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TRESC DZI.AŁU URZĘDOWEGO: 

Zarządzenia Władz Naczelnvch: 

Poz. 203. Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 23 Iip.ca 1932 r. w sprawie powo
łaniaprzez zrzeszenie 2ospodarcze radcy do 
Izby Przemysłowo - Handlowej w LodzL 

Poz. 204. · Rozporządzenie Ministra Pracy i 
Opieki Społeczne; z dnia ,25 lipca 1932 r. w spra
wie nadania umowie zbiorowei z dnia 16 marca; 
1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich p.r Led
siębiorstw budowlanych na obszarze powiatów 
Ostrów i Odolanów, województwa poznańskiego. 

. Rozporządzenie Prezydenta 'Rzeczypospolite; 
z dnia 12 li'lca 1932 r. o wprowadzeniu nazwy 
"Minister Op.ieki Społecznej" i "Ministerstwo 
Opieki Społecznej". (Przedr~kz Dz. U. R. P. z 
dnia 27 lipca 1932 r., Nr. 64, poz. 597). 

DZIAŁ UltZĘDOWY. 

ZarządżeniaWłądz Naczefnych~ ' 
;'--000--

200. 

Z ARZ ĄDZ'ENIE 

Ministra Przelllysłu i H'and.u 

z dnia 23 lipca 1932 r. 

w sprawie powołania przez zrzeszenie gospo. 
darcze radcy do Izby Przemysłowo. Handlowe; 

w Lodzi. 

dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo - han
dlowych (Dz. U . R. P. Nr. 67, poz. 591), w brzmie
niu ustawy z dnia 10 marca 1932 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 29, poz. 292). nadaję prawo powołania trze
ciego radcy do sekcji handlowej Izby Przemysło
wo - Handlowej w Łodzi, Stowarzyszeniu Pol
skich Kupców Przemysłowców Chrześcijan 
w Łodzi . 

Stowarzyszenie to wstępuje w miejsce zlikwi
dowanego Krajowego ZwiąZlku Drobnych Kupców 
Jarmarczno - Obnośnych, wyznaczonego zarzą
dzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 15 
listopada 1928 r. ("Monitor Polski" Nr. 269, 
poz . 664) . 

Powołanie to dokonane będzie w trybie 
§§ 36 - 40 statutu Izby Przemysłowo-Handlowej 
w Łodzi. ogłoszonego , jako załącznik do rozpo~ 
rządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 27 
lipca 1928 r. ("Monitor Polski" Nr. 171, poz. 342). 

Minister Przemysłu i Handlu: 
(-) Zarzycki. 

--000-

204. 

ROZPORZĄDZENIE 

, ldinistra Pracy i Opieki Społecznej 

z dnia 25 lipca 1932 r. 

"w sprawie nadania umowie zbiorowe; z dnia 16 
marca 1932 r. mocy obowiązującej dla wszystkich 
przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powia
tów Ostrów i Odolanów, województwa poznń-

skiego. 

Na podstawie rozporządzenia '; z dnia 23 gru
W celu wykonania postanowierl art. 9 ust. 4 ' dnia 1918 r. o umowach zbiorowych, wydziałach 

rozporządzenia Prezydenta ~zeczypospolitej z ' robotniczych i .pracowniczych i załatwianiu zaŁar-

8' 
ORZECZENIA 

ftajWYżllego Tlybuoału ldministtatyioeao. 
--000--

ZASADY Pll A WiXE. 
--000-

PRA WO FORMALNE. 

PostępowaDie przed władzami admiuistracyjnemi. 

16} Niedotrzymanie terminu, zakreślonego 
domniemanemu płatnikowi podat'ku dochodowego 
w wezwaniu do złożenia zeznania, wydanem w 
łrzybie art. 93 ustawy G państw. podatku doch. 
(poz. 411 /1925 Dz. UsL), nie uprawnia władzy do 
zastosowania przepisu art. 50 ustęp 5 ustawy, je
żeli wezwany w zeznaniu ,zaprzecza obowiązkowi 
do złożenia zeznania wmyśl art. 50 ustę,p 1 usta
wy, a tego obowiązku nie ustalono w try;bie pra
widłowych dochodzeń. (Wyrok z 21.V. 1929 r. 
L. Re,j. 3283/27). 

