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używanie , wymienionych wyżej opakowań przez 
ł~łłryki wę~ek jęst zą.bronio~e. fapa~y wÓ,dek, 
l1!,':Qpp~~i~.ą:ą:jące powy~szY1Jl Pff~~i~ąnł; zn~j· 
ąUl~:~ sJ, w , 9qttp;W'~J 1 cldali€~~eJ sPHedazy 
~ę.l'H)J~W allt~holQ.wyo}ł, m,9~ą b,Yc: zbywąpe do 
c~~su lfkwidac:ji p~siadanYlZłi ' zapasów. 

I nia powyższyc)l warunków rozlewnie te ulegną 

" f S) Istpięjące pr:(';ed wE\j$Gie~ w życie roz· 
pąq;ądzenia nipiejszego na terenie wQjewództw: 
wileńskiego, nowo~ródzkiego, poleskie~o, wo

, łyńskie10, tarnopolskiego i ~tanisławowskiego 
, rQzlewnie politury ilakieru(§ 198). prowadzo-

ne na zasadzie zgłoszeń przewidzianych w §. 200 
~st. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 
:.10 września 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 746). 

: .0 ile chcą nadal ,zachować swe uprawnienia, po
, :wi~J;ly w ciągu 3 miesięcy od daty wejścia w ży· 
,cie rOipoq:ądzenia niniejszego wnieść podanie 

. 'do właśdwych urżędow skarbo~ch, które wy
dadzą tym prze,dsiębiorstwom zezwolenia . na 
rozlew politury i lakieru. W razie niedopełnie· 

zalłll<ni.ę~iu. " " , ' 
: ' (6) DI~ ząkła4óVlspq:ec;lążypO,~\ą.ryi la

kieru (.§ 1 ~8), które i$buaJy w dniu w:,eiśc~a w 
żYci~§ ~qOu$t. ,~ ro~pri?iż~dzeąia Mił'iiśtr~{Slfoar
bu ż gnia lO'wr~esnia 1932 r. (Dz; U: R. P.Nr~8, 
poz. 146) w przlllieniu rozporiądzeąia nipiejsże· 
go, a które nie uzyskają na podst~wie tychprże
pisów zezwqleń na sprzedaż politury i la,lderu, 
ustanawia się trzymiesięczny okr~s ' dla wyprze· 
daży posiadallego zapasu politury i lakieruj po 
tvm terminie zaprania się sprzedaży w tych za
kładach politury i lakieru~ 

§ 3. R,ozporzą~enie niniejsze wchodzi w 
życie z dniem ogłoszenia, przy czym przepi~y 
§ 1 pkt 20 i 21, ohoWiązują od dnia 1 wtże
śnia 1938 r. 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

118 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dpia 23 lutego 1939 r . 

. o " organiz~cji i zakr~sie działania izb skarbowych oraz podległych im urzędów i organów wy-
, konawczych. 

, Na podstawie art. 3 ust. 2 i 3 i art. 4 ustawy , 
z dnia 31 lipca 1919 r. o organizacji władz i urzę· 
dów skarbowych (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 80, 
poz. 49?J zarządzam co następuje: 

CZĘSC L 

Przepisy qgólne. 

,§ 1. Użyte w rozp,o,rządzeniu niniejszym 
okre'ślenie: ' 

a) "urząd" -'- oznacza urząd skarbowy, 
urząd skarbowy akcyz i monopolów 
państwowych oraz urząd opłat stemplo
wych; 

h) "organa wykonawcze" - oznapza orga
na wyodrębnione mocą rozporządzenia 
niniejszego ż urzędów w osobne organi· 
:z;acje prawne i podporządkowane po
średnio lub bezpośrednio izbom-skarbo· 
wym, 

e) "orzecznictwo" - oznacza wszelkiego 
rodzaju decyzje, a więc zarówno zarzą
dzenia i orzeczenia, jak i postanowienia. 

§ 2. Właściwość miejscowa izb skarbo
wych, urzędów i organó\y wykonawczych obej
Inuje ich okręg administ:racyjny, jeżeli przepisy 
szczególne nie przewidują wyjątków. 

§ 3. Właściwość rzeczową izb sk~rtj"owych, 
urzędów i organów wykonawczych oktęśla się 

na pod1stawie przępisów rozporządzenia niniej
szego oraz innych przepisów. 

CZĘśC II. 

Organizacja i zakres działania ,izb skarbowych. 

Rozdział 1. 

Organizacja izb skarbowych. 

, § 4. (1) Na czele izby skarbowej stGi dyrek
tor izby skarbowej podległy pod względem oso· 
howym i słuibowym Ministrowi Skarbu. 

(2) Dyrektor izby skarbowej jest odpowie· 
dzialny za ,stan służby w okręgu izby skarbo-
wej. -~ .'., 

(3) Gdy dyrektor izby skarbowej z jakiego· 
kolwiek powodu nie może pełnić swych obo· 
wiązków, zastępuje go wyznaczony przez niego 
jeden z naczelników wydziałów. 

. (4) Po upływie okresu budżetowego. dyrek
tor izby skarbowej składa Ministrowi Skarbu 
sprawozdanie o działalności izby skarbowej 
i zamierzen.iath na przyszłość. 

.... ,j , 

§ 5. UJłłyrektor izby skarbowej jest prże
łożonym w-~zystkich funkcjonariuszów (pracow
ników) w swoihi okręgu. . 

(2) Dyrektor izby skarbowej przyjmuje, mia
nuje, przenosi na inne miejsce służbowe, zwal
nia oraz przenosi w stan spoczynku podległych 
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mu funkcjonariuszów (pracowników) w ramach 
nadanych mu uprawnień. 

§ 6. (1) Izby slkarbowe dzielą się na wy
dZjaty, · wY'dzi~ły zaś na ó,ddziały. 

. (2) Zasadniczo izby skarbowe ilzielą dę . na 
następujące wydziały: I ogólny, II podatków, 
III .rachunkowo-kasowy, IV akcyz i monopolów, 
V opłat stemplowych, a wydziały na następują
ce oddziały: 
. . wydział logOlny - na dwa oddziały: 1) or

ganizacyjno-osobowy, 2) gospodarczy (nadto w 
skład wydziału ogólnego wchodzi referat dyscy
plinarny, kancelaria główna, składnica akt i bi
blio,te'ka izby skarbowej); wydział II podatków
na sześć oddziałów: 1) administracyjny, 2) po
datku dochodowego, 3) podatków realnych, 
4} podatku obrotowego, 5) bilansowy, 6) egzeku
cyjny; wydział III rachunkowo-kasowy - na 
sześć oddziałów: 1) administracyjny, 2) asytno
wań, 3) kontroli rachunkowości podatków, 4} do
chodów budżetowych, 5} rozchodów budżet!)
wych, 6} sum niebudżetowych; wydział IV akcyz 
i monopolów - na trzy oddziały: 1) .admini
stracyjny, 2) akcyzowo-monopolowy, 3) karny 
skarbo'wy; wydział V opłat stemplowych - na 
dwa oddziały: l} opłat, 2} podatku spadkowego. 

