 
do 50.000 złotyc.h-potrójną opłatt=: określoną w ustę
pie 1 a) dla I kategorji handlo wej lub przemysłowej 
stosownie do d ;larakteru przedsi ~biorstwa; przy Kap i
tale zakladow'yrh powyżej 50.000 zł. po 25 złotych od 
każdych następnych 20.000 złotych, licząc niepełne 
20.000 złotych za pełne; 

4) przy spółdzielniach: 
a) ' za pierwszy wpis • ' .. • • • • złot. 4 
b) za wpis o zmianie statutu lub wy· 

kreślenie fil"my . • • • • • . • • 
~)' za, k"żdy inny wpis • • • • • • 

.. 
" 
" 

2 
2 
l 

fi 6. § 3 . pruskiej ordynacj i o opłatach notar. 
ruszy otrzym uje brzmienie następujące: . 

"Najniższa kwota opł<lty wy'oosi 3' złote, o ile 
w tej ustawie co do opłat inaczej nie postanowiono. 
Przy przetargach opłaty za udokumentowanie przy
bi~ia podwyższa się do te} naj niższej kwoty tylko 
wtedy, gdy s uma tych ?płat w post~pow"miu' pr4e
targowem ' nie dosięga 3 złotych. 

Kwoty groszy rl~podzie l ne przez dziesięć zao
krągla się wzwyż do kwoty podzielnej przez dziesięć"_ 

§ 7. Hi; do czasu wprowadzenia złotych jako 
środka pbtnkzego, opła ty obliczone IN złotych, uisz
cZ51ne będą w markach polskich ' według kursu fran· 
ka złotego obowiązującego 'wY okres ie . uis~czenia na-
leżności. . . 

·W okresie od dnia 1 do dnia 15 każdego mie
siąc:a obowiązywać będzie dla złotego w zakresie 

' opłat i kosztów sądowycI), kurs hanka złotego z dnb 
28 poprzedniego m!esiąca-w o kresie od d nia 16 do 
kOllca miesiąca-kurs z dnia 13 · tegoż lTd csiąca ogia· 
szany przez J\\inistrCl Skarbu na podstZlwie ustawy 

... .- _ ; pe 

ż dnia 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 127, 
poz. 1044). I 

Jeśli z p rzeliCzenia należnej sumy złotyc;h na 
. ma rkI polskie dokohanego przy wpłacie należności. 

wyniknie suma marek polskich niepodzielna przez 
dziesięć tysic:cy n zarazem cztery ostatnie cyfry two
rzą liczbę 5000 lub wie;cej , to zaokrągla si~je WlW'jŹ. 
do kwoty podzielnej prz~l d ziesięć tysięcy; jeśli ostat
nie czteri cyfry tworzą liczb ·ę niższą niż 5000 to cyfry \ 
te zastępuje się zerami. ! 

§ 8. Jeżeli wartość przedmio~u służąca za pod
stawę wymiar lj opłaty, o.znaczona jest w markach 
polski ch, to wartość ta dla uzyska nią podstawy wy~ 
rniaru w złotych będzie przerachowana na złotę\ we
dług kursu wskazanego 'wY § 7 niniejszego '. rozporzą.' I 

dzenia . 
Przerachowanie nastąpi według następujących , 

zasad: I . 

l} w cywilnych spr.aw~ch spornych: 
a) gdy przedmiotem są roszczenia pienięjne -

według..>ursu okresu, \'ił któr~m opłata stała 
sit:; WV01aqahia , 

b) gdy przedmiotem są inne roszczenia mająt~ 
kowe według kursu okresu, w którym wni~ 
siono skargę Iij b poda no wniosek rozP9~zy. 
nają<ay postępowanie sądowe. 

2) we wszystkich innych rodzaj ach postępowa
nia według kursu okresu, w którym opłąta stała si~ 
wymągalna. . 

