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§ 1. Stosownie do uwagi l-ej poz_ 112 taryfy 

celnej, stanowiącej załącznik do wymienionego wyżej 
rozporZądzenia Prezydenta RzeczypospoLitej, wolne . 
są odda przy przywozie następujące preparaty che
miczne,przeznaczone do uchronienia od zarazy lub 
leczenia krzewów i drzew owocowych, jak również 
do walki ze szkodnikami gospodarstwa rolnego: 

1) zieleń szwajnf~rcka . (paryska), 
2) bejca "Uspulun", 
3) bejca "Germisan". 

.§ 2. Urzędy celne nie będą pobierały od wy
szczególnionych wyżej preparatów chemiq:nych cła 
w wypadkach okazania im przy rewizji celnej zaświad
czeńwydanych przez właściwe izby rolnicze lub
w razie ' braku ich - przez włąściwych wojewodów, 
a stwierdzających, że preparaty te sprowadzane są' istot
nie dla celów, wymienionych w § 1 niniejszego rozpo
rządzenia. W zaświadczeniach tych nadto winny 
być wskazane osoby wysyłającego i odbiorcy oraz 
ilość przywożonego preparatu. 

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

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Rolnictwa i Dóbr Państwowych: Janicki 

263. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu' 
z dnia 1 kwietnia 1925 r. 

W sprawie zmiany organizacji urz~cłÓw skarbo
wych w okręgach administracyjnych izb skar
bowych w Kraltowie, Lwowie, Łucku, Grudzią-

dzu i Poznaniu. 

Na zasadzie art. 4, 13 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urzędów 
skarbowych (Dz. P. P. P.' N:! 65, poz. 391) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. Znosi się istniejące w okręgach admini
stracyjnych izb skarbowych w Kral~owie i Lwowie 
dyrekcje okręgów skarbowych (z oddziałami: admini
stracyjnym i należytoścjowym). 

§ 2. W miejsce oddziałów administracyjnych ' 
zwiniętych dyrekcyj okręgów skarbowych (§ 1) two
rzy sit:: urzędy skarbowe akcyz i monopolów pall-
stwowych, a to: . 

a) w okręgu administracyjnym izby skarbowej 
_ krakowskiej-z siedzibą: . 
1) w f<rakowie - dla powiatów politycznych: 

Bochnia, Chrzanów, Kraków-miasto, Kraków-powiat 
i Wieliczka. . 

2) w Nowym Sączu - dla powiatów politycznych: 
Gorlice, Grybów, Jasło, limanOwa, Nowy Sącz, Nowy 
Targ i Spisko-Orawski. 

3) w Tarnowie - dla powiatów politycznych: 
Brzesko, Dąbrowa, Mielec, Pilzno, Ropczyce i Tarnów: 

4) w Wadowicach ~ dla. powiatów politycznych: 
Bi?lła, . Maków, Myślenice, Oświęcim, . Wadowice 
i Zywiec. 

b) w okręgu administracyjnym izby skarbowej 
lwowskiej - z siedzibą: 

1) w Brodach ~ dla powiatów politycznych: 
Brody, Kamionka Strumilowa, Radziechów, Zborów 
i Złoczów. 

2) w Brzeżanach -'- dla powIatów politycznych: 
Brzeżany, Podhajce, P rzemyślany i Rohatyn. 

. 3) w Czortkowie - dla powiatów politycznych: 
Borszczów, Czortków i Husiatyn. . 

4) w Jarosławiu - dla powiatów politycznych: 
Cieszanów, Jarosław, Przeworski Ł.ańcut. 

5) w Kołomyi - dla· . pówiat6w . politycznych: 
Horodenka, Kosów, Kołomyja, Nadwórna, P(!czeniżyn; 
Sn i atyń i Za leszczyki. . 

6) we Lwowie - dla powiatów polttycznych: 
Bóbrka, 9ródek Jagielloński, Lwów·miasto, LwóW
powiat i Zydaczów. 

7) w Przemyślu - dla powi20tóW politycznych: 
DobromiI, Jaworów, Mościska i Przemyśl. 

8) w Rzeszowie - dla powi3Ców politycznych: 
Kolbuszowa, Nisko, Rzeszów, S(rzyżów i Tarnobrzeg. 

