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477. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 30 września 1935 r. 

o dozorcach skarbowycb. 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 17 lutego 
1922 1'. Q pań'stwowej słuŻlbie cywHnej (Dz. U. R. P. 
Nr. 21, poz. 164) zarządzam ,C'O IlIa!stępUle: 

§ 1. Funkcjonarjus,zów państwowych Q spe
cjalnyoh kwaHfiikacjach, pel~niącyc,h czynności po
mocnicz.e przy urzędach celny,ch zalicza się do kate
gorji funkcjonarjuszów niZszych i rówll'ocz,eśnie usŁa
la g,ię ich tytuły służbowe w sposób następujący: 

1) star,szy doz'orca skarbowy, 
2) dozorca skiarbowy, 
3) pomocniczy doz'orca skrul'lbowy. 

§ 2. SłuŻlbę rozpoczyna si'ę na stanowisku po
mocnicz:eg'o dozorcy skarbowego w charlakt~rze pr,o
wizoryczmym. 

Pracownicy kontrlaktowi, pełniący swe 'obo
wiązki przynajmniej od lat 2, mogą być w dr·odze 
wyjątku 'zwolnieni od postanowień, ~awartych w 
ustępie poprizedzającym i mialnowani na stanowiska 
doz,orców slkarbowyC'h. 

§ 3. Rozporządzenie nilniej1sze wchodzi w ży
ciez dniem o:głoszenia. Równocześnie tl1acL moc oho
wiązującą roz,porządz1enie Ministra Skarbu z dnia 
23 sierpnia 1928 r. '0 dOlz'orclach ce1.nych UDz. U. R. 
P. Nr. 81, poz. 715). 

Minister SkaI1bu: Wł. Zawadzki 

478. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 30 września 1935 r. 

o zmianach w organizacji urzędów skarbowych 
w okręgu administracyjnym Izby Skarbowej we 

Lwowie. 

Na podstawie art. 3 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o ' organizacji władz i urzędów skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 391) w brzmieniu rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 gru
dnia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 110, poz. 976) zarzą
dzam co następuje: 

§ 1. Z okręgu 2 urzędu skarbo'wego w Droho
byczu wyłącza się gminę Truskawiec oraz miejsco
wości: Orów i Popiele i włącza się je do okręgu 
1 urzędu skarbowego w Drohobyczu. 

§ 2. Z okręgu urzędu skarbowego w Sambo
rze wyłącza się miejscowość W ołoszcza i włącza się 
ją do 1 urzędu skarbowego w Drohobyczu. 

§ 3. Siedzibę 2 urzędu skarbowego w Droho
byczu przenosi się do Borysławia i nadaje się temu 
urzędowi nazwę: "Urząd Skarbowy w Borysławiu". 

§ 4. 1 urząd skarbowy w Drohobyczu otrzy
muje nazwę: "Urząd Skarbowy w Drohobyczu". 

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 
1 października 1935 r. 

Minister Ska,rbu: Wł. Zawadzki 

479. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA WYZNAN RELI. 
GIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO 

z dnia 8 października 1935 r. 

o udzieleniu Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warsza
wie prawa nadawania niektórych niższych stopni 

naukowych. 

Na podstawie artykułu 54 ust. 2 ustawy z dnia 
15 marca 1933 r. o szkołach akademickich (Dz. U. R. 
P. Nr. 29, poz. 247) zarządzam co następuje: 

§ 1. Prywatnej szkole akademickiej "W'olna 
,Wszechnica Polska w Warszawie" udziela się prawa 
nadawania niektórych niższych stopni naukowych, 
a mianowicie: 

1) na Wydziale Nauk Politycznych i Społecz
nych - stopnia magistra nauk ekonomiczno-spo
łecznych, 

2) na Wydziale Nauk Matematyczno-Przyrod
niczych - stopnia magistra filozofji w ~akresie fizy
ki, chemji, botaniki, zoologji wraz z anatomją porów-" 
nawczą i biologji ogólnej. 

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego: W. Jędrzejewicz 


