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,TRESć DZIAŁU URZĘDOWEGO: 

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e 1 n y c h: 

Poz. 180. Obwieszcz·enie Ministra Skarbu 
z dnia 24 czerwca 1932 r. o wartości jednego 
grama czystego złota. 

Poz. 181. Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Opieki Społecznej z dnia 22 czerwca 1932 r. w 
sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 1 
kwietnia 1932 r. mocy obowiązującei dla wszyst
kich przedsiębiorstw przemysłu gńlficznego na 
obszarze województwa pomorskiego. 

Rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia f) 
czerwca 1932 r. w sprawie zmian w organizacji 
urzędów skarbowych oraz komisyj szacunkowych 
do spraw podatku przemysłowego i dochodowego 
w okręgu administracyjn,ym izby skarbowej I we 
L wo",ie. (Przedruk z Dz. U. R. P. z dnia 25 
czerwca 1932 r., Nr. 52, poz. 499). 

WYSZEDŁ Z DRUKU NR. 53 DZIENNIKA 
:UST AW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z 
'DNIA 28 CZERWCA 1932 R., ZAWIERAJĄCY 
TRESć NASTĘPUJĄCĄ: 

KONWENCJE: 
, Poz. 510 - między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Austriacką, dotycząca Zast.ępczy.ch 
,zakładów Pensyjnych dla Funkcjonarjuszy, podpi
sana w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. 

Poz. 511 - Oświadcz,fnie rządowe z dnia 17 
lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ra
~yfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą 
,Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Za
lStępczych Zakładów Pensyjnych dla Funkcjonarju
)szy, podpisanej w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. 
'wraz z 4 załącznikami, oraz protokółu dodatkowe
go. podpisanego tamże dnia 2 lutego 1928 r. 

Poz. 512 - między Rzecząpospolitą Polską 
'!l ' Republiką Austrjacką, dotycząca Powszechnego 
Ilakładu Pensyjnego dla Funkcjonarjuszy, podpi
lSana w Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. 

Poz. 513 - Oświadczenie rządowe z dnia 17 
,lutego 1932 r. w sprawie wymiany -dokumentów ra
~yfikacyinych konwencji między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Po
wszechnego lak/adu Pensyjnego dla Funkcjonarju
:szy, podpisanej wraz z protokółem dodatkowym 
Ioraz 7 załącznikami w Wiedniu dnia 29 marca 
i1924 r. 

Poz. 514 - między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Austrjacką, dotycząca Zakładu ubez
pieczenia górników od wypadków, podpisana w 
Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. 

Poz. 515 - Oświadczenie rządowe z dnia 17 
!lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów 
'I'atylikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą 
V:0lską a Republiką Austrjacką, dotyczącej ZaMa
au ubezpieczenia górników od wypadków, podpisu
t'leJ wraz z 1 załącznikiem w Wiedniu dnia 18 
czerwca 1924 r. 

Poz. 516 - między Rzecząpospolitą Polską 
IQ Republiką Austrjacką, dotycząca Miejskiego Za
ikładu Ubezpieczeń Gminy Wiedeń oraz Kasy Eme
rytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i Przemysłu 
w Wiedniu, podpisana w Wiedniu dnia 17 stycznia 
11925 r. 

Poz. 517 - Oświadczenie rządowe z dnia 17 
lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów 
ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą 
!Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Miej
.skiego lakładu Ubezpieczeń Gminy Wiedeń oraz 
'Kasy Emerytalnej dla Funkcjonarjuszy Handlu i 
Przemysłu w Wiedniu, podpisanej wraz z 2 załącz
nikami w Wiedniu dnia 17 stycznia 1925 r. 
. Poz . 518 - między Rzecząpospolitą Polską a 
Republiką Austrjacką, dotycząca Kasy Chorych 
Zarządu byłych ces. król. Austrjackich Kolei Pań
stwowych i jej funduszów ubocznych, podpisana 
w Wiedniu dnia 18 czerwca 1924 r. _ 

Poz. 519 - Oświadczenie rządowe z dnia 17 
lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ra
,tylikacyjnych konwencji międzv Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Ka.;>, 
Chorych Zarządu byłych ces.-król. Austrjackich 
Kolei Państwowych i jej funduszów ubocznych. 

podpisanej wraz z 3 załącznikami w Wiedniu dnia 
18 czerwca 1924 r. 

