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§ 4. Jako organ kontrolujący i działający z ramienia Ministra Skarbu ustanawia si~ przy Ministerstwie Skarbu Komisj~ Rewizyjną dla PolskIego Manopolu Tytoniowego.
Komisja Rewizyjna Polskiego Monopolu TytonIowego składa si~ z trzech członków, mianowanych
do odwołania przez Ministra Skarbu z pośród urz~d. ników Ministerstwa Skarbu, lub osób postronnych.
Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba,
pozostająca z Polskim Monopolem Tytoniowym w stasunkach handlowych.

.§ 5. Na przewodniczącego KomIsji Rewizyjnej
wyznacza Minister Skarbu jednego z członków, b~
dącego urzędnikiem Ministerstwa Skarbu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest odpowiedżialny w równej mierze z Dyrektorem Polskiego Monop<;>lu Tytoniowego, w razie zaniedbania podjęcia kroków zmierzających do usuniE;cia stwierdzonych nieprawidłości
I nadużyć.

I 6. Członkowie Komisji ReWizyjnej obowiąza
ni są zachować tajemnicę o wszystkiem co dotyczy
interesów Polskiego Monopolu TytonIowego. Udowodnione niedochowanie tajemnicy powoduje wykluczenie z Komisji i niemożność ponownego mianowania.
I

1493

Dz[ennik Ustaw. Poz. 742 , 743.

7. Komisja Rewizyjna rozpatruje bilans Pol-

skiego Monopolu Tytoniowego I przedstawia w ciągu
jednego miesiąca Ministrowi Skarbu wniosek o zatwierdzenie.

§ 8. Komisja Rewizyjna po uprzedniem porozumieniu si~ 2; Dyrektorem Polskiego Monopolu ·Tytoniowego ma prawo w każdym czasie dokonywać
rewizji Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego;
. rewizję zaś zakładów Komisja Rewizyjna ·przeprowadza według własnego llznania. Komisja ma prawo ŻZl
dać od Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytoniowego
wszelkich wyjaśnień i ma prawo przeglądania ksiąg,
dokumentów i kąrespondencji tejże Dyrekcji, oraz
wglądania w gospodarkę podwładnych jej zakładów.
:
." Przewodniczący Komisji składamiesiE:czniesprawozd,miaMinistrowi Skarbu tak z ciynności Komisji
·Rewizyjnej jak i z post~pu- pracy VI -Monopolu Tytonictwym. Qdpisy tych sprawozdań podaje PrzewodnićŻącyKomisjl Rewizyjnej do wiadomości DyrektorawiDepartamentu fikcyJ i Monopolów Ministerstwa
Skarbu j Dyrektorowi Polskiego ' Monopolu Tyto.. "lowego;
:
. - . ~' W la.zle. stwierdzenia naduiy~ Komisja Rewizyj. na me prawo- wydawać dorażnezarządzenia inHerza-.
.' ji!lce do zapobieżenia stratom Skarbu Pańs'twa,
~ Il o ich treści komunikować na piśmie Ministrowi
-Skarbu · i Dyrektorowi Polskiego Monopolu Tytanlowego.
Podwładne organa Polskiego Monopolu .Tytonlowego obowiązane są udzielać członkom Komisji
. ' Rewizyjnej wszelkich wyjaśnień. Na życzenie orga,nów Polskiego Monopolu Tytoniowego mają Ciłon- '
. . kowie Komisji Rewizyjnej potwierdzić pisemnie iądanie wyjaśnień.
... ,

Skarbu z dnia 30 maja 1923 r. (Dz. U. R. P. N2 65
poz. 507).
.

§ 10. Władze I urz~dy skarbowe załatwlajZl \
w zakresie Monopolu Tytoniowego sprawy określone
wart. 13, 14, 15 I 20 ustawy, zaś władze I urzędy
celne sprawy określone wart. 9, 10 i 11 ustawy.

§ 11. Władze i urzędy · skarbowe, oraz władze
urz~dy celne i podległe im organa wykonawcze
obowiązane są współdziałać z Dyrekcją Polskiego

i

Monopolu Tytoniowego w zakresie ustalonym i w przy. szłoś ci ustalić sfę mającym specjalnemi rozporządze
niami Ministra Skarbu.
§12. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym tracą moc
obowiązującą postanowienia rozporządzenia w § 9
wyszczególnionego, o Ue są sprzeczne z niniejszem
rozporządzeniem.

