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(Strona odwrotna). 
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°l Dane co do tożsamości należy podawać czytelnie i ustalać wyłącznie na podstawie właściwych dokument6w (rejestru 

mieszkańców, ksiąg stanu cywilnego itp.). 

664. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 16 grudnia 1936 r. 

O organizacji i zakresie działania kontroli skarbowej. 

Na pods'Ławie art. 3 Ust. 3 i art. 4 ustawy z dn. 
31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzędów skar
bowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, poz. 499) za
rządzam co następuje: 

§ 1. Kontrol,a skarbowa jest organem wyko
nawczym władz skarbowych alkcyzowo-monopoLo
wych i w obwodach urzędów skarbowych akcyz i mo
nopolów państwowych jest zO'l"ganizowana w rejo
nach kontrolnych, których granice obejmują obszar 
.jednego lub więcej powiatów. Siedz~bą rejonu jest 
siedziba właściwego starostwa lub jednegO' ze sta
rostw. Siedziba rejonu może znajdować się również 
poza siedzibą starostwa. 

§ 2. W obwodzie rejonu :kontrolnego mogą 
być two>rZone oddziały rejonu w składzie co najmniej 
dwóch urzędników. 

. ,. 

§ 3. Zarządzenia Mini'stra Skarbu, ustalające 
granice i siedziby rejonów oraz ich oddziałów, będą 
ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa 
Skarbu. 

§ 4. Organiz8'cję kontroli skarbowej, prze'zna
czonej do nadzoru akcyzowo -monopolowego w obro
cie z W. M. Gdańskiem ustalą osobne przepisy. 

§ 5. Na cz.ele rejonu .konŁr·olnego stoi .kiero
wnik rejonu, który podlega naczelnikowi urz~du skar
bowego akcyz i monopolów państwowych. 

§ 6. Kierownika rejonu mianuje Dyrektor izby 
skarbowej . Funkcje zastępcy kierownika rejonu oraz 
kierownika oddziału rejonu, który bezpośrednio pod
lega kierownikowi rejonu, pełni urzędnik kontroli 
skarbowe j. wyznaczony przez naczelnika urzędu 
akcyz i monopolów państwowych. 

§ 7. Do kierownika rejonu kontro1nego należy: 
a) nadzór nad produkcją i obrotem artykułów 

akcyzowo - monopolorwych w zakresie prze
w~d.zianym w po,szczególnych przepisachj 

t 
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h) współdziałanie w czynnościach organów 
przedsiębiorstw monlopololWYch w zakreSlie 
ustalonym przepisami Ministerstwa Skarbuj 

e) zapobieganie przestępstwom akcyzowo-mo
nopo,lowym i rzwak.zarue tych pr:zestępstwj 

d) wykonywanie innych czynności zleconych 
przez urząd skarbowy akcyz i monopolów 
państwowych. 

§ 8. Kierownikowi rejonu przysługuje prawo 
udzielania urlopów podwładnym sobie :urzędnikom 
w celu załatwienia spraw osobistych, rodzinnych 
i majątkowych w wymiarze nie przekraczającym l 
dnia jednorazowo, łącznie zaś 5 dni w ciągu roku 
kalendarzowego. O udzielonym urlopie kierownik re
jonu zawiadamia urząd skarbowy akcyz i monopolów 
państwowych. 

§ 9. Dla kontroli przedsiębiorstw akcyzowo
monopolowych zgodnie z obowiązującymi w tym 
względzie przepisami ustanawia się stałe nadzory. 

§ 10. FUn!kcje stałego nadzoru pełnią urzędni
cy rejonov.i kontroli skarbowej, wyznaczeni przez 

. izbę skarbową. Pozostawienie jednego i tego samego 
urzędnika na stałym nadzorze w jednym przedsię
biorstwie dłużej niż przez dwa okresy obrachunkowe 
wymaga zgody Ministerstwa Skarbu. 

§ 11. Urzędnicy słałyc'h nadzorów podle·gają 
kierownikowi rejonu. O ile funkcje stałego nadzoru 
pełni dwóch lub więcej urzędników, wówczas urząd 
skarbowy akcyz i monopolów państwowych wyzna
cza kierownika stałego nadzoru, który podlega bez
pośrednio kierownikowi rejonu. W przy~adku usta
nowienia kierownika urzędnicy stałego nadzoru pod
legają bezpośrednio kierownikowi stałego nadzoru. 

