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Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki 
Społecznej. 

z dnia 8 listopada 1928 r. 

w sprawie zezwolenia niektórym kategorjom za
kładów pracy na nieprowadzenie części rozrachun-

kowej w książeczkach obrachunkowych. 

" Na p~dstawie art. 27 ' i67 rozporządzenia Prezyden
lta Rzeczypospolitej z dnia ' 16 marca 1928 r. o umowie 
',o pracę robotników (Dz.U. R P. Nr. 35, poz. 324) 
~arządzam co następuje: 

i . § l. J eż;eli dla państ;"~wych zakładów pracy zo
:staną wydane przez właściwych ministrów w porozu
imieniu Z Ministrem Pracy i :Opieki Społecznej przepi
,!,>y, które nakładają obowiązek wykazywania rozrachun
ku z tytułu umowy o pracę, w myśl postanowień ustę
pu drugiego art. 26 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 16 marca 1928r. o umowie o pra
cę robotników, wówczas zakładom tym zezwala się na 
niewpis.ywanie do książeczek obrachunkowych danych, 
przytoczonych w ustępie drugim art. 26 wymienionego 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. 

§ 2. Inne zakłady pracy, poza wymienionemi w § l 
roz~)orządzenia niniejszego, mogą być zwolnione w try
bie przewidzianym w § 3 od obowiązku wpisywania do 
książeczek obrachunkowych danych, wymienionych w u
stępie drugim art. 26 rozporządzenia Prezydenta Rze
czypospolitej z dnia 16 marca 1928 r. o umowie o pracę 
robotników, jeżeli st~sują system wykazywania wysoko
ś.ci wynagrodzenia i poqynionych potrąceń' przy każ
dorazowej wypłacie polegający na wydawaniu robotni
kom odpowiednich dowodów pisemnych, będących wy
kazaniem rozrachunku z tytułu umowy o pracę w myśl 
postanowień ustępu drugiego art. 26 wymienionego 
rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. 

§ 3. W celu otrzymania zezwolenia na niewpisy
wanie do książeczek obrachunkowych danych, wymie
nionych w ustępie drugim art. 26 rozporządzenia Pre
zydenta Rzeczypospolitej z qnia 16 marca 1928 r. o umo
wie o pracę robotników, zakłady pracy, wymienione 
W § 2 rozporządzenia niniejszego, składają odpowiednie 
~odania ,do właściwych o~rę~owych inspektorów pra~y 
~szczegołowem przedstawlemem stosowanego przez me 
systemu wykazywania robotnikom rozrachunku z tytu
łu umowy o pracę. 
, Właściwy okręgowy inspektor pracy, jeżeli stwier

dzi, ' że stosowany system odpowiaaa wymogom ustępu 
drugiego art. 26 wymienionego rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej, udziela odpowiedniegó zezwo
leni? 

§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
w trzy miesiące po jego ogłoszeniu. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. jurkiewicz 

849. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu 
z dnia 21 paźqziernika 1928 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Przemysłu 
i Handlu o częściowej zmianie taryfy, zawierającej 
podział miejscowości na klasy, odnośnie podatku 

przemysłowego. 

Na mQcy. art. 26 ustawy z dnia 15 lipca 1925 .~. 
o państwówym podatku przemysłowym (Dz. U~ R Po. 
Nr. 79, poz. 550) zarządza się co następuje: 

§ l. Do , części I załącznika do art. 23 ustaWy . 
Z dnia 15 lip~a 1925 r. (Dz. U",R P. Nr. 79, poz. 5,502' 
wprowadza SIę następujące zmIany: ' 1 

I. Prżenosi się z klasy II do III: l 
a) miasta Stęszew i Pobiedzisk, położone w powiei 

cie poznańskim, oraz gminy ' wiejskie powia~ 
poznańskiego, . 

b) gminę Tychy (woj. śląskie). 

II. Przenosi się następujące miejscowości, wymie
nione w ustępie D. powołanego załącznika, a położone 
na obszarze: • 

a) Izby Skarbowej Poznańskiej: 
Z klasy III dó IV miasto Witkowo, 

b) Województwa Śląskiego: 
Z klasy III do IV gminę Paniów. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obo
wiązującą z dniem 1 stycznia 1929 r. i ma zastosowanie 
do wszystkich świadectw przemysłowych, nabywanych ' 
na okresy podatkowe począwszy od roku 1929. 

• 
Minister Skarbu: G. Czechowicz 
Minister Przemysłu Handlu: E. Kwiatkowski 

850. 

Rozporządzenie Ministrów: Skarbu, Prze
mysłu i Handll1 oraz Rolnictwa 

z dnia 5 listopada 1928r. 

w sprawie cz~ściowej zmiany taryfy ' celnej ·z' dn~a~ 
26 czerwca 1924 r. , , ' . • 

. , i 

Na podstawie art. 7 punkt i) ustawy z dnia 31 ~ iipca , 
1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych !: 
(Dz. U. R P. Nr. 80, poz. 777) zarządza się co na- '. 
stępuje: ' 

§ l. Pozycja 87 p. 5 taryfy celnej z dnia 26 czerwca , 
1924 r. (Dz. U. R P. Nr. 54, poz. 540) otrzymuje 
brzmienie podane niżej, przyczem stawki celne rozu
mieją się w . nowej jednostce pieniężnej (Dz. U. R P. 
z r. 1928 Nr. 26, poz. 241) : 
Poz. tar. celn~ 

87 p. 5 

Nazwa towaru CłoodlOOki· 
w zł. 

a) faktis ...............••... 
b) inne , surogaty gum i żywic 

gumowych w płytach, arku
szach lub mielone ••••••••. 

50.-

32.50 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
piątego dnia po ogłoszeniu. 

; , 


