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Podpi6ana firma pod s ankcją kę fllą , prtewjd~i~}!lą VI iirt. 4 i !5 Y$ta.
wy z dnia 2 marC;:l 1923 r. (Dz. U. R. P. 1923 r. Mg 25, poz. 154) eświad

cza, że prowadzi przepisane Kod~l)s~m Handlowym księgi żę f}QtQwą 

jest kĘLęgi 'te okazać władzy skarbowej. 
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Pod pisana firma posiada zaświadczenie ':') z dl1ia __ .............. , _".""'._ 

1924 r. N2 .----- wydarle przez Uf;l:ąd Skarbowy w _____ ~_._,_. 
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a stwierdzające, że firr!1ii prpw~dzi prawidłowo przepis~n~ Kodeksem Hafl~ 
dlowym księgi handlowe. 

. *) Ws~y~t.kie ą"ty~dflo~flje t~80 ~<lś\. vj~dC7.eniił wpisuje b.Zlnk.przyjmując;;y ~I~A 
. ceF/le. r. ą ~aS{lQ~,e Prledlo:~nego mu Irudonllowo przez złecenlodllwc~ orygil'l~ln.ęaQ 
zaświadczęnia wzgl. n9tarjąl nego ocipisu tegoż. 

291. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 17 marca 1924 r. 

wyaane w porozumieniu z Ministrem Pracy 
i Opieki Społecznej oraz Ministrem Przemysłu 
i Handlu VI przedmiocie zastosowania jednostki 
stałej do wymiaru składel< w zaliresie ubezpie
czeń na wypadek ·niezdolności do pracy, sta
rości i na korzyść pozostałych po ubez,pieczo-. 

nych rodzin w b. dzielnicy prusltiej. 

t'l Q mocy art. 7, 9 i 11 ustawy z dnia 6 grudn ia 
1923 r. o zastosowan iu stałej jednostki do obliczania 
danin. ni ektórych innych dochodó'v'l publicznych oraz 
kredytów, udzielanych przez instytucje państwowe 
i samorządowe (Dz. U. R. P. N~ 127, poz. 1044) 
zarządza się co następuje: 

§ 1. Dra prz:e rachowania klas zarobkowych 
przewidzianych w § 1245 ordynacji ubezpieczeniowej 
Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r., a ustalo
nych w markach polskich ustawą z dnia 20 listo
pada 1919 r. o walucie w obrf!bie b. dzielnicy pruskiej 
~Dz. U. R. P. N2 91, poz. 492) przyjmuję się prze
cieŁną wartość franka złotego w ostatnich 3 miesią
cach poprzedzających miesiąc, w którym ogloszoną 
zQstała ustawa z 20 Iistopac,ia 1919 r. t. j. w miesią
cach: wrześniu, październiku i listopadzie 1919 r. 

Wartość ta wynosi 6,33 marek polsl<ich. 
Wskutek przyjęcia powyższej wartości kwoty 

zarobków roq:nych w poszczególnych klasach po 
niezbędnem zaokrągleniu wynoszą: 

. . 1 

W klasie r do 55 fr. zł. 

" ,. 11 ponad 55 OJ " 
do 85 fr. zł. 

" .. III 
" 85 " " 

,. 135 
" u ' 

" " 
IV 

" 
135 

" " " 
180 

" " 
" " 

V 
" 

180 " : " 
§ 2. Dla przerachowania składek, przewidzia

nych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
26 listopada 1923 r. w przedmiocie dalszego pod
wyższenia dodatków drożyźnianych do rent ubezpie
czeniowych inwalidów, z powodu starqści i dla ro
dzin po ubezpieczonych, zapewnionych obowiązującą 
w b. dzielnicy pruskiej ordynacją ubezpieczeniową 
Rzeszy Niemieckiej z dnia 19 lipca 1911 r. (q~. O. 
R. P. N!! 121 poz. 976), przyjmuje się przecJętną"'ar
tość franka złotego z o'statnich 3 miesiE:cyp'rzed 
miesiącem. w którym nastąpiło ogłOSzenie powyż· 
szego rozporządzenia. t. j. z . mies~cy: sierpnia, wrześ
nia i października 1923 r. 

