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§ 3. Na podstawie zgłoszenia. nadesłanego 
przez przedsiębiorcę. zaklad ubezpieczenia od wy' 
padków winien ,orzec. . w myśl § 18 ustawy z dnia 
28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. U. P. N2 1 z r. 1888) 
w brzmieniu ustalonem ustawą z. dnia 7 lipca 1921 r. 
(Dz. U. R. P. N2 65 poz. 413). czy dane przedsiębior
stwo rzeczywiście podlega obowiązlwwi ubezpiec.ze
nia. a jeżeli tak. to do której kategorji niebezpie· 
czeństwa i do jakiej klasy tej kategorji niebezpiecleń· 
stWi'3 należy je zaliczyć. 

o tern orzeczeni li należy zawiadomić plledsi~· 
blorct:. podając równocześnie taryffi. oraz władł~ , do 
której przedsiębiorca może wnieść zarzuty . 

Zaliczenia przedsiębiorstw do kategorji;: i klas 
naJeży dolwnywać według postanowier'] rozporlą' 
dzenia Min istra Pracy i Opieki Spolecznej l dnia 
26 stycznia 1925 r. o przydzieleniu do hategorji nie
bezpieczeństwa przedsiębiorstw. podlegających obo' 
wiązkowi ubezpieczenia od wypadków !la Ob5lar1.e 
województw: kr akowskiego. lwowsl<iego, stanisławowo 
skiego. tarnopolskiego. cieszyńskiej CZęSCl woje
wództwa ślqshiego. warszawskie~o. wraz z 'm. st. 
Warszawą. łódzkiego, kielecl(i ego, lubelsl~iego, biało· . 
slockiego, wolyńskiego, poleskiego. nowogródzkiego 
OIClZ ziemi wileńskiej (Dz. U, R. P. N2 15 pal. 100). 

§ 4. PrzedSIębiorcy względnie zawiadowcy. Ide
łownicy lub pełnomocnicy przedsit~biorstw, podlega
jących w myśl § 1 niniejszego rozporządzenia obo
wiązkowi ubezpieczenia od wypadków. winni w ter
minie 30 dni, licząc od dnia ogłoszenia lIiniejszego 
rozporządzenia. przedłożyć zakładowi ubezpieczenia 
od wypadków wykaz osób, uprawnionych do po
bierania rent wypadkowych od tych przedsiębiorstw 
z powodu wyp1ldl~ów za~zlych do 30 czerwca 1925 r_ 
włącznie. 

W zgłoszeniu należy pOdaĆ! ifT1i~ I nazwiSKO 
rencisty. dokładny adres (miejscowość, poczta, po
wiat). datę uszkodzenia. rodzaj uszkodzenia, stopień 
niezdolności do pracy. wysokosc lent y Do zgłosze· 
nia należy dolączyć dokumenty. ~:wie(dni jqce upraw· 
nienia rencisty. jalw to: ugody. urnowy rejentalne, 
p'rawomocne wyroki sądowe i t. p .. (jJaz kwity na 
3 raty renty, pobrane ostatnio przez lel:crslę, wzgl<:;d· 
nie uwierzytelnione odpisy tych do~.tHllentów. 

§ 5. Osoby. IJprilwnione do pobierania renty 
r powodu wypadków. las/łych do 30 czerwca 1925 r. 
włącznie w przed s iębiorstwach. podlegających na za
sadzie § 1 ninlei sze~Jo rozporządzenia obowió\Zkowi 
ubezpieczenia od wypadków, mogą zgłaszać swe 
roszczenia bezpośrednio do zakładu ubezpieczenia 
od wypadków we Lwowie lub jego oddziałów, względ
nie za pośrednictwem inspektorów pracy. W takim 
przypadku winny one podać: dokładny swój adres 
(miejscowość, poczta. powiat). datr,: i rodzaj uszko· 
dzenia, stopień niezdolności dr) pracy, wysokość 
renty, czas do jakiego renta została pobrana, załą· 
czyć dowody, stwierdzające uprawnienie do pobie
rania renty, t. j. akt ugody. umowę rejentalną lub 
wyrok sądowy, or<lZ zaświc:dczenie przedsiębiorcy, 

który wypłacał rentę, do jakiego czasu renta została 
uregulowana. 

Osobom tym zakład ubezpieczenia od wypad
ków wypłacać będzie od dnia 1 lipca 1925 r. na
leżne renty przerachowane w myśl § 10 lub 12 roz
porządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 grud
nia 1924 I. o przerachowaniu na nową walutę i usta
leniu wartości zobowiązań, wynikających z przepisów 
o ubezpieczeniu i odszkodowaniu:t. tytułu wypadków 
przy pracy (Dz. U. R. P.N!:! 115, poz. 1029). 

§ 6. Przedsiębiorcy, względnie zawiadowcy, 
Iderowhicy lub peh1Omocnicy przedsic:;biorstw, pod
legających obowiązlwwi ubezpieczenia od wypadków 
na podstawie § 1 nIniejszego rozporządzenia, o ile 
nie czynią zadość: obowią zkom zgłaszania w lermi
[Iie określonym w § 2 ' niniejszego rozporządzenia, 
ulegają karom. przewidzIanym w § 52 u~tawy z dn. 
28 grudnia 1887 r. (austr. Dz. U. P. N2 1 l r. 1888) ' 
w brzmieniu ustalonem ustawą z dnia 7 lipca 1921 r. 
(Dz. U. R. p. N~ 65 paz, 413). 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społeclnej: F. Sokal 

493. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 

z dnia 25 czelwca 1925 r. 

w sprawie zmiany organizacji urz~dów skarbo
wych podatków i opłat skarbowych oraz ko· 
misyj szacunkowych do podatków dochodo· 
wego i przemys~owego w OiH~gU izby skarbowej 

w Łucku. 