17) PrzewidziClJna w końcowym uttępie § 95 
r07.1,J>orządzenia wykonawczego z 10 stycznia 1923 
roku do ustawy inwalidzlkiej z 18 marca 1921 r. 
prośba inwalidy tylko wówczas rozpoznana i roz
strzygnięta być może na posiedzeniu gospodar
czem, bez przesłuchania inwalidy, jeżeli prośba ta 
uznana będzie za podlegającą uwzględnieniu już 
ba podstawie złoż'onych dowodów uzupełnia,ją
cych, w ,przeciwnym zaś razie winna ona być roz
pOZlnan.a na (,oz'prawie trybem, wskazanym w 
• § 14 l następnych in.strukcji z 15 maja 1923 r. 
(Monitor Pot~ki Nr. 232) . (Wyrok z 14.V. 1929 r. 
L. Rej. 3566/27). 

18) Wydział Powiatowy nie jest uprawniony 
do podnoszenia z własne.j inicjatywy stopy podat
ków, uchwalonych (przez gmin y w granicach 
ustaw. (Wyrok z 25.IV. 1929 r . L. Rej. 704/27). 

10) Przepis art. 21 ustęp 2 ustawy o pailsłw. 
podatku dochodowym poz. 411 /1925 Dz. Ust. nie 
.stoi na przeszkodzie uwzględnieniu przy wymia
rze iPodatku dochodowego rezerwy, stworzonej 
celem wyrównania książkowej wartości zapasu 
towarów modnych do wysokości tej wartości, ja
xąone posiadają z uwzględnieniem wpływu mo-
dy i innych miarodajnych okoliczności . Władzy 
wymiarowej !przysługuje ocena zasadności tej po
zycji wyrównawczej przy zastosowaniu przepisów 
art. 58 i 63 ustawy. Płatnikowi zas przysługuje 
prawo domagania się odpowiedniego uwzględnie
nia dokonanego iprzez władzę wymiarową !Opro
sŁ·owania wspomnianej pozycji wyrównawcze,j przy 
wymiarze .podatku dochodowego na lata następ
ne, o ile sprostowanie to mogłoby spowodować 
dwukrotne opodatkowanie tej samej części skła
dowej dochodu podatkowego, (Wyrok z 13.\'. 
1929 r. L. Rej. 3575i27) . 

20) Wydział powiatowy, działający przy Z3-

łwierdzaniu statutów podatkowych gminnych ja
ko władza nadzorcza I instanc,ji, nie jest legitymo
wany do wnoszenia skargi do N. T . A. na orzecze
nie Wojewody, występującego w chai'akterze 
władzy nadzorczej II instancji. (Wyrok z 24 .VI. 
1929 r. L. Rej. 1481 /27). 

21) W S(prawach rejestracji roszczeil do za
opatrzenia inwalidzkiego istniał do dnia wejścia 
w życie rozporządzenia z 22 czerwca 1928 poz. 
654 Dz. Ust. trzechstopniowy tok instanc~i, a w 
toku tym dowódca okręgu korpusu był instancją 
drugą. (Wyrok z 23.IV. 1929 r. L. Rej . 1499/27) . 

22) Motywacja tej części orzeczenia inwalidz
kie.j komisji odwoławczej, która zajmuje się .okre
śleniem 'stopnia utraty zdolności zarobkowej in-

. _---- ..-
gów zbiorowych pracy (Dz. Ust. Rzeszy Niem. 
str: 1456) i § 1 rozporządzenia Ra'dy Ministrów 
z dnia 6 marca 1922 r . o przekazaniu Ministrowi 
Pracy i Opieki Społecznel zarządu spraw pracy 
i opie'ki społecznej na obszarze b. dzielnicy pru
skiej (Dz. U. R. P. Nr. 21, poz. 168) zarządzam, co 
następuje: 

§1. 

