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wobec Kierownika Resortu Sprawiedliwości, sę

dziowie zaś wobec prezesa właściwego sądu . / 

Art. 3. Złożenie ślubowania odbywa się przez 
odczytanie roty ' przez osobę składającą ślubowanie, 
lub powtarzanie roty za osobą odbierającą ślubo
wanie. 

Odbierający ślubowanie powołuje do asysty jed
nego lub kilku urzędników (sędziów) właściwego 
urzędu (sądu) ; , 

Art. 4. O dopełnieniu aktu ślubowania sporządza 
się protokół zawierający datę, imię i nazwisko oso
by składającej ślubowanie z zaznaczeniem obejmo
wanegourzędu, dosłowny tekst roty ślubowania, 
nazwisjw , osoby., odbierającej ślubowanie i podpisy ' 
uczestników. ' ' 

Art. 5. Osoby zatrudnione w zarfądziepaństwo
wym oraz w sądownictwie, po dzień wejścia w ży
cie '(iekretu niniejszego składają ślubowanie przez 

podpisanie roty ślubowania; którą należy dołączy~ 
do akt osob()wych zatrudnionego. 

Art. 6. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się wszystkim Kierownikom Resor1;ów, każdemu 
w zakresie jego działania. 

Ark 7. Dekret niniejszy ~chodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. , 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Naro_dowej : Bolesław Bierut 

.... 

Przewodniczący 'Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego: 

,Edward Osóbka-Mora~skt 

Kierownik Resortu Sprawiedliwości: 

Jan Czechowski. 

95 
DEKRET POLSKIEGO KOMITETU WYZWOLENIA 'NARODOWEGO 

z dnia 28 grudnia 1944 r. 

o zmianie ustawy zdnia 18 mąrca 1935 r. o opodatkowaniu cukru skrobio~ego. 

Na podstawie ustawy Krajowej Rady Narodowej 
z dnia 15 sierpnia 1944 r. o tymczasowym trybie 
wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. 
Nr 1, poz. 3) - Polski Komitet Wyzwolenia Naro
dowego a Prezydium Krajowej Rady 'Narodowej 
zatwierdza,' co następuje: 

Art. l. Art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 marca 
1935 r. Ó' 9Podatkowaniu cukru skrobiowego (Dz. 
U. R. P. Nr 25, poz. 170) otrzymuje ,brzmienie na
s.tępuj ące: 

Art. 2. Wykonanie niniejszego dekretu porucza 
się Kierownikowi Resortu Skarbu. 

Art. 3. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia . ' ' 

Przewodniczący Krajowej 
Rady Ńarodowej: BoleJław Bierut 

Przewodniczący Polskiego Komitetu ' 
Wyzwolenia Narodowego: 

' Edward Osóbka-Morawski 

"art. 3 Podatęk od cukru skrobio~ego wynosi Kierownik Resortu Skarbu: 
200 zł od 100 kgi

,. Jan Stefan Haneman 
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ROZPORZĄDZE,NIE KIEROWNIKA RESORTU ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

z dnia 27 grudnia 1944 r. 

wydane' w porozumieniu z Kierownikami Resortów: Aprowizacji i Handlu, Przemysłu i Skarbu 
o zmianie rozporządzenia w"sprawie wykonania ustawy o opłatach rejestracyjnych od przedsię

biorstw i z,ajęć. 

/ Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 
kwietnia 1938 r. o opłatach rejestracyjnych od 

przedsiębiorstw i zajęć (Dz. U. R. P. Nr 34, poz. 293) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. ..uchyla się wzór deklaracjistanowl.ącej za
łącznik Nr 2 do§ 35 rozporządzenia Ministra .spraw 
Wewnętrznych z dnili 26 lipca 1939 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 76, poz. 510) w sprawie nabycia karty rejestra-
cyjnej. -
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§, 2. Wprowadza się deklarację według wzoru 
(załącznik). 

Kierownik Resortu Aprowizacji i Handlu: 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem ogłos~enia. Kierownik Resortu Przemysłu: 

w/z Kterownik Resortu Administracji Publicznej: Kierownik Resortu Skarbu: 

T eodor Piotrowski 

Hilary Minc 

Mgr Adam Ostrowski Jan Stefan Haneman 

Załącznik do rozporządzenia Kierownika 
Resortu Administracji Publicznej z dnia 
27 grudnia 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 18, poz. 96). 
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Deklaracia 
W sprawie nabycia karty rejestracyjnej na okres 

od 
1. Firma (nazwa przedsiębiorstwa) oraz 

nazwisko i imię właściciela iub nazwa 
osoby prawnej będącej właścicielem 

, firmy: 

2'. Data założenia firmy: I 

do -194 

. , 

1. Firma jEidnoosobowa 
2. Spółka jawna 

5. Spółka akcyjna 
6. Spółdzielnia 

r. 

