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Sprawy podatkowe
Opłaty na fundusz drogowy.

Poszczególne Wydziały Powiatowe pobierają po
datek luksusowy od samochodów.

Zasadniczo podatek ten został zniesiony nową usta
wą drogową (Dz. Ustaw.Nr. 16 art. 22). Gdyby Wy
działy Powiatowe wspomniany podatek nałożyły, to 
przypominamy, że należy wnieść odwołanie w ciągu 
czternastu dni do władz nadzorczych, t. j. do Wo
jewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sprzeciw na
leży uzasadnić jak następuje:

Istotnie brzmienie art. 22-go ustawy o Funduszu 
Drogowym jest niezupełnie jasne, a mianowicie w 
poszczególnych punktach tego artykułu, znoszących 
szereg opłat użyto zdania: „znosi się", pobieranie od 
pojazdów mechanicznych, oraz od pojazdów konnych, 
wymienionych w art. 8 niniejszej ustawy", skąd 
wnosićby można, że zdanie poboczne, rozpoczynające 
się od słów: „wymienionych itd.“ odnosi się zarówno 
do pojazdów konnych jak i mechanicznych, w art. 
zaś 8-mym wymieniono jedynie pojazdy mechanicz
ne i konne, używane do przewozu towarów w celach 
zarobkowych.
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Jednakowoż już w zestawieniu z treścią uzasad
nienia do projektu ustawy widać, iż ustawodawca 
miał na myśli zwolnienie wszystkich pojazdów me
chanicznych od wszelkich opłat, wymienionych w 
art. 22-gim ustawy.

W ustępie ostatnim uzasadnienia czytamy miano
wicie:

„ait. 22-gi znosi, w związku z wprowadzeniem ce
lowej . opłaty od pojazdów mechanicznych i niektó
rych konnych, różne rodzaje pobieranych dotychczas 
przez Państwo i związki samorządowe opłat od po
jazdów mechanicznych w jakiejkolwiek formie".

Z przytoczonego ustępu wyraźnie wynika, że 
wspomniane zdanie poboczne w pp. 1, 2, 4 i 5 art. 
22 ustawy odnoszą się jedynie do pojazdów konnych.

Zgodnie z tą interpretacją w par. 54-tym rozporzą
dzenia do ustawy o Państwowym Funduszu Drogo
wym umieszczono przepis usuwający wszelkie wąt
pliwości, a mianowicie w paragrafie tym czytamy:

,.przepisy art. 22 ust. 2-gi pp. 1, 2, 4, i 5 dotyczą 
pojazdów mechanicznych wymienionych w art. 6 i 8 
oraz pojazdów konnych, wymienionych w art. 8“.

Wart. 6-tym i 8-niym wymienione są wszelkie ka- 
tegorje samochodów.

Organizacja i zakres działalności Izb i Urzędów 
Skarbowych..

W Dzienniku Ustaw Nr. 77 poz. 613 w r. b. uka
zało się rozporządzenie Ministra Skarbu „o organi
zacji i zakresie działania izb i urzędów skarbowych"
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Rozporządzenie to zawiera m. in. szereg uprawnień 
Izb Skarbowych oraz Urzędów Skarbowych w za
kresie podatków bezpośrednich, opłat stemplowych, 
podatku spadkowego i od darowizn.

Podajemy WPanom do wiadomości zakres tych 
kompetencyj i zwracamy jednocześnie uwagę na ko
nieczność zapoznania się z niemi — celem kierowa
nia wszelkich podań o ulgi podatkowe do właściwych 
'władz, przez co niewątpliwie w wielu wypadkach 
uniknie się zwłoki w załatwianiu podania.

