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instytucje państwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. 

, X2 127, poz. 1044) zarządza się co następujtf 

§ 1. Kwoty, przewidziane VI ustawie z dnia 
20 grudnia 1911 r. dubelpieczeniu , urzędników pry
watnych w brzmieniu usŁelonem ustawą z dnia 
22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany ustawy 
Ż dnia 20 grudnia 1911 r. oubezyieczeniu urzędni
ków prywatnych (Dz. U. R. P. N2 89, poz. 804), 
wzgl. ustcl\lJą .z dnia 31 stycznia 1923 r. (Dz. U. R. 
'P. N2 24, poz. 144), a ust<llone ostatnio w §§l i 2 
rozporządzenia Rady fV\ini strów z dnia 19 listopada 
1923 r. w przedmiocie podwyższenia kwot, przewi-

', dzianych w obowiązującej \V b. dzielnicy pruskiej 
\ ustawie o ubezpieczeniu urzędnii,ów prywatnych (Dz. 
', U. R. P. N2 121, poz. 974), przelicza się na franki 
, złote, przyjmując przeciętna wartość f~anka złotego 
w ostatnich 3 miesiącach przed ogłoszeniem wymie

,nionego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów t. j. 
,. w 'miesiącach: sierpni u, wrześniu i październiku 1923 r. 

" 

Wartość ta wynosi 68.482 mk. pol. 
Wskutek powyższego przeliczenia wynosić będą 

'po niezbędnem zaokrągleniu: , 

I. Klasy p ł a c. 

F\) . do fr. zł. 170 rocznie 
B) od fr. zł. 170 

" " " 
280 u 

C) 
" " " 

280 
" " " 400 .. 

D) 
" .. .. 400 

" " " 
510 II 

E) 
" " " 

510 
" .. " . 680 .. 

I F) .. .. " 
680 

" .. .. 850 .. 
G) 

" .. .. 850 
" " " 

1020 .. 
H) " II " 

1020 
" .. " 

1240 
" I) ,. .. " 

1240 
" " " 

1470 ~, 

II. Składki m i e s i E; c z n e. 

\V klasie F\ fr t. z ł. 0,90 

" 
B 

" " 
1,50 

" 
C 

" " 
2,30 

.. D 
" " 

3,10 

" E .. .. 4,00 

" 
F 

" " 
5,10 

" 
G 

" .. 6,20 
- Ol H • " 

7,30 
II I Ol ' lO 9,00 

/ 

m. Opłata za z a c h o' w a n i e nabytych pre w 

wynosi 1 fr. zł. rocznie. 

§ 2. Dla zaliczen ia poborów służbowych do 
ubezpieczenia miarodajny jest kurs franka złotego 
w dniu płatności poborów. 

Dlą ustalenia części składk i przypadającej na 
ubezp ieczonego w mYśl § 170 ustawy z dnia 20 grud
nia 1911 r. miarodajnym jest kurs fmnka złotego 
w dniu ' wypłaty poborów. 

Składki . i opłaty wymierzone we frankach zlo
ty.ch uiszcza Śię w markach polskich po Kursie fran
ka złotego w dniu wpłaty do instytucji. 

§ 3. Zalegające przed dniem wejścia w życie 
nIniejszego rozporządzeni<l składki lub opIaty prze· 

,1\ 

licza się na franki złote po kursie franka z!0tego 
w dniu wej$--. .:ia w życie n:n,ejszego rozporządzenia. 

§ 4. Jeśli przy zastosowaniu niniejszegoroz'
porządzenia wypa dn ie kwota frankó,w złotych z wię
cej, niż jeden, znakall1i dziesiętnemi, a ząrazem ' sef
ne części franka złot~go wynoszą 5 tub więcej, to 
zaokrągla się je wzwyż do pdnej dziesiątej części 
franka złotego, w przeciwnym ra~ie setne i dalsze 
części franka ~łotego opuszcza się. . 

§ 5. Jeśli z przeliczenia naleźnej sumy fran
ków złotych na marki polskie, dokonanego przy 
spłacie należności, wyniknie sumn marek polskich 
niepodzielna przez 10.000, a zarazem 4 ostat~je cy
fry wynoszą . 5.000 lub więcej, to zaokrągla się ją 
Wzwyż do kwoty podzielnej przez / 10.OCO; jeśli ostat
nie cztery cyfry tworzą liczbę niższą niż 5.000, to 
iastępuje się je zerami. 

§ 6. Od skła dek i opłat zalegających oblicza 
się odsetki za Zwłbkę w wysokości 20;0 mie~ięcznie. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z d niem pierwszym następnego miesiąca po mie
siącu jego ogłoszen ia. 