9) w Samborze - dla powiatów politycznych: 
Drohobycz, Rudki, Sambor, Skole, Stary Sam !Jor, . 
Stryj i Turka. 

10) w Sanoku - dla powiatów politycznych: Brzo
zów, Krosno, Li ska i Sanok. 

11) w Stanisławowie - dla powiatow politycz· ., 
nych: Bohorodczany, Buczacz, Dolina, Kalusz, Stani
sławów i Tłumacz. 

12) w TarnopOlu - dla powiatów politycznych: 
Skałat, TarI)opol, Trembowla i Zbaraż. 

'13) '?' Zółkwi - dla powiatów politycznych: Rawa, 
Sokal i Zółkiew. . 

§ 3. Zakres działania nowo utworzonych urzę
dów skarbowych akcyz i monopolów państwowych 
(§ 2) określa ustawa z dnia 31 lipca 1919 r. o tym· 
czasowej organizacji władz i urzędów skarbowycb 
(Dz. P. P. P. N2 65 poz. 391) oraz rozporządzenia . 
Ministra Skarbu wydane na zasadzie tej ustawy. 

§ 4. Załl.ltwianie spraw należytoś::iowych, wcho" 
dzących dotychczas \'I zakres działania oddziałów na· 
leżytosdowych zwiniętych dyrekcyj okręgów skarbo~ 
wych ' (§ 1), przechodzi do terytorjalnie właściwych 
urzędów skarbowych podatków i opłat skarbo~ ' 
wych (§ 8). 

§ 5. Znosi się w okręgu administracyjnym izby . 
skarbowej w - Poznaniu urząd opłat stemplowych i po
datku spadkowego w Poznaniu. 

§ 6. W miejsce zwiniętego urzędu opłat stem
plowych i podatku spadkowego \v.. Poznaniu (§ 5) 
tworzy się urząd skarbowy do spraw opłat stemplo

' wych i podatku spadkowego w Poznaniu z terytor
jalnym zakresem działania na m. Poznań. 

§ 7. F\gendy zwiniętego urzędu opłatstemplo
wych i podatku spadkowego w Poznnniu (§ 5) prze
chodzą do terytorjalnie właściwych urzędów skarbo
wych podatków i opłat skarbowych (§ 8) oraz do 
nowoutworzonego urzędu skarbowego do spraw opłat 
stemplowych i podatku spadkowego w Poznaniu (§ 6). 

§ 8. Inspektoiaty skarbowe w okręgach izb 
skarbowych w Krakowie, Lwowie i Łucku oraz urz~· 
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dy skarbowe podatków bezpośrednich i opłat skar
bowych w okręgach izb >skarbowych w Grudziądzu 
i Poznani4 otrzymują nazwę: "urzędy skarbowe po
dat,ków i opłat skarbowych", urząd zaś wymiaru na
leżytości w Krakowie i Lwowie - nazwę: "urząd skar· 
bowydo spraw opłat stemplowych. i podatku spad
kowego w Krakowie" oraz "urząd skarbowy do spraw 
opłat . stemplowych i podatku spadkowego we 
Lwowie". 

§ 9. Rozporządzenię niniejsze wchodzi w ży
cie odnośnie do postanowień § 8 z dniem 1 maja 
1925 r~, zas odnośnie do postanowień § 1-7 z dniem 
1 września 1925 r. 

Minister. Skarbu: W. arabski 

264 •. 

Rozporządzenie Ministrów: · Skarbu i Kolei 

z dnia 18 marca 1925 r. 

W sprawie zmiany przepisó'Y o opłatach stem
plowych od dokumentów przewozowych. 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 7 kwiet· 
nia 1922 r. ' w przedm'iocie podwyższenia i zrównania 
stawek ;przy niektórych opłatach stemplowych (na
leżytościach) (Dz. U. R. P. Ng 38 poz. 315) i art. 1 
ustawy z dnia 19 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. 
N2 118 poz. 1065) zarządza się co następuje: 

§ 1. . § 4 przepisów o opłatach stemplowych 
od dokumentów przewozowych, ogłbszonych rozpo
rządzeniem Mi,!istra Skarbu w porozumieniu z Mi
nistrem Kolei Zelaznych z dnia 24 kwietnia 1923 r .. 
(Dz. U. R. P. N2 44 poz. 300) oraz ustęp pierwszy 
rozporządzenia ~inistra Skarbu w porozumieniu z Mi
nistrem Kólei Zelaznych z dnia 28 kwietnia 1924 r. 
w sprawie opłat stemplowych od dokumentów prze
wozowych na .' obszarze górnośląskiej części woje
wadztwa śląskiego (Dz. U. R. P. N2 37 poz. 402) 
uzupełnia się przepisem następującym: 