Ponadto w skład izby skarbowej wchodzi 
inspektor ochrony skarbowej, podległy bezpo
średnio dyrektorowi izby skarbowej i odpowie
dzialny przed nim za całokształt prac należą-
cych do zakresu działania inspektora. . 

(3) Ilość i rodzaje wydziałów i oddziałów 
jak również ich zakres działania dla: każdej 
z izb skarbowych określa oddzielne zarządze
nie. 

. § 7. (1) Na czele wydziału stoi naczelnik 
wydziału podległy dyrektorowi izby skarbowej, 
na czele zaś oddziału stoi kierownik oddziału, 
podległy naczelnikowi wydziału. 

(2) Naczelnik wydziału jest odpowiedzialny 
za całokształt prac wchodzących w zakres dzia
łania wydziału, kierownik zaś oddziału źa cało
kształt prac wchodzących w zakres działania 
oddziału. 

§ 8. Organizację wewnętrzną izby skarbo
wej, a w szczególnośd ilość i .rodzaje referatów 
w oddziałach oraz kompetencje naczelników 
wydziałów, inspektora ochrony skarbowej, kie
mwników oddziałów i referentów kierujących 
referatami, w zakresie aprobaty pism określa 
w drodze zarządzenia dyrektor izby skarbowej. 

§ 9. (1) Aprobata pism składanych Mini
sterstwu Skarbu należy do wyłącznej kompe
tencji dyrektora izby skarbowej. Dyrektor izby 
skarbowej może jednak upoważnić· naczelnika 
wydziału III do podpisywania składanych Mini
sterstwu Skarbu sprawozdań rachunkowo-ka
sowych, a za zgodą Ministerstwa Skarbu także 
innych naczelników wydziałów oraz insoektora 
ochrony skarbowej - do podpisywania określo
nych kategorii sprawozdań mniejszego znacze-

nia składanych Ministerstwu Skacbuw ich za-
kresie działania. . 

(2) Kompetencje dyrektora iżby skarbowe; 
przechodzą h ..... i ,-go zastępcę w orzvnadkach 
nieobecności w służbie lub niemożności pełnie
nia służby przez dyrektora izby skarbowe;. 

R o z d z i a ł 2. 

Zakres działania izb skarbowych. 

§ 10. Do zakresu działania izby skarbowej 
należy: 

1) · wydawanie decyzji 
a) W pierwszei instancji - w sprllwach nie 

zastrzeżonych Ministerstwu Skarbu, a 
nie należących do zakresu działania 
podległych urzędów, 

bl w dru~iel instancji - w sprawach nale
żących do zakresu działania podległych 
urzędów, a nie ulegających rozpatrywa
niu przez Komisię Odwoławczą oraz w 
sprawach należących w I instancji do 
zakresu działania specjalnych or~anów, 
którym poruczono wymiar opłat stem
plowych, podatku od darowizn oraz do
datków komunalnych do tych opłat i po
datku, 

2) wykonywanie nadzoru nad czvnnościa
mi pod1egłych urzędów i organów wykonaw
czych oraz wykonywanie kontroli organów, któ
rym poruczono wymiar opłat stemplowych i po
datku od darowizn, jak również wykonywanie 
ko-ntroli instytucyj prawa puqlicznego, którym 
zlecono wymiar i pobór podatków państwowych, 

3) s'pełnianie czynności, połączonych z wy
konvwaniem budżetu państwowelio, oraz in
nych czynności poruczonych właściwymi prze
pisami. 

§ 11. (1) Do zakresu działania wydziału I 
ogó,lnego należą sprawy organizacyjne, osobo
we, gospo,darcze, or-az sprawy nie należące do 
właściwości innych wydziałów. 

(2) W szczególności: 
a) oddział 1 organizacyjno - osobowy zała

twia sprawy organizacyjne i osobowe, 
sprawy doboru i szkolenia personelu, 
sprawy wynikające z przepisów o upo
sażeniu i. o kwalifikowaniu, sprawy od
znaczeń, sprawy postępowania biuro
wego, prowadzi ewidencję i statystykę 
oraz akta osobowe personelu, układa 
projekty etatów i obsady staIlQwisk, 
współdziała z referatem dyscyplinar
nym w sprawach wynikających z naru
szenia obowiązków służbowych, spraw
dza merytorycznie rachunki kosztów 
podróży służbowych, delegacyj i prze
niesień i zarządza asygnowanie należ
ności z tego tytułu oraz załatwia inne 
sprawy, nie należące do zakresu działa
nia pozostałych komórek ustrojowych 
wydziału Ij 
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b) oddział 2 gospodarczy załatwia sprawy 
.gospodarcze i budżetowe oraz spTaw
dza i zarządza asygnowa.nie rachunków 
z wydatków rze'czowo-administracyj
nych i~by iS'karbowej i podległych urzę
dów oraz organów wykonawczych, 
z W)"j,ątkiem raćhunków wydatków rze
czowo-adminisuacyjny,ćhsłuż,by ochro
ny skarbowej, wyłączonych z kompe
tencji oddziału gospudarczego odrębny
mi przepisami; 

e) referat dyscyplinarny załatwia sprawy 
związane ze ściganiem ,urzędniczych 
przestępstw, występków i wykroczeń 
służbowy'ch, bierze udział w dochodze
niach dyscypHnamydh, przygotowuje 
sprawy ,dla komisji d)1ls'cyplinamej oraz 
wykonywa inne c:zynności zlecone przez 
dyrektora iz<by skarbow'ei. 

. (3) Sprawy osobowe, oI'ganizacyjne i gospo
darcze wydział ogólny załatwia przy współdzia
łaniu właściwych W)'Idziałów oraz inspektora 
ochrony slkarbowe,j. 
, (4) W razie niemo:hnoś,ei uzgodnienia spra
wy z wyd:zialem · fachowym lub w razi'e niemo'ż
ności uzgodnienia s,prawy z inspektorem ochro
ny skarbowej, na,czelnik wyd.ziału I o:gólnego 
obowiązany j'es.t zreferować dyrektorowi izby 
skarbowej stanowisko wydziału fachowego (in
spe.ktora ochrony skaJtbowe,j). 

· (5) Zakres działania kancelarii głównej, 
składnicy akt i biblioteki izby skarbowej nor
mują osobne p'rzepisy. 