Minister Skarbu: W. O/'abski 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: L. Dal'owslci 

192 . . 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 5 lutego 1924 r. 

wydane w porozumieniu z IV\inistrern Pracy 
i Opieki Społecznej w przedmiocie zastosowa
nia jedno:stki ~i:ałej do wymiaru opłat w zakre
sie ub~zpieczeń od wypadl~ów w b. dzielnicy 

pru.skiej. ' 

Na mocy postanowień art. 7, 9 i 11 ustawy 
z dr1iiJ 6 grudnia 1923 roku o zasŁosowaniu stałej 
jednostki do obliczania danin, niektórych innych do
chodów publicznych oraz kredytów, udzielanych przez 
instytucje ptlństwowe i samorządowe (Dz. U. R. P. 
N!:! 127, poz. 1044), zarzą dza się - co następuje: 

§ 1. Opłaty ubezpieczeniowe, które nbieiy po
br<?lć od pracodawców w myśl obowiązujących w b. 
dzielnicy pruskiej przepisów księgi Ili' ~ Ordynacji 
Ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej z· dnia 1 g lipca 
1911 r., winny być, o ile nie są już obliczone we 
fran kach złotych, przerechowane na nie podlugprze
cięlnego kursu franka złotego w odnośnym okresie 
obrachunkowym. , 

Przerachowanie to zastosowane b~dzj.e po raz 
pierwszy do opłat za rok 1923, a m ianowicie na 
podsta\,vie przeciętnego, kursu franka złotegq w wy-
sokości 138.535 mk. p. . . . 

Opłaty wymierzone we frankach złotych wpła
cane będą w markach polskich podług kursu franka 
złotego w dniu wpłaty do instytucji. 
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o ileby pried wejściem życi(! nin iejszegó 
rOlpbrządzenia została już wymIe rzona c3płuta :10:8 
r. 1923 w markach polskich, dokonany być winien 
wymiar ponowny \li myśl przepisów nIniejszego roz· 
porządzenia. Kwoty, uiszczon na poczet wymlerzo· 
nych ,Juf poprzednio VI mar! ach po"lskich op łat za 
rok 1923, będą, po przeliczer!iu na fran ki złote po , 
dług kursu w dniu ich uiszczenia, potrącone 7. po-
nownie wym ierzonych opłat. ' 

§ 2. Opłaty wymierzqne w markach polskich 
za lata do roku 1922 włącznie, a nie zapłacone jeszcze 
do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
p~zeracbowane będą po kursie obowiązującym w dniu 
wejścia w :tycie niniejszego roz,porządzenia . 

§ 3. Ewent ualne zaliczki na opłaty ubezpie· 
czenlowe, wvmierwne będą we frank21:::h złotych , 
a wpłacane -w markach polskich ~posobem przewi· 
dziany m w § 1 ust. 3 podług kursu franka złotego 
w dniu wDłatv. 

Z"lic'zki 'wymierzone i już pobJane w markach 
polskich na opłaty za ,r. 1923 będą przy pótrącaniu 
od opIat przerachowane na franki złote podług prze
ciętnego kursu za r. 1923. 

§ 4. Jeśli przy zastosoWaniu niniejszego roz· 
porządzenia \iJypadnie t·wota rr"mków złotych z wię
cej, niż jeden, znakarrłi dzIesiętnem i, a zarazem s~tne 
części franka złotego wynoszą 5 lub wl'ęcej, to za
okrągia się je v</Zwyż do. pełnej dziesiątej cz~ści 
fran ka złotego, w przeciwnym razie set!le i dalsze 
częścifrankn złotego opuszcza się. 

8 5 l ·1· ' 1· . I·' f , . .J • ~Ie!:'.l z prze lczema na ezr:e) SUilW . fani<OW 

złotych na marki polskie, dol<onanega przy spłacie 
nal eżności, wyniknie suma marek polskich niepo· 
dzielna przez ]0.000, a zarazem 4 Qstatnie cyfry wy
noszą 5.0CO lub więcej, to zao!,rąglasię ją wzwyż 
do kwoty podzielnej przez 1O.00Q; jeśli 'ostatnie cztery 
cyfry twort~ li czbę niż.slą. niż 5.000, to zastt~puje si ·~ 
je z~ rami. . 

§ 6. Od składek i o piat zalegających oblicza 
się odse~l\ i za zwłokę w wys<?kości 2% mies~ęcznie. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Mlnister Skarbu: W. arabski 

Mini ~ ter Pf3CY l Opieki Społecznej: L. Darowski 

193. 