§ 12. Urzędnicy ~ontroli skarbowej używają 
do czynności służbowych pieczęci z napisem: "Kon
trola Skarbowa" oraz z numerem kolejnym. 

§ 13. W ramach etatów władz i urzędów skar
bowych, przyznanych · w budżecie Ministerstwa Skar
bu, ustalone zostaną na każdy okres budżetowy od
rębne etaty osobowe dla rejonów kontroli skarbowej. 

§ 14. Z kredytu przyznanego w budżecie Mi
nisterstwa Skarbu na podróże służbowe i przesiedle
nia dla władz i urzędów skarbowych wyodrębniony 
zostanie na kaŻidy okres budżetowy kredyt dla rejo
nów kontroli skarbowej. 

§ 15. Na poczet 'kosztów IPodróży i diet urzęd
nicy rejonów kontroli sikarbo'wej ootrzymują równo·
cześnie z uposażeniem zaliczki według normy usta
lanej przez izbę skarbową. 

§ 16. Urzędnicy rejonów kontroli skarbowej 
w miastach liczących według urzędowego spisu ludno
ści ponad 50.000 ludności oraz w Gdyni otrzymują 
tytuł.em zwrotu kosztów przejazdu w mieście równo
cześnie z uposażeniem ryczałt miesięczny w kwocie 
30 zł. 

, Ryczałt ten nie należy się w przypadka.ch, gdy 
urzędnik z jakiegokolwiek powodu nie pełni służby 
dłużej niż 14 dni. 

I 

§ 17. Organizację i zakres działania brygad 
kontroli skarbowej jako organów śledczych skarbo
wych normują osobne przepisy. 

§ 18. Rozporządzenie niniejsze 'Wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Róv,'1llocześnie tracą moc obowiązUiją.Cą: roz
porządzenie Ministra Skarbu z dnia 23 czerwca 
1933 r. o organizacji i zakresie działania kontroli 
skarbowej (Dz. U. R. P. Nr 62, poz. 465) i rozporzą
dzenie Ministra SkaJ.'lbu z dnia 8 li~ 1936 r. w spra
wie zmiany powyższego rozporząazenia (Dz. U. R. 
P. Nr 55, poz. 402). 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 
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RozpoRzĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 17 grudnia 1936 r. 

w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu i Handlu 
oraz Rolnictwa i Reform Rolnych w sprawie zmiany 
rozporządzenia z dnia 27 października 1936 r. o zniż-

kach celnych i zwolnieniach od cła. 

Na podstawie art. 23 ust. 1 lit. al rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 paździer
nika 1933 r. o prawie celnym (Dz. U. R. P. Nr 84, 
poz. 610) zarządza się co następuje: . 

§ 1. Wykazy Nr l i Nr 3, dołączone do rozpo
rządzenia Ministra Skarbu z dnia 27 października 
1936 r. w porozumieniu z Ministrami: Przemysłu 
i Handlu oraz Rolnictwa i Reform Rolnych o zniż
kach celnych i zwolnieniach od cła (Dz. U. R P. 
Nr 83, poz. 576) uzupełnia się jak następuje: 

I. W wykazie Nr l dodaje się pozycje nastę
pujące: 

Pozycj.e i punkty 
t. c. pr~ywozowej 

Nazwa towaru Cło znitoD. 
w %,% cła nor

malnego (autollo
micme~o). 

z 778 Klatki drewniane z dodat
kiem metali-do uśmier-
cania małych zwierząt. 10 

z 960 Korytarzyki ubojowe dla 
świń oraz ich części . • 20 

z 964 Korytarzyki ubojowe dla 
świń oraz ich części . 20 

z 1083 Aparaty bolcowe-do po-
zbawiania przytomności 
zwierząt rzeźnych. • 10 

Z 1099 Przetwornice--<dQ zasilania 
aparatów elektrodowych, 
służących do pozbawiania 
przytomności zwierząt 
r.zeźnych.. li 10 