§ 12. (1) Do za!kre,su działania wy,działu II 
podatków nale'żą sprawy administracji, orzecz
ni<:twa i nadzoru oraz sprawy karne w zakresie 
podatków bezpośrednich i dariin pokrewnych 
oraz egzelmcji władz skarbowych. 

(2) W szcze,góLności: 

a} ()ddztał 1 administracyjny załatwia spra
wy związane z postępowaniem podatko
wym, z wyjątkiem spraw związanych 
z nadzorem i orz'ecznictwem należącym 
do zakrels,u działania pozostałych od
działów wydziału II, sprawy otzecznic
twa i na.dzoru w zakresie postępowania 
karnego w sprawach o przestępstwa po
le.gające na narusz'eniu przepisów o po
datkach bezpośrednich, z wyjątkiem 
spraw karnych osób, podlegających 
kompetencji wymiarowej izby · skarbo
wej jako I instaonciji, Qpracowuje plany 
inspekcyj, prowadzi ewidencję akt in
spekcyjnych, wydaje zarządzenia poin
spekcyjne, zbiera informacje do wymia
ru po.datków, opracowuje plany oosłu.gi 
buchaltery,jnej urzędów oraz wykonuje 
nadzór nad buchalterami przydzielony
mi do wykonania te,go planu, prowadzi 
statystykę podatków, załatwia sprawy 
dotyczące budżetów samorządowych, 
zaopatruj'e rachunki kosztów podróży 
nacze,lników urzędów skarbowych z wy-

Poz .. U8 

jazdówsłu.żbo'wych wsp,rawach podat
kowych i egzekucyjnych w klauzulę 
stwierdzającą konieczność od'bycia po-

. dró.ży,należyŁe użycie czasu i środków 
lokomo'cji, tudzież wykoltanie . zlecenia 
służbowego, współdziała z wydziałem I 
w sprawach osobowych, organizacyjnych 
i go,spodarczych dział:u sl'UŻlbypoda,tków 
bezpośrednich, załatw~a sprawy racjo
nalnej organizacji pracy te,go działu służ
by, wreszcie załatwia inne sprawy nie 
należące do właściwości pozosta.łyc,h 
oddziałów wydziału II; 

do składu osobowego oddziału ad
. ministra,cyjne'go należą inspektorzy i 
starszy buchalter rewident, podlegli 
bezpośrednio naczelnikowi wydziałuj 

b) oddział 2 podatku dochodowego zała
twia sprawy orzecznictwa i nadzoru W 
zakresie p'odatku dochodowe.go; specjal
nego od wynaglrodzeń wy,płacanych z 
funduszów publicznych oraz kapitałów 
i rent, przep'rowadza analizy tych podat
ków o-raz załatwia sprawy wIg podatko
wych w zakresie działania utzędó'w 
'skarbowych w odniesieniu do tych po
datków; 

c) · oddział 3 podatków realnych załatwia 
sprawy orzecznictwa i nadzoru w za
kresie podatku ~runtowego, od nieru
chomości i od lokali, przeprowadza ana
lizy tych podatków oraz załatwia spra
wy ulg poda,tkowych w zakresie działa
nia urzędów skarbowych w odniesieniu 
do tych podat'ków; 

ponadto oddział ten sprawuj,e nad
zór nad działalnością tych insŁytucy;j 
prawa pu:blicznego, którym zlecono wy
miar i pobór podatków reaJnych w za
kresie wymiaru tych podatków, a w za
kresie poboru - współdziała z wydzia
łem III; 

d) oddział 4 podatku obrotowego załatwia 
sprawy orzecznictwa i nadzoru w zakre
sie podatku obroto'wego, od energii 
elektrycznej i od U'boju, przeprowadza 
analizy tych podatków oraz załatwia 
sprawy ulg podatkowych w zakresie 
działania urzędów skarbowych w odnie
sieniu do tych podatków; 

e) oddział 5 bilansowy załatwia sprawy 
orzecznictwa podatkowe,go w zakresie 
działania izby skarbowe.j jako władzy 
I instancji, czuwa nad spraw.nością po
boru należności własnych, załatwia 
sprawy ulg podatkowych w zakresie 
tych należności oraz prowadzi statys,ty
kę i _ analizę podatkową w ,tymże za
kresiej ' 

f) oddział 6 egzekucyjny załatwia sprawy 
orzecznictwa (z w)r;j ątkiem spraw nale
żących do wydziału V opłat stemplo
wych) i nadzoru w za,kresie czynności 
działów egzekucyjnych urzędów skal"-
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bo.wych jako. wierzycieli należności wła
snych O'raz jako władz egzekucyjnych; 
. ponadto oddZiał egzekucyjn-y: współ
działa z wydziałem III w sprawach nad
zoru nad czynnościami urzędów skarbo
wych jako wierzycieli należności wła
snych w zakresie działania działów ra- . 
chunkowo-kasowych tych urzędów oraz 
nad czynnościami .urzędów skarbowych 
jako władz egzekucyjnych w tymże za
kresie, a z pozostałymi oddziałami wy
działu II i z wydziałem V---w sprawach 
nadzoru nad ' c,zy;nnościami urzęd,ów 
skarbowych j,ako wierzycieli należności 
własnych w zakresie działania tych 
urzę·dów. 

-§ 13 • . (1) Do zakresu - działania wydziału III 
rachunkowo-kasowego nale'żą sprawy admini
stracji, orzeoznic,twa i nadzoru w zakresie służ
by raclrunkowo-kasowe~,sprawy asygnowań, 
sprawy kontroli rachunkowości podatków, spra
wy rachunkowości dochodów i rozchodów bu
dżetowych oraz rachunkowości sum obrotowych 
hliebudżetowych. . . 

(2) W szczególności: 

al oddział 1 administracyjny załatwia spra
wy nadzoru i bezpieczeństwa kas urzę
dów, sptawy niedohorów i nadwyżek 
kasowyoh, sprawy dotyczące rozrachun
ku z samorządami, sp.rawuje nadzór nad 
działalnością instytucyj prawa p.ublicz
nego, którym zlecono wymiar i pobór 
poda tków w zakresie pohoru tych po
datków, a w zakresie wymiaru współ
działa z wy-działem II, ustala plany re
wizji i inspekcji kas urzędów, prowadzi 
ewidencję akt inspekcyjnych i kores
pondencję w sprawach dochodzeń, wy
daje zarządzenia poinspelkcyjne, ustala 
II?-asksymalne normy zapasów kasowych, 
c·zuwa nad ogólnym stanem gotowizny 
w kasach urzędów skarbowych, spo,rzą- . 
dza zestawienia i sp-rawozdania Q obro- . 
ta-ch kasowych, sprawuje nadzór nad 