Ważniejsze kompetencje Izby Skarbowej:
l.w zakresie podatków bezpośrednich (§ 27)

a) umorzeń zaległości z tytułu podatku przemysło
wego do kwoty 5,000 zł dla poszczególnych płatni
ków w ciągu roku nie wyłączając zaległości z ty
tułu kar pieniężnych na mocy art. 77, 99, 100, 
101. 102, 103 i 104 ustawy o państwowym podat
ku przemysłowym,

b) umorzeń niepobranych względnie niedobranych 
kwot podatku dochodowego oraz grzywien pie
niężnych z art. 91. 92, 93 i 94 ustawy o państwo
wym podatku dochodowym, płatnych w latach 
poprzedzających rok podatkowy do wysokości 
2,000 zł dla poszczególnych płatników w ciągu 
roku;

) umorzeń zaległości z tytułu państw, podatku od 
nieruchomości w gminach miejskich oraz od nie
których budynków w gminach wiejskich do kwo
ty zł 500, . -i
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d) umorzeń zaległości z tytułu zasadniczego podatku 
wojskowego za ubiegłe lata,

e) zezwoleń na ratalną spłatę wszelkich zaległości 
podatkowych (z wyjątkiem zaliczek miesięcznych 
i kwartalnych na podatek przemysłowy, oraz 
przedpłat na podatek dochodowy) do kwoty 
20,000 zł bez ograniczenia czasu, do kwoty 50,000 
zł na okres czasu, nie przekraczający 24 mie
sięcy, do kwoty 100,000 zł na okres czasu nie- 
przekraczający 12 miesięcy —■ dla poszczegól
nych płatników w ciągu roku budżetowego, nie 
licząc dodatków samorządowych, kar za zwłokę 
i kosztów egzekucyjnych,

f) odroczeń na przeciąg do 3 miesięcy spłaty wy
mienionych pod e) zaległości podatkowych, o ile 
nie przekraczają one kwoty 100,000 zł;

g) odroczeń oraz zezwoleń na ratalną spłatę bieężą- 
cych zaliczek miesięcznych i kwartalnych na po
datek przemysłowy oraz przedpłat na podatek do
chodowy do kwoty 100,000 zł na okres nieprze- 
kraczający 2 miesięcy;

h) obniżania kar za zwłokę, licząc od ustawowego 
terminu płatności, do wysokości określonej w art. 
3 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. (Dz. U. R. P. 
Nr. 73, poz. 721) co do zaległości rozkładanych 
na raty względnie odraczanych.
2. w zakresie opłat stemplowych (§ 43)

k) wstrzymuje kroki egzekucyjne (na prośbę strony), 
wydrożone już celem ściągnięcia opłaty stemplo-



wej lub podwyżki na czas nie dłuższy niż 1 mie
siąc.
3. w zakresie podatku spadkowego i od darowizn 

(§ 44)
g) wstrzymuje kroki egzekucyjne (na prośbę strony), 

wszczęte już celem ściągnięcia podatku spadkowe
go lub od darowizn na czas nie dłuższy niż 2 
miesiące.

Kompetencje urzędów skarbowych (§ 54).
a) zezwalanie na ratalną spłatę wszelkich zaległo

ści w podatkach bezpośrednich (z wyjątkiem zaliczek 
miesięcznych i kwartalnych na podatek przemysłowy 
oraz przedpłat za podatek dochodowy) na okres cza
su, nieprzekraczający 12 miesięcy do kwoty 20,000 
zł, dla poszczególnych płatników w ciągu roku bud
żetowego, nie licząc dodatków samorządowych, kar 
za zwłokę i kosztów egzekucyjnych;

b) odraczanie spłaty wymienionych pod a) zale
głości na przeciąg 2 miesięcy do kwoty 5,000 zł dla 
poszczególnych płatników w ciągu roku budżetowego.

c) odraczanie płatności pojedynczych opłat stem
plowych nie przewyższających 50 zł wzgl. podwyżek 
stemplowych, nie przewyższających 200 zł, na czas 
nie dłuższy niż 3 miesiące;

d) obniżenie kar za zwłokę, licząc od ustawowego 
terminu płatności do yyysokości określonej w art. 3 
ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od za
ległości w podatkach bezpośrednich oraz w należy-
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teściach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za od
roczenie, oraz kosztów egzekucyjnych (Dz. U. R. P. 
Nr. 73, poz. 721) co do zaległości rozkładanych na 
raty wzgl. odraczanych.