Mifllster Skarbu:

a.

Czecbowics

743.
Rozp.orzqdzenie Ministra Skarbu
z dnia 27 listopada 1926 r.

o organlzacll . Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Na podstawie art. 2 i 101 ustawy z dnia 31 lipca
1924 r. o monopolu spirytusowym (Dz. U. R. P. Ni 78
poz. 756) w brzmieniu ogłoszonem w załączniku do
rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 17 września
1925 r. (Dz.U. R. P. N2 102 poz. 720) zarządza si~
co następuje:

§ 1. MinIster Skarbu pełni funkcje naczelnej
władzy Państwowego Monopolu Spirytusowego przy
pomocy · podległych mu właściwych władz i organów
.skarbowych.

.

§ ,2.. '. _MI"is~ęJ Skarbu:
·a) decyduje w sprawach projektów ustaw i rozporzztdzeń ogłaszanych w Dzienniku Ustaw,
b) mianuje na wniosek Dyrektora Państwowego
Monopolu Spirytusowego Vice-Dyrektorów i innych
urzędników Państwowego Monopolu Spirytusowego
V, VI i VII st, sI. oraz przyznaje pracownikom kontraktowym wynagrodzellie umowne, równe uposażeniu urzędników państwowych V i VI st. sł.,
.
c) mianuje członków Państwowej Rady SpirytusoweJ I Komisji Rewizyjnej Państwowego Monopolu
Spirytusowego,
- .
. ,.. :CI) decyduje w sprtlwach, co do których nie
osiągnic;to uzg.odni.enla między Państwową Radą Splrytusową a Dyrekcją Pallstwowego Monopolu Spiry·
tusowego,
e ) decyduje w poszczególnych sprawach, które
sobie do aprobaty zastrzeże.
,.. . . Poriadto Minister Skarbu decyduje w sprawach
w Statucie Państwowego Monopolu Spirytusowego
jemu zastrzeżonych oraz zatwierdza wnioski przed·
,_;
§ 9. , Zakres . działen,!!. Dyrekcji Polsklego . M~. _. st~i~lqne przez Dyrektora Państwowego Monopol.,
" .~ DopQI.u .TytQlllqw«=gp _olg~~'_a . r.9~p~J~~4ze_~ie..tll\l~Jstra SplrY~~,s~~.59~ ..\V" $P.~~~~~,:._
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1) doty('zl!ł~ch ogólneg~ pl2lnu eksploatacji Monopolu Spirytusowego.
2) dotyczących pl2lnu finansowego, obrachunków
rocznych, obrachunku zysków i strZlt oral bilansu,
.3) oznaczani" podstawowej ceny monopolowej
za spirytus dostarczony prlez przedsJc::biorców gor1;elni do Dyrekcji Państwowego Monopolu Splrytu.owego oraz wysokości l terminów przedpłat (zali·
czek) wypłacanych przez Dyrekcj~ Państwowego Monopolu Spirytusowego za odpowiedniem zabezpieczeniem przedsl~biorcom gorzelń na r2lchunek naletytoścl za produkty przyszłej kampanjl (art. 5 I 10
ustawy).
4) oznZlczanJa sprzedażnej ceny detalicznej I hurtowej czystych wódek monopolowych oraz opłaty
Ikorbowej pobieranej od spirytusu zutytego w granJcach Państwa ('lrt. 21 ustawy),
5) oznaczania wysokości cen na aplrytus skałony dla celów technkznych, oświetleniowych I napE:dowych oraz obnlia"Ja ceny na spirytus nieskatony lub skażony a przezn2lczony do celów przemysłowych wart. 22 ustawy wyszczególnionych,
6) oznaczania sum przekazyw2lnychcorocznie
I dochodów Państwowego Monopolu Spirytusowego
na subwencje dla szpitali, klinik I Innych zakładów
leczniczych, naukowych I t. p. zutyw8jl!łcych spirytus
nieskażony do celów leczniczych tytułem częściowego
zwrotu kosztów nabycia (art. 22 ust2lwy),
7) ustalania wysokości prawa odpt;du spirytusu
dla gorzelni (art. 49 ustawy). .
We wszystkich powyżej określonych sprawach
Minister Skarbu decyduje po wysh,lchanlu opinji wła
'c/wego organu Mlnlsterstw21 Skarbu, zaś w sprawll~ł1
wyszczególnionych pod 3, 5 l 7 oraz w spr2lwac:h
wart. 9, 14, 60 I 68 ustawy przewidzianych, a Ministrowi Skarbu do decyzji zastrzeżonych. nadto po
wysłuchaniu Państwowej Rady Spirytusowej.