Na zasadzie art. 4, 13 i 15 ustawy z dn. 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i urz<=;dów 
skarbowych (Dz. P. P. P. N2 65 pOl. 391). art. 33 
ustawy o państwowym podatku dochodowym, ogło
szonej rozporządzernem t-'\inistr;;i Skarbu z dnia 
30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Ng 58 poz. 411) 
i art. 58 ustawy z dn. 14 maja 1923 r. w przedmio
cie państwowego podatku przemysłowego (Dz. U. R. P. 
N2 58 poz. 412), zarządza się co nastt;puje: 

§ 1. Znosi si<=; istniejący w okręgu izby sl,ar
bowej \1/ Łucku urząd skClrbowy podutków i opłat 
skarbowych w Równem i VI jego miejsce tworzy się: 

1) urząd sk,':lrbowy podatków i opłat skarbo
wych dla miasta Równego, , . 

2) urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych 
dla powiatu rówieńskiego, oba z siedzibą 
w mieście Równem, 
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§ 2. Dotychczasowe agendy zniesionego urzę· 
du skarbowego podatków i opiat skarbowych prze· 
chodzą do terytorjalnie właściwych nowoutwor lOnych 
urzędów skarbowych podatków i opIat skarbowych. 

§ 3. Istniejącą dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków i opiat skarbowych w Równem 
komisję szacunkową do spraw podatku dochodowego 
znosi się i równocześnie tworzy się 2 nowe komisje 
szacunkowe do spraw podatku dochodowego po jed
nej przy każdym z nowo utworzonych urzędów skar· 
bowych podatków i opiat skarbowych w składzie 8 
członków i tyluż zastępców. 

§ 4. Istniejące dotychczas przy urzędzie skar
bowym podatków i opłat skarbowj6ch w Równem 
komisje szacunkowe do spraw podC!tku przemysło
wego dla miasb Równego i dla pozostałych miejsco
wości powiatu rówieńskiego przydziela się do teryto
rialnie właściwych nowoutworzonych urzędów skarbo· 
wych podatków i opiat skarbowych. ' 

§ 5. Rozorządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem l sierpnia 1925 r. i z tymże dniem tracą 
moc obowiązującą wszystkie dotychczasowe przepisy 
sprzeczne z tem rpzpOIządzeniem. 

Minister Skarbu: W. arabski 

494. 

Rozporządzenie .f\'linisŁra Skarbu 

z dnia 30 czerwca 1925 r. 

w sprawie określenia ilości, miejsca urzędowa
nia i składu komisyj szacunkowych podatku 
dochodowego dla oluęgu urzędu skarbowego 

VI Katowicach. 

Na mocy art. 33 ustawy o państwowym po· 
datku dochodowym w brzmieniu, ogloszonem w roz
porządzeniu fV\inistra Skarbu z dn. 30 kwietnia 1925 r. 
(Dz. U. R. P. N2 58 poz. 411) zarządza się co na
stępuje: 

§ 1. Dla okręgu urzędu skarbowego w Kato
wicach na czasokres 1925/1926 tworzy się trzy ko· 
misje szacunkowe podatku dochodowego, a mia
nowicie: 

a) jedną dla dawnego terytorjum miasta Ka
towice, 

b) drugą dla gmin włączonych do miasta Kato
wice na mocy ustawy z dnia 15 lipca 1924 r. 
(Dz. U. Śl. N!! 18 poz. 76), 

------~----------~---------------

c) trzecią dla tej części powiatu katowickiego, 
która należy do wlaś;::iwości urzędu skarbo
wego podatków i opIat skarbowych w Ka
towicach. 

§ 2. Komisje szacunkowe, o których mowa 
w § 1 niniejszego rozporządzenia, należy tworzyć 
w składzie S-miu członków i tyluż zastępców. 

§ 3. Z chwilą ukonstytuowania komisyj sza
cunkowych na podstawie niniejszego rozporządzenia, 
rozwiązuje się Gotychczasowe komisje szacunkowe 
podatku dochodowego na obszarze urzędu skarbo
wego w Katowicach, z równoczesnem przekazaniem 
niezałatwionych spraw nowoutworzonym komisjom 
szacunkowym. 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od roku 
podatkowego 1925. 

Jednocześnie traci moc obowiązującą § 3 roz
porządzenia Ministra Skarbu z dnia 13 czerwca 1924 r. 
(Dz. U. R. P. N~ 53 poz. 534). 

Minister Skarbu: W. Grabski 

495~ 

Rozporządzenie Ministra Sprmv 
Zagranicznych 

z dnia 27 czerwca 1925 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Prze~y .. 
sIu i Handlu, Spmw Wewnętrznych, Sprawie
dliwości i Pracy i Opieki Społecznej w sprawie 
zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Zagra
nicznych z dn. 19 maja 1925 r. w porozumieniu 
z Ministrami: Skarbu, Przemysłu i Handlu, Spraw 
Wewnętrznych. Sprawiedliwości i Pracy i Opieki 
Społecznej w sprawie ogólnej taryfy opłat 

konsularnych. 

Na podstawie art. 25 ustawy z dn. 11 listopada 
1924 r. o organizacji konsulatów i o czynnościach 
konsulów (Dz. U. R. P. N2 103, poz. 944) zarządza 
się co następuje: 

§ 1. W załączniku do rozporządzenia Ministra 
Spraw Zagranicznych z dn. 19 maja 1925 r. (Dz. U. 
R. P. N2 56 poz. 4Q2) :Dział I (Opiaty zasadnicze) 
ł\ (Opłaty za czynności handlowe) poz. 'l otrzymuje 
brzmienie nastf!pujące: 