. czynnościami urzędów jako wierzycieli . 
'na},eżnośd własnych w zakx'esie działa
nia działów rachunkowo-kaso-wych tych 
urzędów oraz nad czynnb,śc,iami urzę
dów skarbowych jako wła,dzy egzeku
cyjnej w tyniże zakresie, zaopatruje ra
C'hun-ki kosztów pod.róży naczelników 
urzędów skarbowych z wyjaz,d:ów służ
bowych w sprawach rachunkowo-kaso
wych w klauzulę s,twierdzającą koniecz
ność odbycia podróży, należyte użycie 
czass,u i środków lokomocji" tudzież wy
konani'ezłecenia służbowe:g(), wy,daje 
orzeczenia w zakresie a,ćUil!histracji ka
soWej, współdziała z .WYdziałem I w 
sprawach osobowych, organizacyjnych 
i gospodarczych działu służby rachun
k,owo-kasowej,załatwia sprawy racjo
nas1ne~ organiza~i pracy fego działu 
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służby, wreszcie zała:twia inne spra
wy, nie należące do właściwości pozo
stałych oddziałów wydziału III; 

do sk!ładu oso.bowego oddziału na
leżą inspektorzy, podlegli bezpośrednio. 
naczelnikowi wydziału; 

b) oddział 2 asygnowań sprawdza pod 
względem formalnym i cyfrowym ra-; 

'. chunki adrn.inisŁracyJne izby oraz podle
. . głych izbie urzędów i organów wyko
nawczych, wysŁawia assygnaty i zlecenia 
wypłaty (czeki), kontrasY&n'llije te zlece
nia, prowadzi ewidenoję oraz asygnuje 
1Uiposaźenia służbo.we personelu okręgu 
izby tudzież inne należności periodycz~ 
ue (zaliczki, ryczaŁty, komorne itp.), 

.. czuwa nad terminowym wy1li<:zaniem się 
z zalic~ek, prowadzi rachunkowość kre

, dytów i wydatków budżetowych izby 
skarbowe.j jako władzy asygnującej ora·z 

· ł'achun.kowoŚć sum niehudżetowych, 
którymi dysponuje izba skarbowa, 
wreszcie sporządza wyciągi jako władza 
dysponująca kredytami i sumami niebu

. dżeto.wymi; 

c) oddział 3 kontroli rachunkowości po
datków przeprowadza systematyczną 
cenzurę rachunkową ksiąg bierczych, 
ksiąg nadpłat, rejestrów i innychdowo
dów, usprawiedHwiających zapisy w' 
księgach, wydaj-e zarządzenia w spra
wach spostrzeż·onych przy cenzurze 
uchybień, załatwia slprawy ' związane ze 
spo,sobem prowadzenia księgowości po
datJków bezpośre,dnich i opłat oraz spo
rządza roczne sprawozdania rachunko
we o podatkaClh bezpośrednich, opła
tach stemplowych i daninach pokrew-

' nych; 
'd) oddział 4 dochodów budżetowych pro

wadzi rachunki dochodów budżetowych, 
pobieranych przez kasy urzędów i spe
cij.alne kasy państwowe, nie wyłączając 
dochodów administrowanych przez izbę 
ska.rbową oraz urzędy, czuwa nad pra
widłowym uiszczaniem i zarachowywa
niem dochodów budżetowych, przepro
wadza przy ewentualnym wspóludziale 
innych oddziałów cenzurę dzietillików, 
cenzurę szc1zelgółową przycho.dowy:~h 
dowodów kasowych sum budżeto'wY'ch 
oraz cenzurę dzienników znaków warto
ścio.wych, sporzą.dza sprawozdania (wy
ciągi) dotyczące dochodów budż~to
wych, z wyjątkiem wymienionych wyżej 
po'd lit. c). oraz załatwia sprawy zwrotu 
i prz·erachowania nadpłat w podatkach 
i innych dochodach budżetowych, z wy
q'ątJki'em podatków pośrednich i opłat 
monopolowych; 

'e) oddział 5 rozcho-dów budżetowych jako 
kasowy or,gan skarbowy prowadzi ra
chunkowość kredytów i rozchodów bu
dżeto1wych władi i urzędów, . przepro-
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wadza przy ewentualnym wsp,ółl1dziale 
innych oddziałów cenzurę dzienn~ków 
i cenzurę sz,ezegółową rozchodowych do
wodów kasowych sum budżetowych, 
prowadzi dzienniki kasowe d~aobrotów 
za pośrednictwem Banku Po.lskiego, 
Pocztowej Krusy Oszczędno.ści i dla in
nych o.brotów bezgotów:kowych oraz 
sp'Orządza wyciągi dotyczące ro.zchodów 
budżetowych; 

f) oddział 6 sum niebudżetowych prowa
dzi rachunko.wość i kontrolę obrotów 
sum obrotowych i niehudżetowych, za
łatwia sprawy o,brotu obligacjami poży
czek państwowyC'h i wsz'elkimi pa,piera
mi wartościowymi oraz s,porząflza wy
ciągi dotyczące sum obrotowych i nie
budżetowych. 

§ 14. (1) Do. zakresu działania wydziału IV 
akcyz i mo.nopolów należ,ąsprawy administracji, 
QrzecznicŁwa i nadzoru o.raz sprawy karne w za
kresie podatków i opła,t pośrednich i monopo.
lów państwowych oraz sprawy kontroli produk
cji i ohro,tu artykulbw podle~gających z , mocy 
specjalnych przepisów ograniczeniom w produk
cji i obrocie. 

(2) W szcz,ególności: 

a) oddział 1 administra,cyjny opracowuje 
plany inspekcyj, wydaje zarządzenia po
inspekcyjne, prowadzi ewidenoję akt in
spekcyjnych, zaopatruje podległe urzę
dy i organa w przyrządy 'kontrolne, 
stwierdza zgodność urządzenia zakła
dów produkujących artykuły akcyzowo
monopo.lowe z ohowiązującymi przepi
sami oraz załatwia związane z tym spra
wy, sprawdza odpi!sy ksiąg przedsię
bIorstw podlegających ko.ntroli, spra
wuje kontrolę wpływów podatków i 
,opłat pośrednich oraz kar pieniężnych, 
przepro.wadza cenZ1.lrę dochodowy'ch 
dowodów kasowych, prowadZi księgi 
przycho,dów budżetowych, produkcji i 
o.brotów artykułów akcyzo.wo-monopo
lowych, zaopatruje rachunki kosztów 
podróży naczelników urzędów skarbo
wych akcyz i monopolów państwowych 
z wyjazdów służbowych w klauzulę, 
stwierdzającą konieczność odbycia po
dróży, należyte zużycie czasu i środków 
lokomo.cji, tudzież wykonanie zlecenia 
służbowego, współdziała z wydziałem I 
w sprawach osobowych, organizacyj
nych i gospo.darczych działu służby ak
cYZOWejj" załatwia sprawy racjonalnej 
organizaaji pracy tego działu służby, 
wreszcie załatwia sprawy, nie należące 
do właściwości pozostałych Q,ddziałów 
wydziału IV; 