Niniejszem przesyłamy do wiadomości tekst okól
nika Ministerstwa Skarbu w sprawie rozrachunków 
pomiędzy płatnikami a Skarbem — w wypadku kiedy 
płatnicy, zalegający z opłatą podatków, posiadają 
należności od Skarbu Państwa.

Sposób spłaty zaległości podatkowych należnościami 
od Skarbu Państwa za wykonane roboty, dostawy 

i t. p.
Cek m ułatwienia spłaty zaległości podatkowych 

tym płatnikom, którzy posiadają należności od Skar
bu Państwa za wykonane roboty i dostawy dla insty- 
tucyj państwowych, Ministerstwo Skarbu ustanowiło 
następujący tryb postępowania.

Dla uzyskania decyzyj wstrzymującej egzekucję z 
tytułu zaległości skarbowych, zainteresowani płatni
cy winni zwrócić się do właściwej kasy skarbowej 
o wydanie wyciągów z właściwych kont ksiąg bior
czych tych podatków, względnie innych należności 
skarbowych, z któremi płatnik zalega.

Kasa Skarbowa wydając wyciąg z konta winna za
znaczyć w uwadze wyciągu wysokości kar i odsetek 
za zwłokę 1. % lub %^°), daty, od których
biegną kary wzgl. odsetki zwłoki od każdej przypi
sanej w księdze bierczej zaległości, sumę należnego
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słych już kosztów egzekucyjnych.

Otrzymane z Kasy Skarbowej wyciągi z kont ksiąg 
biorczych, płatnik składa przy podaniu tej władzy 
państwowej, dla której wykonał dostawę, prosząc o 
wydanie zaświadczenia o należnej mu za dostawę 
kwoty oraz przelanie przez tę władzę z jego należno
ści odpowiedniej kwoty na pokrycie zobowiązań 
względem Skarbu Państwa, uwidocznionych w zło
żonych przez niego wyciągach.

Władza Państwowa, dla której wykonana została 
dostawa, wystawia płatnikowi zaświadczenie, w któ- 
rem winny być wymienione:
a) rodzaj, wysokość i data powstania należności,
b) dział, paragraf i pozycja budżetu, z którego na

leżność ma być asygnowana,

c) oświadceznie władzy asygnującej, że suma zale
głości w określonej w zaświadczeniu kwocie zo
stanie przelana przez tę władzę na uregulowanie 
wspomnianych zaległości skarbowych natych
miast po otrzymaniu kredytu.

Urząd Skarbowy z chwilą otrzymania zaświadcze
nia, zawierającego wszystkie wymienione wyżej da
ne, obowiązany jest wstrzymać całkowicie względnie 
ograniczyć odpowiednio kroki egzekucyjne, zależnie 
od sumy, która ma być przelana przez władzę asy- 
gnującą na pokrycie zaległości skarbowej.
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Całkowite zwolnienie z pod zajęcia zasekwestrowa- 
nych ruchomości następuje z chwilą przelania przez 
władze asygnujące należności za dostawy o ile prze
lana kwota wystarcza na pokrycie zaległości skar
bowej. W przeciwnym razie Urząd Skarbowy winien 
zwolnić z pod sekwestru tylko część zajętych rucho
mości zależnie od stopnia zabezpieczenia pretensji 
Skarbu.

W końcu Ministerstwo Skarbu przypomniało, że 
kary za zwłokę od zaległości skarbowej, stosowane 
do okólnika. Ministerstwa Skarbu z dnia 24 grudnia 
1925 roku — L. DUO 8085'1 — z dnia 6 marca 1926 
roku — L. 1)1’0. 1332/1, w wypadku przedłożenia 
przez dostawcę zaświadczenia o posiadaniu należno
ści od Skarbu Państwa, oblicza się do powstania 
prawa płatnika do otrzymania należności z dostawę, 
o ile data tego prawa został uwidoczniona w wyda- 
nem przez instytucję zaświadczeniu; w przeciwnym 
zaś razie kary za zwłokę oblicza się do dnia wysta
wienia wspomnianego zaświadczenia. (Okólnik z dn. 
18 lipca 1931 r. — L. DV. 1399/1/31 r.).