_ I

3. Mlnlstel'$two Skarbu:
1) wydaje zezwolenia na wy~ób . locZy:sz~z8nle
spIrytusu, wyr6b drotdzy. odu. w6dek gatunkowy(.h
l likierów, oru na ~przedaż wszelkich wódek (art. -1
ustawy),
'
2) zwelnla do wywozu z8granlc~ spółdzielczym
orgenizacJom dzi2lłaJącym na podst2lwle statutu zatwierdzonego ,przez Ministra Skarbu nadwyik«; spirytusu. przekrac:zejQcą wewn~trzne zapotrzebowDnle Dyrekc:jJ Pań.twowego Monopolu Splrytusowego_(art. 5

ustaWIł'
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zzegranl~y Iplryt~su

zCfwal21 na 'przywóz
I n2lpojów wyrabianych zesjJlrytusu. oraz iezwala
na utworzenie wolnych składówsplrytUJU l wyrobów
wódczi:lnych (art. 32 ustawy),
4) opracowuje przepisy O spospble wykonywanl21 kontroli nad przcmY$łem wódczanym (art. 19
. ustllwy).
..
!;) określa maksymalną I mlnlmaln21 zawertość
elkoholu w wyrobach wódcZ2Inychwpuszczanyc:.h
VI obrót h2lndlowy tak przez Dyrekcjt:Peuistwowego
Monopolu Spirytusowego j~k I przez prl:ed$h;biofCÓW
pryw~tnych (ort. ) 7 ustawy).
.'
' .
6) opr2lcowuje przepisy dotycz~ce nadzpru i technicznego urzqdzenla drożdżowni (Qrt. 69--,1,2 ustewy).
zwalniania od podatku kWD5u octowego wywiezionego zagranict;, prowadzeniA kslqg rlldluQkow)'c~

I

'

w wytwórniach kwasu octowego, uruchomienia tych
wytwórni ·1 unormowania okresu obrachunkowego
(kamp2lnjl) (art. 73 ustawy),
7) opracowuje przepisy o urzQdzenlu z2lkładów
sprzedaży I wyszynku napojów alkoholowych w myśl
art. 84 ustewy,
8) określa warunki, pod którymi władze skarbowe mo.g21 udzielać zezwoleń zawodowym przedsię
biorstwom z wyjątkiem przedsiębiorstw kolejowych
I teglugl na ekspedycj~ 1 przewóz napojów spirytusowych (art. 78 ustawy).
9) załatwia wszelkie inne sprawy określonewusta
wie o monopolu spirytusowym I w wydanych do nich
rozporzlłdzeniach, a zestrzeżone kompetencji Ministra
Skarbu, o ile one nie n21leżą do k21tegorji spraw wyszczególnionych w § 2 niniejszego rozporzlłdzenie, .
10) wydaje zarzl!łdzenia w sprewach zwalczenia
przemytnictwa wyrobów monopolowych i Innych neruszeń postanowień ustawy o Monopolu Spirytusowym,
11) rozstrzyga zażalenia stron przeciw z2lrządze
nlorn władz i urzędów skarbowych dotyczącym udzie-'
hml21 zezwoleń (koncesyj) na hurtowną i detaliczną
sprzedaż wyrobów monopolowych.
We . wszystkich sprawach pod 1 do 11 wymienionych Ministerstwo Skarbu zaslęgeć b~dzle
opinjl Dyrekcji Państwowego Monopolu SpirytusOwego.