Nadaję moc obowiązującą dla wszystkich 
przedsiębiorstw budowlanych na obszarze powia
tów Ostrów i Odolanów, województwa poznań
skiego, umowie zbiorowej z dnia 16 marca 1932 r., 
zawartej w Ostrowie przez Związek Przedsię
biorstw Budowlanych w Ostrowie z jedne; strony 
a Związek Pracowników Budowlanych i Pokrew
nych Zawodów Z. Z. P. w R. P . z drugiej strony. 

Tekst powyższej umowy został ogłoszony 
przy obwieszczeniu Ministra Pracy i Opieki Spo
łecznej z dnia 11 czerwca 1932 r. ("Monitor Pol
ski" Nr. 137, poz. 168) . 

§ 2. 

Umowa wymieniona w § 1 zostaje wciągnię
ta do rejestru umów zbiorowych powszechnie 
obowiązujących. 

§ 3. 

o' Przeglądanie akt rejestrowych Ministerstwa 
. Pracy i Opieki Społecznej dozwolone iestkażde.

mu w godzinach urzędowych . Pracod'aW'cy i pra
cownicy, dla których umowa, wymieniona w § 1. 
jest na mocy niniejszego roz·porządzenia obowią
zującą, mogą żądać odpisów od stron, które umo
wę zawarły, za zwrotem kosztów. 

§ 4. 
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Minister Pracy i Opieki Społecznej. 
(-) Dr. Hubieki. 

walidy, przedstawia :się jako wystarczająca. je
śli-w związku z ustaleniem i określeniem w tern 
samemorzeczeni.u cierpienia odwoławcy-stresz
cza się w powołaniu tych postanowień inslrukQji 
do badania inwalidów wojennych, na jalkich w da
dym wypadku się oparto. (Wyrok z 23.1V. 1929 r. 
L. Rej. 1473/27) . 

23) W razie ,stwierdzenia u inwalidy, u któ
rego oznaczóno pewien ,stopień utraty zdoln~ci 
zarobkowej na stałe, że stopień ten uległ zmniej
szeniu, władza uprawnj.ona jest do oupowiedniej 
zmiany na przyszłość wydane.go w danym kierun
ku orzeczenia. (Wyrok z 1.VI. 1929 r. L. Re;, 
1051/27). 

24) Powzięte na zasadzie art. 26 ustawy o za
opatrzeniu inwalidów wojennych z 18 marca 1921 
poz. 195 Dz. Ust. w brzmieniu ustawy z 4 sier
pnia 1922 poz. 608 Dz. Ust. decyzje w przedmio
cie zawieszenia !prawa do pobieranta renty inwa
lidzkiej winny zawierać szczegółową motywację. 
(Wyrok z 12.111. 1929 r. L. Rej . 2405i27). 

25) Zaniechanie wezwania odwoławcy na od
roczone w celu przeprowadzenia dowodów posie
dzenie inwalidzkiej komisji odwoławczej i odby
cie posiedzenia tego w za·oczności odwoławcy 
przedstawia się jako istotna wadliwość postęl>O
wania. (Wyrok z 23.1V. 1929 r. L. Rej. 1365/27). 

26) Decyzj.a o zastosowaniu pierwokupu na 
mocy rozp. z 23 grudnia 1918 r. (Zb. Ust. prusko 
r . 1919 str. 3), po za ograniczeniami odnośnie ob
szaru i terminu wykonania, należy do nieograni· 
czonego swobodnego uznania władzy i umotywo· 
wania nie wymaga. (Wyrok z 23.1X. 1929 r. L. Rej. 
3522/28). 

27) Orzeczenie, zatwierdza;ąc~ protekt parce
lacY'jny, :jak również ogłoszenie tegoż orlleczeni.a 
winy zawierać dyspozyc.ję co do całego obuaru." 
przeznacz·onego już w da~j chd do paccelacil. 
(Wyrok z 9.IX. 1929 r. L. Re;. 1936/291. 