Wartość ta wynosi 88.482 mkp. 
Wskutek przyjęcia powyższej wiu~Qś<,:i kwoty 

. składek w poszc::zególnych klasach zarobkowych po 
niezbędnem zaokrągleniu wynoszą: 

w klasie I. 0.40 fr. zł.' " II... 0.60 .. " 
OJ III... 0.60 " • 
.. IV.., 1.00 " lO " V... 1.20.. " 

§ 3. Dla zaliczenia ubezpieczonego do klasy 
zarobkowej mj~rodajny jest kurs franka złotego w dniu 
płatności zarobku. 

Dla ustalenia w markach polskich kwoty cz~~i 
składki, przypadającej na ubezpi&zonego w myśl§ 1432 
ordynacji ubezpieczeniowej Rzeszy Niemieckiej. mi'Cl
rodajnym jest kurs franka złotego w dniu wypłaty 
zarobku • 

\ 
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§ 4. Znaczki dotychczasowe tracą swą ważność 
z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, 
z dniem tym zaprzestaje się ich sprzedaży. . . 

Po dniu · wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia dawne znaczki mogą być użyte . o ile są 
w pos iadaniu zobowiązanych de:> opłacania składek. 
tylko w ciągu 3 miesięcy na zapłace nie zaległości 
z okres u przed dniem wejścia W życie niniejszego 
rozporządzenia. 

Do opłacania sk ładek bieżących używane bedą 
znaczki opiewające na franki z łote. wzg l. dziesiąte 
części franka złotego.· Znaczki te będą sprzedawane 
przez urzędy pocztowe według kursu franl~a złotego. 
obowiązującego d la krajowych taryf pocztowych w myśl 
rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 
16 grudnia 1923 r. W I sprawie waloryzacji opł at 
pocztowych. telegraficznych i telefonicznych (Dz. U. 
R. P.z r. 1924, N2 2 poz. 11). . 

W przeciągu 3 miesięcy od daty wejśc ia w ży
cie niniejszego rozporządzenia dawne znaczki mogą 
być złożone w urzędach pocztowych i policzone w no
minalnej wartośc i w markach po lskich na poczet 
wpłat za nowozahupywane zwaloryzowane znaczki 
we frankach z łotych. 

. Urzędy poczto'we przekazywa~ będą każdego 16 
i o sfatniego dnia w miesiącu uzyskaną ze sprzedaży 
znaczków gotowiznę na kon to cz.ekowe Ubezpi eczal ni 
Krajowej w Poznaniu w PocztovJe j Kas ie Oszczęd 
ności . . Odnośne b lankiety czekowe dostarczy . . urzę
dO.m Ubezpieczalnia I'\rajowa w Poznaniu . 

§ 5. Dl a opłacania skład'ek zaległych {)fzed 
dniem wejścia w życie niniejszego. ro~porządzenia 
używane będ<! pozą wypadkiem p,osiadania znacz
ków dawny'ch. znaczki opiewające na fr. z ł .• p rzyczem 
zaległą składkę przelicza się na fr. zł. podług kursu 
fr. zł. w dniu wejści a w życie nini '2jszego rozporzą
dzen ia. 