do składu osobowego oddziału na
leżą inspektorzy, podlegli bezpo,śre,dnio 
naczelnikowi wydziaJJu; 

b) oddział 2 akcYzowo-monopolowy za
łatwia sprawy . orzecznictwa, poboru 
i ' nadzoru w zakresie poda-tków i opłat 
pośrednich i monopolów, sprawy kOn
troli produ:kcji i obrotu artykułów, pod
le,gających z mocy spec,jalnych przepi
sów ograniczeniom w produkcji i ohro
cie oraz sprawy obrotu między Polską 
a w. m. Gdańskiem wymienionymi wy
żej artykułami; 

e) oddział 3 karny skarbowy sprawuje w 
zakresie przewidzianym w prawie kar
nym skarbowym orz'ecznictwoi nadzór 
w 'Siprawach o przestępstwa skarbowe, 
wnosi i rpopiera oskarżenia w tych spra
wach, załatwia wynikające z innych 
przCipisów szczególnyoh ' sprawy karne 
nie podlegające innym wydziałom oraz 
~prawy związan.e z przyznawaniem na
gród pi,eniężnych za wykrywanie po
wyż'szych przestępstw skarbowych. 

§ 15. (1) Do zakresu działania wydziału V 
opłat sŁempllowych należą sprawy administracji, 
orzecznictwa, nadzoru oraz s!prawy karne w za
kresie opłat stemplowych oraz podatku spadko
wego i od ,druro.wizn. 

(2) W szc,zególności: 
a) oddział 1 opłat załatwia sprawy orzecz

nictwa i nadzoru w zakre,sieopłat stem
plowych, orpracowuie rp~any inspekcyj 
urzędów w zakresie 'Opłat L danin po
krewnych, prowadzi ewi!dencję akt in
spekcyjnych, wyda.je zarządzenia poin
srpekcyjne, sporządza wykazy statystycz.
ne, rprzeprowadza analizy wyników ak
cji wymiarowej i p'Obo,rowej opłat stem
rplowych, podatku spadkowego i od da
r'Owizn, zaopatruje rachunki kosztów 
podróży nac,zelników urzędów opłat 
stemplowych oraz racibunki kosztów po
dróży naczelników urzędów skarbowych 
iZ wyjazdów służhowych w sprawach 
opłat stemplowych, podatku spadkowe
.go i od darowizn w klauzulę stwierdza
jącą konieczność odbycia podróży, na
leży te użycie czalśu i środków lokomo
cji, tudzież wykonanie zle·cenia służbo
w,e!go, współdziała z wydziałem I w 
spra.wach osobo,wych, organizacyjnych 
i gospodarczych działu służby opłat 
stemplowych, podatkuspadkowCigo i od 
,daro.wizn , załatwia sprawy racjonalnej 
organizacji pracy tCigo działu służby, 
wreszcie załatwia inne sprawy, nie nale
żąCe ' 9o odd2;iału podatku' spadkowego; 

. .p;ąpadto oddział Łenzałatwia spra
viy.,.;!.q. ';&fi.",:.ecznictwa i nadzoru (§ 12 ust. (2) 
lit. fJ f w zakresie czynności działów 
e,g'żek~cyjnych i wymiarowych urzędów 
skarhówych, jako wierzycieli opłat 
stemplowych oraz współdziała z wy
działem III w sprawach nadzoru nad 
czynnościami urzędów jako wierzycieli 
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tych należności w zakre,sie działania 
działów rachunkowo - kasowych tych 
urzędów; 

b) oddział 2 podatku spadkowego załatwia 
SJPII'awy orrz'ecznictwa i nadzoru w za
kresie podatku spadkowe,go i od daro-

. wizn, a na 0bszarze, na którym obowią
zuje kodeks cywilny austriacki - także 
należytości sądowych, o ile wymiar tych 
nale.żytośd podlega urzędom skarbo
wym lub urzędom opłat stemplowych; 

pOnadto ,oddział ten załatwia spra
wy orzecznictwa i nadzoru ,(§ 12 ust. (2) 
lit. f)) w zakresie czynności działów 
egzekucyjnych i wym:iarrowych uTzędów 
skarbowych jako wierzycieli podatku 
spadkoWego i od darowizn ora,z współ~ 
działa z wydziałem III w sprawach nad
zOrU nad czynnościami urzędów jako 
wierzyci~li tych należności w zakresie 
działania działów rachunkowo - kaso
wych tych urzędów. 

S 16. Do zakresu działania inspektora 
'Ochrony 8karbow.ej naleAŻą ~raJWy admini5tracji 
(§ 11 ust. (3) i (4)) i nadzoru działu służby ochro
ny skarbowej ,(§ 28). 

CZĘSC lU. 

Otganizac;a i zakres działania urzędów. 

Rozdział 1. 

Organizacja urzędów. 

8' 17. (l) Na czele urzędu sŁol naczelnik 
urzędu podległy dyrektorowi izby skarbowej. 

.(2) Naczelnik ulzę,du odpowie,dzialny jest za 
)9tan 'słuŻlby w okręgu urzędu. 

(3) Zastępcę nac.zelnika urzędu wyznacza 
dyrektor i.z:by skarbO'W'ej spośród kierowników 
działów, po wysłuchaniu opinii naczelnika 
UTŻęcł'U. 

(4) W większych urzęda,ch dyrektor izby 
Sikarbo.wed more wyznaczyć zastępcę naczelni
kaurzędu spoza urzędników kierujących dzia
ł~mi. 

(5) Naczelnik urzędu Test przełożonym 
wszystkkh funkcjonariuszów (pracowników) w 
swoim okręgu. 

§ 18. (1) Urzę,dy -dzi.~lą się na działy. Nad
to w $k.ład urzędu wchodzi kancelaria. Organi
za.c.ję r zakre:s. działania ka,nce.tarii re~u.1ują oa-
rcębne prz~isy. . 

(2) Na czele działu stoi kierownik działu, 
(3} Kierownik działu jest odpowiedzialny 

za . prawidłoWy bi.egczynności urzędowych 
wchod:zący~h w zakres działania działu. 

(4) Ilość i rodzaje działów jak również ich 
zakres działania dla każde,go urzędu 'określa od
dzielne zarządzenie. 