Rozporządzenie Niinis!ra Skarbu 
z dnia 15 lutego 1924 r. 

celem wykonani:! ustawy z dnia 10 stycznia 
1924 r. VI ptr.eclnliecle przepisów o państwowym 
podatku doChodovvYil'1 , obowiązuj~cy(!h nu c~-

. łyrn obszarze Rzecxypo5poHtej . 

Na poqstz\\'ie Grt. arc. 2 i 19 ustawy z dnia 
10 stycm ią 1924 r. (Dz . U. R. P. )\['2 13, raz. 110) 
W pr~~dnl iocie przepisów o pa(lstwc wym podątl~u 

dochodowym, obow iązujących na tałym obsżlilr~e R~~· 
czypospollteJ, zarządza ~i~ <:0 naĘ;t~p łJj el . ' 

l>~ al't. a IJstawy • . 

li 1. Na ObSŻ{łflę 'województw: poznańskiego 
i pomorskIego .oraz górnośląskiej ćzt;iś ci wojew6dźtwa 
ślłjsklego priekawj€ się dokonywanie czynności wstęp!. 
nych do wymiaru podatku dochQdowego naczelni
kom grhin (o bs?ar6\vdwo rskich), czynności zaś do~ 
tycZ2ice · przedwstępnego oszacowania dochodów po
datkowych - podkomIsjom szacunkowym. 

§ 2. Każdy naczelnik gminy (obszf1ru dworsk:ier 
go) winien w termini::: zakreślonym przez; izbęskar7 . 
bową twyGlział sltarbowY\ivojewództwa śląskiego) spq
rzztdzić dokładny spis znajdujących się w gmii1i~ 
(obwlize dworskim) wszystkich Osób fizyczńych~ 
prawny,ch i spad ków wakujących, które wy.mienione 
są w ustawie, jako podlegBjące o?odatkowaniu, oraz 
t ycb posiadtoścl gruntowych i przedsiębiorsHv prze~ 
rnysłowych , których właściciele mieszlmją poza obr~
bem ciemej gmIny (obszaru dworskiego). 

§ 3. Każdy posiadacz nieruchomości I znajdu
jącej s ię w ci ,m ej gminie, lub jego zastępca , obowiązany 
jest władzy, której powierzono sporządzenie spisu P9-
datników, podać irl1ię i nazwisko, zawód, sposób za- I 

rob kowa nią , miejsce i dzień urodzenia osób korzy
stającycf! z tej . nieruchomości; co do robotników. 
służby i pomocników przemysłowych także pracodaw" 
cę oraz miejsce warsztatu pracy. ' 

Głowy rodziny obowiązane udzielić właścicielom 
domów lub ich zastępcom wymaganyc!) informacji 
o osobach, będących na ich utrzymaniltl , . jak równieź 
o podnajemcach i osobach korzystających z nodegÓ\~. 

§ 4. Każdy naczelnik gminy (obszaru dwor
skiego) obowiązany jest zebrat o \ ile możnośc i -jak
najdokladniejsze wiadcmo:ki o stosunkach majątko. 
WyC~l i dochodowych podatników na obszarze gmin· 
nym (dworskim) oraz o srosui1k:tch familijnych i nadzwy
czajnychoko!icznoś~iach, istotnie ·osłabiających siłę 
podatkową pła'cników, jak wog61e o wszelkich oko· 
li cznościach, które mogą uzasadnić wymiar podatku. 

. Naczelnik gniiny (obszaru dworskiego) obowią
zany jest - na podstawie poczynionych przez slebie 
dochodzeń - wpisać przypuszczalny dochód podatni
ka szczegółowo (z c sobna); według · poszczególnych 
źródeł dochodów, do wykazu dochodu. Sporządz,ony 
w powyiszll sposób wybz dochodu winien jest .ha 
czelnH, gn'!iny . (obszaru dworskiego) przesiać w ,er
minie zakreślonym przez izbę skRrbową (wydzial skar
bowy województwa śląskiego) przewodniczącemu pod~ 
komisji szacunkowej. 

W pls do wykazu, - o He chodzi o osobę. ńac.~al" 
nika gminy (obszaru dworskiego), uskutecznia władza 
podatkowa I instan(ji. 

§ 5. Przed \'lyrniarem podatku odbywa się osza
cowanie przedwstępne przez osobne podkomisje sża-
cunkovve. ' . ' 

O;;l.acowani.:: przedwstępne winno być dokona'- . 
ne w terminie z~ikreś!onym pru:~l. izbę skarbową (wy-
dzi a ł skarbowy \vojewództwa ślQs!,iego). ./ 

§ 6. Podkomi~je ~;zCi,:unkowe składają się z na
cź:elni h.a gminy, la\<:o przewodniczego, i z człofll<ów, 

" 