Ministerstwo Skarbu
L. D. V. 7002/4

Warszawa, dn. 7 lipca 1931 r.
Do

W’szystkich Izb Skarbowych i Śląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego (Wydz. Skarb.)
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Ministerstwo Skarbu wyjaśnia, iż otrzymywany 
przez gorzelnie przy przerobie spirytusu z melasu — 
wywar — zwany powszechnie „węglem wywarowym" 
jest półfabrykatem i jako taki korzysta, przy ekspor
cie ze» zwolnienia przewidzianego w art. 3 j>.15 ust. 
o państwowym podatku przemysłowym z dnia 15 
lipca 1931 r. (Dz. U. R. P. 79 poz. 550).

O powyższem wyjaśnieniu należy zawiadomić wła
dze podatkowe I. instancji.

(—) P. Michalski 
Zastępca Dyrektora Departamentu.

Tzba Skarbowa w Poznaniu
L. dz. ’ IF. II. —. 26901'3'31

Poznań, dn. 31 lipca 1931 r.
Do

Wielkopolskiego Związku Ziemian 
w Poznaniu

Na pismo z dnia 23 grudnia 1930 r. — L. dz, 
3706/31 WZZ. — komunikuje się że Ministerstwo 
Skarbu reskryptem z dnia 17 lipca 1931 r. — L. D. 
V. 1058/2 — wyjaśnia, iż jednorazowe nasrody, przy
znawane bądź przez Ministerstwo Rolnictwa za wy
różniające się konie zarodowe, bądź też przez Mini
sterstwo Spraw Wojskowych za wybitne konie re
montowe, nie stanowią dochodu podatkowego w ro 
zumieniu postanowień art. 6 ustawy o. państwowym
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podatku dochodowym (Dz. U. R. P. Nr. 58 z 1925 r. 
r. 411) przeto nie należy ich włączyć do podstaw 
wymiaru.

Kierownik Wydziału 11. 
w. z. (—) Wanke

Ważne wyroki Sądu Najwyższego i Najwyższego
Trylnmalu Administracyjnego.

Poniżej podajemy odpis wyroku Sądu Najwyższe
go w sprawie karno - skarbowej o niewy kupienie 
świadectwa przemysłowego Nr. II. 2 K. 1064/30.