§ 19. Zasadniczo urzędy dzielą się na na- , 
!Stępujące działy: ' 

I. Urząd Skarbowy: 
1) dział wymiarowy, 
2) " ,e,gzekucyjny, 
3) "rachunkowo-kasowy, 

II. Urząd Opłat Stemplowych: 
1) dział opłat, 
2) "podatku spadkowego, 
3) "rachunkowo-kasowy, 

III. Urząd Skarbowy Akcyz i Monopolów Pań
stwowy.ch: 
1) ,dział akcyzowo-monopolowy, 
2) "karny skarbowy. 

§ 20. Szcizelgół'owe ,prawa i obowiązki na-' 
c'zelników urzę.dów, ich zastępców, kierowni
ków działów oraz referentów, szczegółową or
ganizację wewnętrzną działów, a przede wszyst-, 
kim i10ść i rodzaje referatów oraZ oko1!lipetencje 
zastępcy na,czelnika urzędu, kierowników dzia-' 
łów i referentów w zakresie aprobaty pism ok1"e
ś1aóą obowiązuu,ące przepi1sy, a w ,granicach tych 
przepiisów zarządzenia dyrektora izby skar
bowei· 

R Q Z d z i, a ł 2. 

Zakres działan,ia urzędów. 

§ 21. (1) Urzędy skarbowe powołane są do 
orzecznictwa i nadzoru w sprawach podatków 
be~pośrednich i danin pokrewnych, do orzecz
nictwa i nadzo·ru w Slprawach karnych dotyczą
cych tych podatków i danin, do poboru tych ,po
datków i danin oraz do wytkonywania w admi
nistracyjnym postępowaniu egzekucyjnym czyn
ności wi'erzyciela tych na1leżności. 

(2) W ok,ręgach, w których ni,e ma osob
nych urzędów oiPłat stemplowych, urzędy skar
bowe powołane są także do wykonywania czyn
ności, o których mowa w § 22 ust. (1). 

(3) Ponadto w granicach obowiązujących 
przepisów urzędy skarbowe sprawują czynności 
władzy egzekucyjnej dla należno<ści pieniężnych, 
któ.re mogą być ściągane w trybie egzekucji ad
miniistracyjnei, sprawuią nadzór nad akcją wy
miarową i poborową instytucyj prawa pstl!b1icz
n~o. którym zlecono wymiar i pobór podatków 
oraz wykon~ią inne czynności w zakresie admi
n'istraqji podatkowej zlecone odrębnymi prze
pisami. 

(4) W szc,zelgólności': 

a) dział 1 wymiarowy prte.prOlWadzc' wy
miar, orzeka O karach i wykonuje kon
trolę w zakresie podatków bezpośred
nich i d.anin pokrewnych, a iN przypad
kach, o których mowa w wst. (2). także 
-(}płatstetn'Plbwych i danin pokrewnych, 
wykonuje w granicach obowiązujących 
przepisów na.dzór nad akc.ją wymiaro
wą, zleconą instytucjom ,prawa publicz
'llelgo, oraz W zakresie iwegodziałania 
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spęłnia czynności urzędu skarbowego 
jako wierzyciela należności własnych; 

b) clzia,ł 2 egzekucyjny przeprowadza egze
kucJę n'ależności pieniężnych, które mo
gą być ściągane w trybie egzekucji ad
mi~istracyi!J1ej, spełnia czynności urzędu 
skarbowego, jako wierzyciela należno
ści własnych, z wY'jątkiem czynności, 
należących do zakresu działania dzia
łów wymiarowego i rachunkowo-kaso
we,go, nadto w zakresie swego działania 
orzeka o karach; , 

c) dział 3 rachunkowo-kasowy: 
1) spełnia czynności ra:::hunkowo

kasowe w zakresie należności własnych, 
sprawuje nadzór nad rachunkow0§cią 
podatków, których wymiar i pobór zle
C()JlO in'nym instytucjom prawa publicz
nego oraz - w zakresie swego działania 
~spełnia czynności urzędu skarbowego 
jako wierzyciela należności własnych 
i jako władzy egzekucyjnej, 

2) spełnia czynności rachunK'Jwo
kasowe, wynikające z zakrel>u dliałania 
urzędu jako władzy państwowej, ' 

3) spełnia ccZynności kasowe objęte 
przepisami rachunkowo-kasowymi, wy
nikające z zakresu działania władz 
i urzędów państwowych, ZWiązków sa
morządowych i innych insty.tucyj prawa 

. publiccZnego. 
Dział rachunkowo-kasowy używa 

nazwy: "Kasa Urzędu Skarboweg,> 
w. , . . .. .. 

Kasy urzędów skarbowych, spełnh
iącę czynności wymienione w pkt 1 i 2 
są kasami poborowymi, a spcłniają:::e 
również czynności wymienione w pkt 
3 - kasami poborowo-płatniczymi. 

Urzędy skarbowe, przy których 
czynne są kasy pobo'rowe, a przy któ
rych poborowo - płatnkze - w&kazuje 

. oddzielne zarządzenie. -

, 22. (1) Urzędy opłat stemplowych po
wółane S1:\ do orzecznictwa, kontroli i nadzoru 
w sprawach opłat stemplowych i danin pokrew,", 
nych, 'ana obszarze, na którym obowiązuje ko
deks cYwilny austriacki - także należytości 
s80dowych, o ile wymiar tych należytości podle
ga urzęqowi opłat .stemplowych. do orzecznic
twa i nadzoru w sprawach karnych dotyczących ' 
tych opłat, danin i należytości, do poboru tych 
opłat, danin i należytości oraz do wy.konywa
nia w administracyjnym postępowaniu egzeku
cyjnym czynności wierzyciela wymienionych 
należności. 

(2) W szczególności: 
a) dział 1 opłat wymierza opłaty stemplo

we, podwyżki i kary bądź doraźnie, bądź 
za pomocą nakazu płatniczego lub in
nych decyzy,j, przeprowadza kontrolę 
stemplową, wykonuje nadzór nad sprze-

dażą znaków st,emplowych oraz - w za
kres i~ swego działania .,- spełnia czyn
na.ści urzędu opłat stemplowych jako 
wierz1 ciela należności własnych; 

b) dział 2 po,datku spadkowego przepro
wadza wymiar i wykonuje kontrolę w 
zakresie podatku spadkowe,go i od da
:owizn oraz należyto,ści sądowych, o ile 
Ich wymiar podlega urzędowi opłat 
stemplowych, w zakresie swego działa
nia orzeka Q karach oraz w tymżezakre
sie spdnia czynności urzędu opłat stem
plowych jako wierzyciela należności 
własnych; 

e) dział 3 rachunkowo-kasowy spełnia 
czynna.ści rachunkowo-ka-sowe w zakre
sie opłat, da.nin i należytoś,ci, o których 
mowa w paragrafie niniejszym, oraz .w 
zakresie swego działania spełnia czyn
ności urzędu opłat stemplowych jako 
wierzV'ciela należności własnych. 