II 4. Jako organ kontrolujący I działający z ramlenl'a Mlnfstra Skarbu ustanawia sl~ prtyMIi1isterIlwle Skarbu Komisję Rewizyjną dla Państwowego
Monopolu Spirytusowego.
_
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków,
mianowanych do odwołanl21 przez Ministra Skarbu
Z pośród urzędnlk6w Ministerstwe Skllrbu, lub osób
postronnych. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może
być osoba pozostaj2lc21 z Państwowym Mooopolert,t
Spirytusowym w stosunkach handlowych.
II 5. PrzewodnlczQcY"1 Komisji Rewizyjnej wyznecza ·Mlnlster Skllrbu jednego z członków, b~dą
(ego urzędnikiem Ministerstwa Skarbu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej jest odpowiedzialny w równejmierze z- Dyrektorem Państwowego MOl:tOpolu
Spirytusowego w ra.zie zaniedbania podjE:cia krokó~
~mlerz8Jący<:h do usuni~cia stwierdzonych · nlepr~widlowośćl ~ Inaduiyć.
.
-. ..
. .
§ 6. Człoryl<owle Komlsjl RewIzylr1eJ obowIą
zani s~ z8chowa~ - tajetńnlć«: o wszystkfem - ĆÓ dotyczy
Interesów Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Udowodnione niedochow2lnle tajemnicy powoduje
wyklu<::zenle z Komisji 1 niemożność ponownego mianowania.
.

17. Komisja RewizYJna rozpatruje blJ~ns P2lń
atwowego Monopolu Spirytusowego i przedstawia
w clagu jednego miesiąca Ministrowi wniosek o zatw,lerdzenie.
§ 8. Komisja RewizYJna po uprzedniem porozumieniu sl~ z Dyrektorem Państwowego MonoP91.u
Spirytusowego m!, prawo w każdym czasię dOkony"
wać rewizji Dyrekcji Państwowego Monopolu Spirytusowego, rewlzj~ zaś zakładów Komisja Rewizyjna
przeprowadzDweglug własnego uznania.. Komisja ms_.
pr~wo . żĄdA~ od Dyrekcji, Poństwowego MOn.OP9lu)
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Spirytusowego wszelkich wyjaśnień i ma prawo prze- f
glądania ksiąg, dokumentów I korespondencji tejże
Dyrekcji, oraz wglądania w gospodarkę podwładnych
jej zakładów.
Przewodnicz21cy Komisji Składa miesięczne sprawozdania Ministrowi Skarbu tak z czynności Komisjll
Rewizyjnej jak i z postępu prac w Monopolu Spirytusowym.
Odpisy tych sprawozdań podaje Przewodnicz~cy
Komisji do wiadomości Dyrektorowi Departamentu
ł\kcyz I Monopolów Ministerstwa Skarbu i Dyrektorowi Państwowego Monopolu Spirytusowego.
W rZlzie stwierdzenia nadużyć Komisja Rewizyjna
ma prawo wydawać dorazne zarządzenia, zmierzaj~ce do zapobieżenia stratom SkZlrbu Państwa, a o ich
treści komunikować na piśmie Ministrowi Skarbu
i Dyrektorowi Państwowego Monopolu Spirytusowego.
Pod władne organa Państwowego Monopolu Spi- ·.
rytusowego obowiązane są udzielać członkom Komisji Rewizyjnej wszelkich wyjaśnień. Na życzenie organów Państwowego Monopolu Spirytusowego mają
członkowie Komisji Rewizyjnej potwierdzić pisemnie
żądanie wyjaśnień.

§ 9. Zakres dzlZlłZlnia Dyrekcji P2Iństwowego
Monopolu Spirytusowego określa rozporządzenie Ministra SkZlrbu z dnia 22 stycznia 1925 r. (Dz. U. R. P.
Na 14 poz. 95).
Władze I Urzędy skarbowe załatwi2lją
Pańs!wowego Monopolu Spirytusowego
sprawy nie zastrzeżone wyraznie kompetencji władz
w §§ 2 i 3 nin. rozp. wymienionych, ZZlŚ władze
i urzędy celne sprawy określone wart. lO, 31 i 73

§ 10.

w z2lkresle

ustawy.
skarbowe, or2lz władze
im organa wykonZlwcze
z Dyrekcją Państwowego
Monopolu Spirytusoweg<J w zakresie ustalonym
i . w przyszłości ustalić się mającym specjalnemi rozporządzeniami Ministra Skarbu.