Poz. 520 - między Rzecząpospolitą Polskqa 
Republiką Austrjacką, dotycząca Zawodowe~o Za
kładu Ubezpieczenia od wypadków austrjackich 
kolei żelaznych, podpisana UJ Wiedniu dnia 2Q 
marca 1924 r. 

Poz. 521 - Oświadczenie rządowe z dnia 17 
lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumeniow' 

, ratyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Zawo- ' 
dowego Zakladu Ubezpieczenia od wypadków ' 
austrjackich kolei żelaznych, podpisanej W/',iZ z' 
protokółem dodatkowym oraz 9 zalączni. ' arri w' 
Wiedniu dnia 29 marca 1924 r. 

Poz. 522 - między Rzecząpospolitą P', !ską a 
Republiką Austrjacką, dotycząca Instytutu Pensy;
nego Związku austrjackich kolei lokalny::h i kole· 
jek, podpisana w Wiedniu dnia 18 czerwcuJ'JU r. 

Poz. 523 - Oświadczenie rządowe z dnia 17 : 
, lutego 1932 r. w sprawie wymiany dokumentów ra
tyfikacyjnych konwencji między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Austrjacką, dotyczącej Insty

" tutu Pensyjnego Związku austriackich kolei lokal
nych i kolejek, podpisanej w Wiedniu dnia 18 
czerWca 1924 r. 

Poz. 524 - między Rzecząpospolitą Polską, 
Republiką Austrjacką i Republiką Czeskosłowacktf, 
dotycząca Kasy Ostćzędrio-ś~i d...~ieci urzędników i 
r()bolników stctlych Kolei ' Półriocnej, podpisana w 
Wiedniu dnia 30 października 1928 r. 

Poz. 525 - Oświadczenie rządowe z dnia 29 
lutego 1932 r. w sprawie złożenia przez Polskę, 
Austrję i Czechosłowację dokumentów ratyfikacyj
nych konwencji, dotyczącej Kasy Oszczodności 
dzieci urzędników i robotników stałych Kolei Pół
nocnej, podpisanej wraz z załącznikiem w Wiedniu 
dnia 30 października 1928 r. 
KONWENCJA: 

Poz. 526 - dodatkowa międz" Polską a 
Niemcami, dotycząca wolności tranzytu między 
Prusami Wschodniemi i resztą Niemiec. podpisana 
w Berlinie dn. 15 lipca 1922 r. 

Poz. 527 - Oświadczenie rządowe z dn. 28 
maja 1932 r. w sprawie konwencji między Polską 
a Niemcami, podpisanej w Berlinie dn. 15 lipca 
1922 r. celem uzupelnienia konwencji między Pol
ską, Niemcami i Wolnem Miastem Gdańskiem. do
tyczącej wolności tranzytu miedzy Prusami 
Wschodniemi a resztą Niemiec, podpisanej w Pary
żu dn. 21 kwildnia 1921 r. 
OśWIADCZENIE RZĄDOWE: 

Poz. 528 - z dnia 29 kwietnia 1932 r. w spra
wie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych, 
względnie przystąpienia do międzynarodowej kon
wencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, Dod
pisanej wraz z protokółem w Genewie, dnia 14 
grudnia 1928 r. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 

Zarządzenia Władz Naczelnyc~. 
--000--

180. 
OBWIESZCZENIE 

Ministra Skarbu 
z dnia 24 czerwca 1932 r. 

O wartości jednego grama czystego zioła. 