"Jeśli nadawca wysyła towar do stacji położo
nej zagranicą za bezpośrednim listem przewozowym, 
winien uiścić opłatę stemplową przez naklejenie zna
ków stemplowych odpowiedniej wartości na liśCie 
przewozowym, które sta.cja nadawcza kasuje stemplem 
expedycyjnym (datownikiem)". 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem 1 maja 1925 r. 

Minister Skarbu: W. arabski 

Minister Kolei: Tyszka 

• 

265. 

Rozpo.rządzenie Ministrów: Pracy i Opieki 
Społetznej i Spraw Wewnętrznych 

z dnia 24 marca 19~5 t. 

w sprawie, stosunku organów inspekcji pracy 
do organów służby zdrowia władzy administra

cyjnej l instancji. 

Na . podstawie punktów 3 i 4 art. 15 dekretu 
tymczasowego o urządzeniu i działalności inspekcji 
pracy z: dnia 3 stycznia 1919 r. (Dz. P. P . .. P. N2 5 
poz. 90), art. 1 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 
19 lipca 1919 r. (Dz. P. P. P. NQ 63 poz. 371) 
i . punktu 4 § 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczy· 
pospolitej z dnia 18 stycznia 1924 r. \V przedmiocie 
rozdziału kompetencji Ministra Zdrowia Publicznego 
(Dz. U. R. P. N~ 9 poz. 86) zarządza się co następuje: 

§ 1 . . W miejscowościach, gdzie · niema dosta
tecznej liczby lekarzy inspekcji pracy, inspektorzy 
pracy w razie potrzeby współdziałania lekarskiego 
vi sprawach higjeny pracy ' zwracają się do władz 
administracyjnych I instancji (lekarzy powiatowych). 

§ 2. Władza administracyjna I instancji (lekarz 
powiatowy), współdziałająca z inspektorem pracy, 

' może na wezwanie inspektora pracy lub z własnej 
inicjatywy zwiedzać zakłady pracy, w szczególności 
zaś oglądać pracownie i narzędzia, badać pracowni
ków i surowce - w miarę możności wspólnie . z in-
spektorem pracy. . 

O zauważonych przez siebie brakach w zakre
sie higjeny pr~cy władza administracyjna ( instancji 
(lekarz powiatowy) zawiadamia właściwego inspektora 
pracy, załączając jednocześnie w~iosek o wydanie 
przez inspektora stosownych zarządzeń. . . 

W razie niewydania . zarządzeń zgodnie z wnio
skiem władzy administracyjnej l instancji (lekarza 
powiatowego) inspektor pracy winien o tern piśmien
nie przy wyłuszczeniu motywów odmowy zawiado
mić władzę administracyjną I instancji, która moźe 
zażądać, by jej wniosek był rozpatrzony i rozstrzy~ 
gnięty wspólnie przez okręgowego inspektora pracy 
i właściwą władzę administracyjną II ihstancji. Gdyby 
porozumienia nie os iągnięto, sprawę rozstrzyga osta
tecznie Minister Pracy i Opieki Społecznej wspólnie 
z Ministrem Spraw Wewnętrznych. 

§ 3. W wypadkach nagłych, które narażają na 
poważne . niebezpieczerlstwo zdrowie pracowników 
lub sąsiednich mieszkańców, władza administracyjna 
I instancji (lekarz powiatowy) może wydać .bez po-

. rozumienia z inspektorem pracy tymczasowe ko' 
nieczne zarządzenia higjeniczne , zawiadamiając O nich 
bezzwłocznie właściwego inspektora pracy. 

§ 4. Rozporządzenia i przepisy w sprawach 
higjeny pracy będą wydawane przez Ministra Pracy 
i Opieki Społecznej i Ministra Spraw Wewnętrznycq, 
a w zakładach, podlegających bezpośrednio innym 
ministrom w porozumieniu z właściwymi ministrami. 

§ 5. W razie potrźeby badania surowców, pro
duktów, powietrza, pyłu i gazu w zakładach pracy 