Dział rachunkowo-kasowy używa na
zwy: "Kasa Urzędu Opłat Stemplowych 
w .... • ,/* .. 

Kasa ta jest kasą poborową. 

§ 23. (1) Urzędy skarbowe akcyz i monO
polów . państwowych powołane są do orzecznic
twa, pohoru i nadzoru w sprawach podatków 
i opłat pośrednich, monopo,lów państwowych. 
do kontroli produkcji i obrotu art ykułów, podle
ga,jących cZ mocy specjalnych przepisów ograni
czeniom w produkcji i obrocie, do orzecznictwa 
i nadzoru w sprawach karnych dotyczących tych 
podatków, opłat i monopolów oraz do wykony
wani~ w admini~stracyjnym p~stępowaniu egze
kUCYJnym czynności wienyciela wymienionych 
należności. 

(2) W szczególności: 
a) dział 1 akcyzowo-monopolowy zał~.twia 

sprawy orzecznictwa, poboru i nadzoru 
w zakresie podatków i opłat pośrednich, 
monopolów państwowych onz kontroli 
produkcji i oobrotu artykułów, podlega
jących z mocy specjalnych przepisów 
ograniczeniom w produkcji i obrocie, 
załatwia sprawy obrotu między Polską 
a W. M. Gdańskiem wymienionymi wy
żej artykułami oraz wykonuje w zakre
sie swego działania w admin'ishacyjnym 
po,stępowaniu egzekucyjnym czynności 
wierzyciela należności własnych j 

bl dział 2 karny skarbowy - w ukresie 
przewidzianym w prawie karnym skar
bowym' - prowadzi dochodzenia w spra> 
wach o przestępstwa skarbowe, sprawu
je ' otZ~ćl:nictwo, wnosi i popiera oskar
ż,enia 'oraz wykonuje prawomocne roz
strzygnięcia w tych sprawach, załatwia 
sprawy karne skarbowe wynikające z in· 
nyc'h szcze)gólnyoo przepisów, ' tudzież 
sporządza wnio,ski o przyznanie nagród 
pieniężny.ch za wykryćie przestępstw 
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skarbowych w poW'yŻ.!lzyoh sprawach, 
.lJ.adto - w zakresie ~wego działania
wyk?Iluje w administracyjnym postęp 0-
yamu egzekucyjnym cźynności wier.zy
ciela należności własnych. 

CZ Ę S Ć IV. 

Organizacja i zakres dżiał.ania . organów wyko.: 
nawczych. . 

Rozd.zi!ał L 

Przepisy ogólne. 

§ 24. Organami wykonawczymi władz 
skarbowych, wyodrębnionymi z władz admini
stracji skarbowej I instancji, są: ochrona skar
bowa i kontrola skavbowa. 

R o z dz i a ł 2. 

Organizacja organów wykonawczych. , 

§ 25. (1) Ochrona s'karbowa zorganizowa
na '. je'st w brygadach, których właściwość miej-

, scowa obejmuje w zas,adzie obszar iednego lub 
kilku powiatów. . . 
• (2) Siedżihą brygady ochrony skarbowej 
~est w zasadzie siedziba władza,dministracji 
ogólnej. 

(3) W obwodzie brygady mogą być tworzo
ne oddziały brygady ochrony skarbowej. 

/ . (4) Właściwość miejscową i sied,ziby bry-
gad ochrony skarbowej oraz ich oddziałów okre
śla oddzielne zarządzenie . 

. (5) Na czele brygady ochrony skarbowej 
stoi kierownik brygady, podległy dyrektorowi 
izby skarbowej, na czele zaś oddziału brygady 
,ochrony skarbowej stoi kierownik oddziału, pod
legły kierownikowi brygady. 

~ 26. (1) Kontrola skarbowa zor,ganizowa
na jest w rejonach kontrolnych, których właści
wość miej,scowa obejmuj.e w zasad,żie obszar 
lednego powiatu. . 

(2) Siedzibą rejonu kontroli skarbowej jest 
w zasadzie siedziba władz administracji ogólnej. 

(3) W obwodzie rejonu kóntrolnego mogą 
być tworzone oddzi,ały re,jonu kort'koli skarbo
wej. 

(4) Na czelereionu kontroliskarbowe~ stoi 
kierownik rejonu, podległy naczelnikowi urzędu 
skarbowego akcyz i monopolóW państwowych. ' 

(51 Właściwość miejscową i siedzihy rejo
nów , 'kontroli skarbowej oraz ich , oddziałów 
określa oddzielne za,rządzenie. .li~ ,.1 

(6) Dla kontroli I?rzedsiębi?~.~cyzowo
monopolowych zgodme z oboWląż'.tYnu w tym 
względzie , przepLsami ustanawia !;fIię stałe nad-
zo,ry. " 

(7) Funkc~e stałego nadzoru pełnią urzęd
nicy r'ejonu kontroli skarbowej, wyznaczeni 
przez , dyrektora izby , skair'OOw,ej. F'ozostawarue 

jednego' i h~lgo samegourzędn:ika na stałym nad
zorze w jednym prz'edsiębiorstwie dłużej, nii 

-przez trzy okresy obrachunkowe - wymaga 
zgody Ministerstwa Skarbu. 

. (8)przę~nic'y stałych ~adzorÓow podlegają 
kiea:-ownikoWl re,jonu. Jeżeh względy służbowe 
lUJb zalkr'e:s przedsiębiorstwa wymaga pełnienia 
stałego '~fadzoru przez dwóch lub więcej urzęd~ 
!Oików, wówczas naczelnik urzędu skarbowego 
akcyz i monopolów państwolW)'M wyznacza kie~ 
rownika stałego nadzoru, który podlega bez.po
średnio kierownikowi re.jonu. W prżypadku 
ustano~ienia ta'kieg.o kierownika, urzędnicy sta
łego nadzoru podlegają bezpośrednio kierow
nik.owi stałego nadzoru. 

§ 27. Szczegółowe prawa i obowiązki kie
rowników brygad ochrony skarbowej i kierow
ników rejonów kontroli skarbowej oraz kie
rowników oddział6w brygad i rej.onów. szczegó
łową .organizację wewnętrzną brygad ochrony 
skarbowej i rejonów kontroli skarbowej oraz 
ich oddziałów określają obowiązujące przepisy, 
a w gra?icach tych pr.repisów zarządzenia dy
rektora Izby skarbowe). 

R o z d .z i a ł 3. 

Zakres działania or~ów wykonawczych. 