3. Forma prawna 
(właściwą formę 
podkreślić) : 3. Spółka komandytowa 7. Przedsiębiorstwo komunalne 

4. Spółka z o. o. 8. Inna forma '(podać jaka) 

4. Przedsiębiorstwo zarejestrowane: a) gdzie 

b) kiedy 

5. Miejsce wykonywania przedsiębiórstwa (zajęcie, utrzymywania zakładu, składu) 
Podać miejscowość, ulicę, Nr. domu i lokalu: 

6. Miejsce zamieszkania w!aściciela lub siedziba zarządu: 
Podać miejscowość, ulicę) Nr domu i lokalu: 

J 7. Teren działalności. ' Podąć ' właściwe miejscowości: powiaty lub województwa (wypełniają przedsiębiorstwa' przewo
zowe, skupu towarów, handlu obnośnego, rozwoźnego, jarmarc7;nego, komiwojażerowie i t. p.) 

8. Rodzaj przedsiębiorstwa (zajęcia, zakładu, składu - właściwy rodzaj podkreślić): 

Handel Przemysł 

a) handel hurtowy 
b) handel detaliczny 
e) handel hurtowy i detaliczny 
d) handel okrężny 
e) inny , (banki, przedsiębiorstwa komunikacyjne, 

gastronomiczne i t. d.) 
Podać jakie: 

Rzemiosło-

Zajttcie przeJllyslowe 

Skład -

9. PJ;zedmiot działalności. Podać nazwy głównych art. wytwórczych (i z jakiego materiału) nazwy skupowanych lub 
, sprzedawanych towarów albo nazwy wykonywanych czynności lub robót: 

/ - ,... 

10. Uprawnienie do prowadzenia . 
przemYrSłu (właściwe podkreślić) 

1. Koncesja (art. 8 i 144 prawa 
przemysłowego) .' 

2. Karta rzemieślnicza art. 144 
prawa przemysłowego 

3. Zezwolenie na podstawie 
szczególnych przepisów , (jakie) 

Włądza wydająca 
Data i Nr uprawnienia 
przemy~łowego ' 
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H. Właściciele wzglednie zarząd ~rzedsi~biorstwa. 
Przy spółkach , handlowych -'- , spólnicy. Przy osobach, prawnych - członkowie zarządu. Przy przedsiębiorstwach 
wydzierżawionych - także dzierżawcy. Przy przedsiębiorsfwach pozostających IlDd zarządem przymusowym 
także zarządcy przymusowi lub powiernicy; Przy przedsiębiorstwach pod tymczasowym .zarządem państwowym 
ustanowieni tymczasoWi zarządcy. -

~ Imię I nazwisko 2. Data 3. Charakter (sp61nik, 4. Miejsce 5. Przynależność 
miejsce członek zarządu, ,za- zamieszkania (adres) państwowa 

urodzenia rządca przymusowy, 
powiernik I t. d.) 

I 

12. ' Ilość zatrudnionych w przedsiębiorstwie osób: 
Właściciele względnie posiadacze, Uczniowie Siły pomocnicze 

dzierżawcy i t. d. , Czeladnicy Ogółem 

Członkowie rodzin powyższych- ________ _ Robotąicy Wykwalifikowani Ew. wykorzyst: chałupnicy 

Pracownicy umysłowi 

13. Siła mechaniczna w przedsiębiorstwie: 

Maszyny wytwarzające energię: Parowe' KM Wodne _____ KM 

, Łączna moc: Spalinowe KM Elektrycznę motory napędowe KM 

14. Osiągnięty-'w ubiegłym roku obrót przedsiębiorstwa: zł~ _ _ ___ ...::....._ 

' . Przy nowootwartych przedsiębiórstwach należy podać przewidziany obrót roczny: : poniżej lub powyżej 100.000 zł 
(właściwe podkreślić). 

15. Nabyta w roku poprzednim karta przemysłowo-podatkowa. 

Nr z dnia dział na zł 

16. Zapewniam, że powyższe dane są prawdziwe wyczerpujące. ' Proszę o wystawienie karty rejestracyjnej w/g działu ' 

_~ ____ c.zęści III. 

_________ , dnia s ______ ------ 1!!4 r. Podpis i stemp~l firmy 

Adnotacje Zarządu Miejskiego (Gminnego, 

/ Wydano kartę rejestracyjną z działu taryfy. 

Pobrano opłatę w Wysokości ____ __ 

Podano podatek drogowy zł 

Karta rejestracyjna Nr ____ ~ __ _ 

Księga kasowa pozycja __ -=-_ _ _ _ _ 
Data~ ___ ____ - - -

-
Podpis likwidatora Podpis kasjera 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni Narodowej w Krakowie, ul. Piłsudskięgo 19 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się w gmachu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, ' 
ul. Spokojna Nr 4, pokój Nr 9. 

Wysyłkę wykonywą się po uprzednim wpłaceniu zaliczki miesięcznej w kwocie zł. 20., 
Prenumeratę wpłacać należy z góry. Pojedyńcze numefy są do nabycia w Kasie Sądu Okręgowego w Lublinie, 

, Krakowskie-Przedmieście Nr 76. 
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