. ~ 9. Kwoty l!1arek polskich uiszczone tytułem, J 

zaliczki będą przy ostatecznym wymi arze kQsztólJ! 
uwzg(~dnione po zwaloryzowaniu według kursu ok'reslJ: 
. 1) " w cywilnych sprawach spomych. gdy przed
miotem są ros;::czenia pieniężne opiewające w mar
kć:lCh polskich, według kursu Qkresu, w któ rym opł!)~ 
ta ostatecznie ustąlona, stała się wymagalne, 

2) we wszyst!<;ich Innych wypadkach - według / 
kursu .okresu. w którym zaliczka stel!ą się wymagalna , 

I 

§ 10. Jeśli przy przeliczeniu kwoty marek pol~ 
skich na złote (§ 8 i 9) wyniknie kwota groszy .nie
podzielna przez .dziesięć , to zaokrągla się ją wzwy'~ 
do kwoty podzielnej przez · dziesięć. . 

§ 11 . , Wynikające z obrachunku kwoty złotych, I 
które tytułem nadpłaconej zaliczki mają być stronie 
zwrócone, będą prźellczcne na marki polskie wec;!ług 
tego sarnego kursu, który służył za pod~taw<; przeli! 
Clen ia kwoty rnarekpolskich ZłOŻO l1ych tytułem za~ 
liczki. na złote przy uwzgl~dniel)i u jej przy' ostatecZj
nym obrachunku opłaty. 

§ 12. ' RozporządzenIe niniejsze ma zastosowa~ 
nie do wszystkich dawniejszych czynności; ' spraw sci~ 
dmvych i wydatków, o ile wymiar według dotychcza- J 

sowych przepisów nie został do dnia wejścia w ży
cie n iniejszego rozpQrządzeL1ia dokonany. 

W tych wypadkach, gdy według § 8 i 9 ' nlnieJ ~ 
szego rozpqrządzenia ma być: uwzględniona wartośG, 
złotego w o},resie ' przed dniem 1 sty,czni~ 19?4, q 
nnldy llwzgl~dnić ją według waitości franka :dotego 
oznaczonej \" § '7 rozporządzenia Ministra . Skarbu 
z dnia 13 grudnia 1923 r. (Dz:. U. R. P. N2 134i 
poz. 1114). 
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§ t3. Jeśli wymiar opłaty sądowej został już 
p'Tzed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia 
dokonany, i3 opłata do tego czasu nie lOstm!::l całko
",vide zapłacona, należy niewpłaconą sumę m3rek 
polskich przeliczyć !'la złote, dzieląc ją przez liczbę 
wyrażającą kurs franka złotego w dniu zapadłości 
opłClty, nię wcześniejszy jednakże niż z dnia 1 stycz
nja 1924 r. 

§ 14. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 marca 1924 r. 

§ 15. Wykoł1Cinle nini~jszego rozporządzenia 
powierza się Hinistrowi Sprawiedliwości i Skcrbll. 

Prezes Rady lAillisŁrów 
i Minister Skarbu: W. Orab$ki 

~\inister Sprawiedliwości: ' Wl. Wygo17owski 

188. 

Rozporządzenie Minisłril Pracy i Opieki 
" Spo~ecznej 

z dnia 15 stycznia 1924 r. 
" wydane w porozumieniu 7. Ministrem Przemysłu 

l Handlu w sprawie czasu pr~cy dla wykony .. 
wania robót, poprzedzajqcych produkcj'i lub 

po niej nastGPujących. 

ob'wodowego inspektora pracy, podając rodzaj robót 
oraz liczbę pracownikó\lr, zatruclnionyc:h terni robo' 
tami. ·, . 

Obwodowy inspektor pracy moie zabronić prze· 
dłużenia czasu pracy, jeżeli charakter lub rodzZlj 
prac;y ni;;: odpowiada warunkom, wyłuszczonym w ni-
niejszem rozporządzeniu. -

§ 5. Ccas pracy osób, wyt\lienionych w § 1 
i 2 ninj~jszego rozporz'ł dZen : a, może być w wYPĘld
kach wyjątkowych przed!ul ony jeszcze o godzin~ na 
dobG pod waruoKiern, że czas pracy poszczególne90 
pracownika nie przekroczy 10 godzin na dobG, a w so
boty 8 godzin na dobę. Pozwolen ia udziela każdo
razowo okręgowy inspel,tor pracy; jednakie najwyżej 
na okres- półroczny. 