§ 6. SI<ładki do kasy emerytalnej dla robotn i
ków polskich kolei państwowych w b. zaborze pru
skim (oddZia ł H) wymierzone we fr. z ł . uiszcza się 
gotowizną w markach polskich po kursie fr. zł. w dni u 
wpłaty. Zalegające przed 'dniem wejścia w życi e ni
niejszego rozporządzenia s kładki przelicza s i ~ na 
fr. zł. po kurs ie fr. .z ł. w dniu wejścia w życie ni -
niej szego roz porządzen ia . _ 

§ 7. Jeśli p rzy zastosowaniu niniejszego roz
porządze~ia wypadnie kwota franl<ów złotych z wię
c~j niż jeden znakami d ziesiętnemi, CI zarazem setne 
częśc i franka złotego wynoszą 5 lub więcej. to za 
okrągla się je wzwyż clą p.ełnej dziesiątej ~zęści fran
ka złotego. w przeciwnym _ ra~ ie setne i dalsze częsci 
franka zlotego opuszcza. się. . > 

§ 8. Jeśl i z prz,eltczenia należnej sumy frM
ków złotych na marh polskie. dokonanego przy 
wpłacie należności, wyniknie suma marek polskich 
niepodzielna przez 10.000, a zzrazem 4 ost2tnie cy
fry wynoszą 5.000 lub więcej. to zaokrągla się ją 
wzwyż do kwoty podzi elnej przez 10.000; jeśli o stat
nie cztery cyfry tworzą liczbę niższą niż 5.000. to 
zastępuj,= się je zerami. . 

§ 9. · Od składek i opiat zalegających oblicza 
si~ odsetki za zwłokę w wysokości 2°/0 miesięcznie. 

§ 10. Rozporządzenie nJmeJsze wchodzi w ży
sie z dniem pierwszym następnego miesiąca po mie
ciącu jego ogłoszenią, 

Minister Skarbu: W. arabski 

Kierownik Mini sterstwa Pracy 
i Opieki SpołeCznej: a. S imon 

Min is ter Przemysłu i Handlu: Józef K,iedroń 

292. 

Rozporządzenie Ministrów Skarbu oraz 
Przemysłu · i Handlu 

z dnia 17 marca 1924 r. 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia z dnia 
20 kw~etnia 1923 r. w przedmioc,ie powoływania 
i z\Valniani~ oraz praw i obowiązków makle-

rów na giełdach pieniEtżnych w Polsce. 

Na podsta wie art. 20 i 26 ustawy z dn. 20 stycz
nia 1921 r. o organizacji giełd w Polsce (Dz. U. R. P. 
N2 13, poz. 71) o raz § 1 rozporządzenia Rady Mińi
strów · dni 1. lipca 1922 r. w przedmiocie rozciągnię
cia na Ziem ię Wileńską mocy obowiązującej powyż- , 
szej ustawy (Dz. U. R. P. N!~ 65, poz. 585), zarządza 
się co następuje : 

§ 1. W § 16 punkcie 3 rozporządzenia z dnia 
20 kwietnia 1923 r. w przedmiocie powoływania 
i zwalniania oraz praw i obowiązków maklerów na 
giełdach pieniężnych w Polsce (Dz. U. R. P. N2 ~3, 
poz. 372) skreśla się słowo "sumę". 

W § 29 pu nk t 2 otrzymuje brzmieni e następu
jące: "zawieszeniu w czynnościach dd 6 n~iesięcy". : 

§ 2. Rozporządzenie nin ięjsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister SkarDu: W. arabski 

fv1ini ster Przemysł u i Handlu: Józef Kiedl'Oli 

- 293. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 22 marca 1924 roku 

w przedmiocie zmiany rozporządzenia Ministra 
Skarbu z d n. 28 lutego 1924 r. w przedmiocie wy
puszczenia serji l premjowej pożyc:zki dolarowej. 

~Na podstawie §§ 1 i 11 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z d nia 31 stycznia 1924 r. 
\V przedmioCie wypuszczenia serji I · premjowej . po
życzki dolarowej (Dz. U. R. P. N2 12, poz. 103), za-
rządza się co następuje: . 

§ 1. UstE;P drugi § 4 rozporządzenia z dnia 
28 lutego 1924 r. w przedmiocie wyp uszczenia serji I 
premjowej pożyczki dolarowej (Dz. U. R. P. N!! 21, 
poz. 229) otrzymuje brzmienie następujące: 