§28. Brygada ochrony skarbowe.j: 
1) śledzi przestępstwa z zakresu podatków 

i opłat pośrednich, ,monopolów państwowych, 
podatków bez,po'średnich, opłat stemplowych 
i danin pokrewnych, ' obrotu paPierami premio
wymi oraz z dzie,dziny obrotu pieniężnego i to
waroweg,o z zagranicą i z W. M. Gdańskiem, 

, 2) prowadzi d.ochodzenia w sprawach 
o p'rzestępstwa z zakresu podatków :1 opłat 
pośrednich, monopolów państwowych i ' obrotu 
papierami premiowymi. a w odniesieniu do prze
stępstw zżak.resu podat,k6w bezpośrednich, 
opłatsteinplowych i danin pokrewnych prowa
dzi dochodzenia w granicach zlecenia wydanego 
prze'zwład'zęskarbową wprawnionądo ścigania 
tyoh przestępstw, ' 

3) wykonywa czynności z za'kresu docho
dzenia zlecone, przez prokura-tora w sprawach 
o przestępstwa z dzied'ziny obrotu pieniężne,go 
i towa,rowe,go z za,granicą i z W. M. Gdańskiem, 
, 4) nadzoruje obrót akcyzowo-monopolowy 

z ' W. M. Gdańskiem, . 
5) wykonuje inne czynności zlecone przez 

władzę przełożoną. 
. Brygada ochrony skarbowej używa do czyn

ności służbowych pieczęci z naq>i,sem: "Och1:ona , 
Skarbąwa" oraz z numerem kolejnym . . 

§ 29. Rejon kontroli ' skarbowej: 
, l)wykonUJje nadż6r nad produkcją i .obro

tem artykułów a:kcyzowo - monopolo\Vy'Ch oraz 
kontrolę obrotu artykułów podlegających z mo
cy specjalnych przepisów ograniczenióm:wpro-
dukc,ji jj ()Ibrocie t . 
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2) współdziała w czynnośdachorganów 
przedsiębiorstw monopolowych w zakresie usta
lonym przepisami Ministra Skarbu, 

3) ściga i prowadzi dochodzenia w spra
wach o przestępstwa z zal?"esu podatków i. op
łat pośrednich, monopolów państwowych oraz 
obrotu papierarpi premiowymi, ' -

4) wykonuje inne czynności zlecon-e przez 
urząd skarbowy akcyz i -monopolów pańs two~ 
wy ch. 

Rejon kontroli Skarboweg używa do czyn
ności służbowych pieczęci z napisem ,;Kontrola 
Skarbowa" oraz z numerą:n kolejnym. 

c Z Ę S C V. 

Przepisy końcOwe. 

§ 30. ' Jeżeli w innych przepisach jest mo
wa o inspektorze okręgowym ochrony skarbo
wej .. należy przez to rOZJUmieć inspektora ochro
ny skarbowej. 

§ 31. U) Rozporządzenie ninie~,sze wcho
d'zi W życie z dniem ogłoszenia na obszarze ca
łej Rzeczypospolitej, z wyjątkiem województwa 
śląskiego. , 

(2) Z dniem wejścia w życie rozporządzenia 
niniejszego tracą m9C obowiązującą: 

a) .rozporządzenie Ministra Skarbu z _ dnia 
13 sierpnia 1931 r. o organizacji i zakie-

- sie działania izb i urzędów skarbowych 
(Dz. U. R. P. Nr 77, poz. 613) ze zmia
nami, ' wprowadzonymi roz.porządzeniami! 
Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 
1931 r. (Dz. U. R. P. Nr 107, poz. 834), 
z dnia 18 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr 
62, poz. 585), z dnia 4 li.pca 1936 r. (Dz. 
U. R. P. Nr 55, poz.40l) i z dnia 11 ma
ja 1937 r. (Dz. U. R. P.Nr 41, poz. 32·1), 

- bl rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 
16 grudnia 1936 r. o organizac;i i zakre
sie działania kontroli skarbowej (Dz.; U. 
R. P. Nr 94, poz. 664): 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski 

119 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 23 lutego 1939 r. --

o wykonaniu art. 21a ust. (2) dekretu Prezydenta Rze~ypOspolitei z dnia 26 kwietnia 1936 r. 
'w spraWie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz obrotll zagranicznymi i krajowymi środkami 

płatnicz~. 

Na podstawie art. 21-a ust. (2) dekretu 
Prezydenta ~zeczYIPospolitejz dnia 26 kwietnia 
1936 r. w sprawie obrotu pieniężnego z zagrani
cą oraz obrotu zagranicznymi i krajowymi ' środ
kaJ,lljpła,~kzymi (Dz. U. R. P. z 1938 ~r. Nr 86, 
poź. '584) zarządzam co następuje: 

§' 1. Do wykonyw,ania czynnoki z zakre
su dochodzeti'iaw sprawach o przestępstwa, 
określone wart. 21-a ust. (1) dekretu Prezyden
ta Rzeczypospolitej z dnia 26 kwietnia 1936 r. 

w sprawie obrotu pieniężnego z zagranicą oraz 
obrotu zagranicznymi i krajowymi środkami 
płatniczymi (Dz. U. R. P. z 1938 r. Nr 86, 
poz. 584), uprawnione są brygady ochrony 
skarbowej. -

§ 2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi :w 
życie z dniem ogłoszenia. ' 

Minister Skarbu: E. Kwiatkowski .. 

120 
ROZPORZĄDZENIE ~NISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 

z dnia'28 lutego 1939 r. 

O zmianie granic gmin wiejskich w powiecie garwoUńskim, województwie lubelskim. 

Na podstawie art. 1 i 4usŁawy z dnia 
22 września 1922 r. w przedmiocie zmiany granic 
oraz rozwiązywania i tworzenia gmin wiejskich 
na obszarze b. zaborów rosyjskiego i austriac
kiego (Dz. U" R. P. Nr 86, poz. 770) zarządzam 
co następuje : _ _ ' 

§ 1. G.minę, wietską Warszawice w powie
'cię garwolińskim, wojewódzŁwieJubelskhn, zno-

si się. Nale:żące do zniesionej gminy Warszawł
ce gromady: Całowanie, Dziecinów, Kosumce, 
Radwanków , Szlache,cki, Sobienie Biskupie, 
Warszawice, WarszówkaI z wyjątkiem kolonii 
Potok - włącza' się ~o gminy wieiskiej Sobi'e. 
nie-Jeziory, ' zaś gromady: Podbiel, Reguti kolo
nię Potok z -gromady Warszówka I - włącza 
&ię do gminy wiej,skiej Osieck w tymże , powie-
cie i wo.jewóązt~ie. - - ':-;. _ 