§ 11.
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Władze

i

urzędy

urzędy celne i podległe
obowiązane są współdziałać

t

misję szacunkową w składzie .ustZllonym wart. 19
ustawy, z dnia 15 lipca 1925 r. o monopolu zapał
czanym.

§ 2. Członkowie Komisji pełnią swe funkcje
bezpłZltnie. Pozamiejscowi członkowie Komisji, o ile
nie są urzędnikami państwowymi, otrzymują diety
I zwrot kosztów podróży w wysokości unormowane)
dla urze;dników IV stopnia służbowego. Takie same
diety. i zwrot kosztów podróży otrzymują Przewodniczący i członkowie Komisji, oraz rzeczoznawcy zaproszeni do oszacowania wartości przedmiotów wykupu,
w razie podróży podje;tych w sprawach zwilłzanych
z pełnieniem obowiązków członkZl Komisji, względnie
rzeczoznawcy.

§ ·3. Członkowie Komisji obowiązani są do zachowania tajemnicy w sprawach, które Przewodniczący uzna za poufne. Udowodnione niedochowanie
tajemnicy powoduje . wyklucźenie . z Komisji i niemoż
ność ponownego mianowania.
§ 4. Członkowie Komisji, którzy bez usprawiedliwienia się opuszczą 3 z rzędu posiedzenie, ·
mogą być pozbawieni mandatu.
§ 5. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Komisji z własnej Inicjatywy lub na żądZlnie przynajmniej dwóch członków i ustala porządek obrad Komisji. Z tych obrad prowadzj się protokół, który
podpisuje przewodniczący i wszyscy członkowie.
§ 6. Do ważności uchwał Komisji konleczma
jest obecność co najmniej 3-ch jej członków w tej
liczbie Przewodniczącego. Uchwały, dotyczące powołania rzeczoznawców, celem oszacowaniZl wartości
przedmiotów wykupu oraz dotyczące ustalenia ceny
szacunkowej, zapadają zwykłą większością głosówi
w razie równości głosów rozstrzyga głos PrzewodnicZQcegQ.

§ 7~ Treść uchwały ustalającej wysokość ceny
wykupu podaje siE: do wiadomości interesowanego
w formie orzeczenia. Orzeczenie podpisuje Przewod.
§ 12. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie nlczący. Względem sposobu doręczania orzeczeń maz dniem ogłoszenlZl. Z dniem tym trZlcą moc: obo- . ją znaleśc zastosowanie przepisy artykułu 186 ustawlązującą p9stanowienia rozporządzenia w § 9 wywy karnej skarbowej z dn. 2 sierpnia 1926 r. (Oz.
szczególnionego, O ile są sprzeczne z niniejszem roz- U. R. P. 1'& 105 poz. 609).
porządzeniem.

Minister Skarbu:

a.

Czecbowlcz

z

§ 8.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w tycie

dniem ogłoszenia.

Minister Skarbu:

744.
RozpofZlldzenie Ministra Skarbu
komisji szacunkowej dla ustalenia' ceny wykupu przedmiotów, służących do wyrobu zapałek.

z dnia 14 grudnia 1926 r.

O

§ 1.

Celem ustalenia ceny wykupu 'zapasów,
maszyn, naru:dzl i urz~
dloń służQcych do wyrobu zapaJek ustanawia .if; Ko-

lurowców,

półfabrykatów,

CZBcbowlc.

743Rozp(\)~ządzenie Ministra Skiubu

z dnia 29 listopada 1926 r.

Na zasadzie art. 19 i 34 ustawy o monopolu
zapał~zanym z dn. 15 lipca 1925 r; (Dz. U. R. P.
. Na 83, poz. 561) zarządza sit; co nastqpuje:

a.

w sprawie

opłat

stemplowych od weksli.

Na podstawie art. 9 (ustępu pierwszego) ustawy
dnia 26 października 1921 r. o opłatZlch stemplowych od·weksli (Dz. U. R. P. z 1922 r. Na 38, poz. 313)
oraz na podstawie art. 176 (zdania ostatniego) ustawy
Z dnia l lipca 1926 r. o opłatach Itemplowych (Oz. U.
R. P. Na 98, poz. 570) zauildzD siC;:
Z