§ S. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 
ogłosf:enia we wszystkich zaUc:dach pracy, wymienio
nych VI art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 roku 
o czasie pracy w przemyśle i handlu, o ile nie pod- , 
leg ają one bezp<Jśrcdnio poszczególnym minister
stwom. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: [.. Darowski 

;,~ini$ter Przemysłu i Handlu: Józef Kied!'oń 

189. 

Rozporządzenie j\ł'\inisŁra S!wrbu 
Na podstawie art. 4 i 19 ustmvy z dnia 18 gru-

dnia 1919 r. o czasie pracy w przemysIe i handlu ' z dnia "1 lutego 1924 roku 
(Dz. U. R. P. z 1920 r. N2 e poz. 7) zarządza się w po, O przekazaniu ' mieh.kiej kom~~ji sza~lJni<owej 
rozumieniu z fVlinistręm Przemysłu i Handlu co na- \i!,vmiaru państwowego podat~;:l1 dochodowego 
stp .. puie: · .:I • na obszarz/e m . WłocławKa. 

§ 1. Celem wykonania robót, poprzeclzają<;:ycb 
produkcj~ lub po niej nas:ępujących, o ile rob'pty te Na zasadzie mI. 128 i art. 130 ustawy o pal1stwo
nie mogą być wykonane \V innym ,czasie, hiż bez- wym- podatku dochodowym ogłoszonej w rozporzą-

d d dzeniu Ministra 'Skarbu z dnia 14 liRca 1923 i. (Dz. 
pośrednio prze rozpocz~ciem ogólnej pracy zakła u, U. R. p_ .N2 77 poz. 607) zarządza się co następuJ'e: 
lub bezpośrednio po jej ukończeniu, może być cws . 
pracy osób, niezb~dnych do wykonywania lub dozo- § 1. Czynności komisji szacunkowej, przewl-
row<lnia tych robót, przedłużony przed rozpoczęciem dziane w części pit:f\NSzej art. 31 ustawy o państwo· 
i po/ ukończeniu ogólnej pracy zahładu, względnie wym podatku dochodowym, ogłoszonej" w fozporu~
ogólnej pracy odpowiedniej zmiany pracowników, - dzeniu Ministra Skąrbu z dnia 14 lipca 1923 r. (Dz. 
wcałcś~i ,nie więcej niż o godzinę na dobę. U. R. P . .N2 77 poz. 607), dotyczące usta lenia docho: 

§ 2. Pracownicy przy , urządzeniach technicz- d6\.\', podlegających opodetkowZlni,u na rok podr.tko
nych, -które nie mogą być ppzostawione baz obsługi wy 1924 ora.z wymir: f podatku dochodowego na 
podczas ogólnych przerw w pracy zakładu, mogą tenże rok dla osób fizycznych i spadków wakujących 
podczas przerw tych pozostawać przy pracy, jeżeli (nieobjętych) tudzież osób prawnych nieobo\uią:nmych 
ogólny czas ich pracy wskutek tego przedłuża się do publicznego składania rachunków, o ile miejscenil 
nie więcej niż Q jedqą godzin~ na dobe;. opodatkowania wspomnianych podmiotów podatko-

wych jest w myśl art. 29 powolanej ustawy o państwo-
§ 3. Przedłużenie czasu pracy jednocześnie na wym podatku dochodowym obszar m. Włocławki:1 , 

zasadzie § 1 i 2 jest dopuszczalne jedynie pod wa- przekazuje się miejskiej komisji szacunkowej, wybm
runkiem, że CZ2IS pracy poszczególnego pracownika ~lej przez Radę miejską ITl. Włocławka. ' 
nie przekrotzy' 10 godzin na dob~. a w soboty 8 go· 
dzin na dobę. § 2. Miejska komisja sZ3cunkovl3 składa sie; 

z przewodniczącego, dwóch zastępców mi~nowanych 
§ 4. _ W wl/,pad},ach przed~u~enja czesu pracy, przez Ministra Skarbu, qelcgata Skarbu Państwil. wy

przewidzieny,ch w § 1, 2 i 3 ninieJs?ego rozparzą- znaczonego przez dyrelą:ora izby skarbowej, tud~jei 
., c:l;l::eni~, zarz~d zakładu winien uprzednio zawiadomić z dwunastu CZłOlików i tyluż zastępców, wybranych 