Wyrok
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Sąd Najwyż

szy w składzie: Przewodniczący, Sędzia S. N. K. Be
rezowski, Sędziowie S. N. St. Frycz (Sprawozdaw
ca), S. Wolfisz, przy udziale Wiceprokuratora S. N. 
St. Kamieniobrodzkiego i jako protokolanta aplikan
ta sądowego J. Kowalewskiego na rozprawie kasa
cyjnej 31 października 1930 r. w sprawie Słotwiń- 
skiego Ludwika oskarżonego z art. 98 z dnia 15 lipca 
1925 r. p. 550 po rozpoznaniu kasacji oskarżonego 
Słotwińskiego od wyroku sądu powiatowego w Krzy- 
wiczach z dnia 28 marca 1930 r. na mocy art. 499, 
512 i 561 PKP. wyrok Sądu Powiatowego w Krzy- 
wiczaeh z dnia 28 marca 1930 r. uchyla i Słotwiń
skiego Ludwika, oskarżonego o to, że nie wykupił 
świadectwa przemysłowego na sprzedaż materjałów 
drzewnych w roku 1927, uniewinnia, koszty postępo-
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wania sądowego na Skarb Państwa przyjmuje. Uza
sadnienie: Kasacja żąda uchylenia wyroku z powodu 
obrazy art. 367 PKP. przez nieokreślenie w senten
cji zarzuconego oskarżonemu czynu I. art. 1. p. 2 art. 
2, art. 22 i 23 ustawy o państwowym podatku prze
mysłowy m przez uznanie obowiązku oskarżonego 
wykupienia karty rejestracyjnej na podpisane prze
zeń składy na stacji kolejowej pomimo, iż obowią
zek ten ciąży tylko na przedsiębiorstwach podlegają
cych państwowemu podatkowi przemysłowemu. Oba 
zarzuty kasacji są słuszne. Sentencja wyroku nie 
zawiera wbrew przepisom art. 366 i 367 PKP. ani 
określenia zarzuconego, ani też określenia przypisa
nego oskarżonemu czynu, powołuje tylko przepis li
stowy i zawiera, wymiar kary ustęp 2, art. 2 ustawy 
o państwowym podatku przemysłowym, zwolnią od 
podatku sprzedaż i dostawę wytworów własnego lub 
dzierżawionego gospodarstwa leśnego lub rolnego, do
konywanego bez utrzymania w tym celu osobnych za
kładów handlowych i odzielczych składów poza obrę
bom własnych lub dzierżawionych gruntów. Z uży
cia wyrazów „w tym celu“, to znaczy w celu, sprze
daży i dostawy, a nietylko dostawy wynika, że utrzy
manie przez eksploatującego własne lub dzierżawio
ne gospodarstwo rolne lub leśne — oddzielnych skła
dów, pociąga za sobą obowiązek płacenia podatku 
przemysłowego tylko wówczas, gdy wytwory są 
sprzedawane ze składów, jeżeli zaś są one wyłącznie 
miejscem przechowania już sprzedanych na miejsca 
wytworów, przed odbiorem ich przez nabywcę, lub
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dalszą wysyłkę na miejsce przeznaczenia, utrzymy
wanie ich, podatkowi przemysłowemu nie podlega. 
Nie podlega ono również obowiązkowi wykupienia na 
nie kart rejestracyjnych, przewidzianych w art. 22 
tejże ustawy, gdyż ta ustawa rejestracyjna nie jest, 
jak to wynika z brzmienia tego arttykułu i treści po
przedzającej go artykułów rozdziału II, traktują
cych o rejestracji przedsiębiorstw i określeniu sa
modzielnych zakładów i przedsiębiorstw, samodziel
ną postacią opodatkowania, lecz stanowi uzupełnie
nie opodatkowania bardziej rozgałęzionych przedsię
biorstw. Według ustaleń wyroku, oskarżony eks
ploatował własny las, utrzymywane zaś przezeń na 
stacji Budysław dwa składy, były jedynie miejscem 
przechowania drzewa już sprzedanego przed wysyłką 
kolejową na miejsce przeznaczenia, przeto opodatko
waniu z ustawy o państwowym podatku przemysło
wym nie uległy. Z tych zasad Sąd Najwyższy wyrok 
jako wydany z obrazą ustawy uchylił i oskarżonego 
dla braku w jego czynie cech przestępstwa uniewin
nił. W oryginale właściwe podpisy. (M. P.) za zgo 
dność starszy sekretarz Sądu Najwyższego (podpis 
nieczytelny). Sprawdził: (podpis nieczytelny) w z. 
starszy sekretarz. (Pieczęć). Odpis niniejszy Sąd 
Grodzki w Krzywiczach dnia 26 stycznia 1931 r. wy- 
daje pełnom. Słotwińskiego F. Koziełł—Poklewskie- 
mu na skutek jego prośby. Naczelnik Sądu (.podpis 
nieczytelny). Starszy sekretarz (podpis nieczytelny). 
(Pieczęć; dnia 27 stycznia 1931 r. pobrano opl. kam: 
3 zł 60 gr.



Poniżej załączamy odpis wyroku Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego w sprawie przeracho- 
wania na złote wpłat na rachunek podatku mająt
kowego, uiszczonych w listach zastawnych dolaro
wych.

Najwyższy Trybunał Administracyjny
L. Rej. 2791/28.

(Doręczono w Kanc. Adw. Dr. Jani
szewskiego dn. 16. 3. 1931 r. — L. 426 
zał. 9).