Na podstaWie art. 16 rozporządzenia Prezy. 
den ta Rzeczypospolitej z dnia 5 listopada 1927 r. 
w sprawie zmiany ustrqju pieniężnego (Dz. U. 
R. P. Nr. 97 . poz. 855) ," oraz rozoorządze
nia Ministra Skarbu z dnia 2,8 listopada 1927 r. 
w sprawie ustaleniaŁrybu ogłaszania wartości 
złota (Dz. U. R. P. Nr. 109 poz. 932)-ustalam na 
miesiąc lipiec 1932 r. wartość jednego grama 
czystego złota na pięć złotych 92,44 grosza. 

Minister Skarbu: 
(-)Jan Piisudski. 

181 

ROZPORZĄDZENIE 

Ministra Pracy i Opieki Społecznej 

z dnia 22 czerwca 1932 r. 

. w sprawie nadania umowie zbiorowej z dnia 1 
kwietnia 1932 r. mocy obowiązującej dla wszyst-

• kich przedsiębiorstw p.rzemysłu graficznego ' na 
obszarze województwa pomorskiego. ' 

Na zasadzie rozporządzenia z dnia 23 grudnia 
1918 r. o umowach zbiorowych, wydziałach ro
botniczych i pracowniczych i załatwianiu zatar
gów zbiorowych pracy (Dz. Ust. Rzeszy Niem 
str. 1456) i ~. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 6 marca 1922 r. o przekazaniu Ministrowi 
Pracy i Opieki Społeczn~j zarządu spraw praC)' 
i opieki społecznej na obszarze b. dzielnicy 
,pruskiej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 168) zarządzam 
co następuje: 

§ 1. 

Nadaję moc obowiązującą dla wszystki~h- ' 
przedsiębiorstw przemysłu graficznego na obsza· 
rze wojewpdztwa pomorskiego umowie zbiQrowej 

I 'Z dnia 1 kwietnia 1932 r,., zawartej w Toruniu po-
. ~ między Korporacją Zakładów Graficznych i Wy

dawniczych na województwo pomorskie z jednej 
strony a Związkiem Zawodowym Drukarzy i 'Po
krewnych Zawodów w Polsce. Oddział Pomorski, 
Polskim Związkiem Zawodowym Drukarzy i Po
krewnych Zawodów na Rzeczpospolitą Polską, 
Związkiem Litografów, Chemigrafów i Po
krewnych Zawodów w Polsce. Oddział Pomorski 
oraz Związkiem Poligraficznym na województwo 
pomorskie z siedzibą w Toruniu z drugiej strony. 

T ekst powyższej umowy został ogłosz~ny 
przy obwieszczeniu Ministra Pracy i Opieki Spo' 
łecznej z dnia 11 maja 1932 r. ("Monitor .Polskt 
Nr. 111, poz. 145). 

§ 2. 

Umowa wymieniona w § l zostaje wciągnięta 
do rejestru umów zbiorowych powszechnie obo· 
wiązujących. 

§ 3 
I 

Przeglądanie akŁrejesŁrowych Ministerstwa 
Pracy i Opieki Społecznej dozwolone jest każde ' 
mu w godzinach urzędowych. Pracodawcy i pra· 
cownicy, dla których umowa, wymieniona w § 1, 
jest na mocy niniejszego rozporządzenia obowią
zującą, mogą żądać odpisów od stron, które umo 4 

wę zawarły, za zwrotem kosztów. 

§ 4. 

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie :z. 
dniem ogłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: 
(-) Dr. St. Hubicki. 

--000--

ROZ'PORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 9 czerwca 1932r. 

w sprawie zmian w organizacji urzędów skarbo
wych oraz komisyj szacunkowych do spraw po

. datku przemysłowego i dochodowego w okrę~u 
administracyjnym izby skarbowej I we LWOWIe. 

Na zasadzie art. 4 i 15 ustawy z dnia 31 lipca 
1919 r. o tymczasowej organizacji władz i · urzę
dów .skarbowych (Dz. U. R. P. Nr. 65, poz. 391), 
art. 33 ustawy o państwowym podatku dochodo· 
wym, ogłoszonej rozporządzeniem Ministra Skar· 
bu z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 58, 
poz. 411) i art. 58 ustawy o ,państwowym podabku 