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej!
Najwyższy Trybunał Administracyjny w składzie: 

Przewodniczący Prezes Dr. Orski i Sędziowie: Za- 
bicki, Wall, Dr. Małek, Dr. Sokołowski, przy udzia
le członka Sekretariatu Prawniczego Przeorskiego 
jako protokolanta, w sprawie skargi Arcybiskupa; 
Lwowskiego obrządku łacińskiego na orzeczenie Mi
nisterstwa Skarbu z dnia 8 maja 1928 r. L. D. V. 
1945/2 w przedmiocie przerachowania listów zasta
wnych Twa Kredytowego Ziemskiego, po przepro
wadzonej dnia 22 grudnia 1930 r. rozprawie, a to 
po wysłuchaniu sprawozdania sędziego-referenta, ja- 
koteż wywodów zastępcy strony skarżącej, adwokata 
Dr. Tadeusza Janiszewskiego.

Uchyla zaskarżoną decyzję jako niezr'odn- z usta
wą i zarządza zwrot opłaty.
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POWODY.
Wedle stanu akt, Towarzystwo Kredytowe Ziem

skie we Lwowie, złożyło w imieniu Arcybiskupa 
Lwowskiego obrz. łacińskiego w dniu 29 grudnia 
1925 r. dolarowe listy zastawne w kwocie 15,425 do
larów na opłacenie podatku majątkowego. Kasa 
Skarbowa we Lwowie przyjęła wspomniane listy, jak. 
dowodzi odpis księgi bierczej w kwocie 63,921 zł 20 
gr, a to pó przeliczeniu tych listów po kursie 80 za 
100 dolarów i przerachowaniu dolara wedle kursu 
5 zł 18 gr.

Przerachowanie to Kasa Skarbowa uskuteczniła 
zgodnie ze znajdującym się w aktach reskryptem 
Ministerstwa Skarbu z dnia 4 maja 1925 r. D. K 
1724.

Przeciw temu przerachowaniu Arcybiskupstwo 
Lwowskie podaniem do IV. Urzędu Skarbowego we 
Lwowie z dnia 3 października. 1927 r. następnie zaś

do Izby Skarbowej we Lwowie z dnia 14podaniem
lutego 1928 r. zarzucało, że powyższe przerachowa
nie winno było nastąpić nie według kursu 1 dolara 
— 5 zł 18 gr, lecz po kursie ’ m notowanym 
w dniu złożenia na giełdzie warszawskiej, t. j. po 
kursie 8,60—8,70 za 1 dolara. W celu uzas; ' 
tego żądania Arcybiskupstwo wskazało, że przy obli
czeniu należytości od wpisu prawa zastawu dla po
życzki 82,000 dolarów, Urząd Skarbowy w Brzezi
nach, a za nim Izba Skarbowa we Lwowie wskutek 
odwołania przyjęła w dniu 16 grudnia 1925 r. kurs

3892

4385



oficjalny dolara po 10 zł 50 gr czyli, że gdy chodziło 
o spłatę podatku policzono dolara po 5 zł 18 gr, a 
więc po kursie znacznie niższym od oficjalnego, na
tomiast gdy chodziło o wymiar należytości policzono 
dolary po kursie oficjalnym.

Powyższe podanie Urząd Skarbowy rezolucją z 
dnia 7 listopada 1927 r., a Izba Skarbowa orzecze
niem z dnia 13 marca 1928 r. nie uwzględniła, po
dając w motywach, że przerachowanie dolarowych 
listów zastawnych Towarzystwa Kredytowego Ziem- 
stwa według kursu 1 dolar — 5 zł 18 gr zostało za
rządzone reskryptem Ministerstwa Skarbu z dnia 4 
maja 1925 r' Na to orzeczenie Izby Skarbowej Ar- 
cybiskupstwo wniosło odwołanie do Ministerstwa 
Skarbu, w którem domagało się przerachow'ania 
12,340 dolarów według oficjalnego kursu 8 zł 60 gr 

- 8 zł 70 gr za I dolara i odpowiedniego sprosto
wania kwoty 63,921 zł 20 gr powołując się przytem 
na wywody w podaniach do Urzędu Skarbowego i Iz
by Skarbowej. Ministerstwo Skarbu decyzją z dnia 
8 maja 1928 r. nie uwzględniło odwołania.

Decyzja ta jest przedmiotem skargi do Najwyż
szego Trybunału Administracyjnego, w której Arcy- 
biskupstwo zarzuca, że przerachowanie dolara po 
kursie stałym, a nie giełdowym jest pozbawione pod
stawy prawnej, zarządzenie Ministerstwa Skarbu z 
dnia 4 maja 1925 r. jako nieogłoszone nie ma mocy 
obowiązującej i nie może być zastosowane, wogóle 
niemą takiego postanowienia prawnego, któreby dp?
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zwalało przyjęcie innego kursu dolara jak po kursie 
giełdowym, przyćzem Arcybiskupstwo powtarza wy
wody odwołania.

Wadza pozwana w odpowiedzi na skargę wnosi o 
oddalenie jako wyłączonej z pod orzecznictwa Naj
wyższego Trybunału Administracyjnego.

Najwyższy Trybunał Administracyjny rozważał co 
następuje:

Ustawa o podatku majątkowym z dnia 11 sierpnia 
1923 r. Dz. Ust. 746 w art. 58 przewiduje różne formy 
uiszczenia podatku, między innemi w ustępie pod lit. 
c) postanawia, że w razie udowodnionej niemożno
ści zapłacenia podatku majątkowego gotówką, tako
wy może być wpłacony listami zastawnemi krajowych 
instytucyj kredytu długoterminowego, opiewającemi 
na franki złote lub inne waluty, których kurs, zape
wniający wpływ równowartości wymierzonej kwoty 
podatku majątkowego we frankach złotych i których 
rodzaj określi Minister Skarbu.

W wykonaniu tego przepisu ustawy Minister Skar
bu wydał rozporządzenia' z dnia 19 lutego 1925 r. 
Dz. Ust. poz. 167, którem zezwolił na przyjmowanie 
na poczet podatku majątkowego 8 proc, listów za
stawnych T-wa Kredytowego Ziemskiego we Lwowie 
i w końcowym ustępie par. 1 postanowił, że powyż
sze listy będą przyjmowane po kursie 80 za 100. Wy
nika z tego, że stosowanie powyższego art. 58 lit. c) 
ustawy, ustawodawca uzależnił od uznania Ministra 
Skąrbu, które to uprawnienie nie jest' ograniczone w
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żadnym kierunku, o ile chodzi o decyzję jakiego ro
dzaju listy zastawne krajowych instytucyj mogą byc 
przyjmowane na spłaty podatku majątkowego, oraz 
po jakim kursie listy te mają być przerachowane, by
le tylko ta forma uiszczenia podatku zapewniała ró
wnowartość wymierzonej kwoty podatku. Pod temi 
zatem wymogami ustawy wydana decyzja, jako nie- 
wykraczająca poza normy swobodnego uznania, zgo
dnie z odpowiedzią władzy pozwanej byłaby wyłączo
na 'z pod orzecznictwa Najwyższego Trybunału Ad
ministracyjnego.

W rozpoznawanej atoli sprawie nie chodzi o de
cyzję jakiego rodzaju listy zastawne krajowych in
stytucyj kredytu długoterminowego mogłyby być 
przyjęte na spłatę podatku majątkowego, ani też we
dle jakiego kursu te listy zastawne miałyby być przy
jęte, lecz kwestja sporna sprowadza się do tego, czy 
Minister Skarbu poza przeliczeniem nominalnej war
tości listów władny był kurs dolara przyjąć wedłup 
ustalonego stałego kursu.

Zaskarżona decyzja opiera się na reskrypcie Mi
nisterstwa Skarbu z dnia 4 maja 1925 r. L. D. K. 
172-VW. A. K. wedle którego 8 proc, listy zastawne 
T-wa Kred. Ziem., we Lwowie, opiewające na walutę 
dolarową, przyjmować należy na pokrycie podatku 
majątkowego według kursu 1 dolar — 5 zł 18 gr, w 
tym względzie jednak stwierdzić należy, że reskrypt 
ten jako nieogłoszony nie ma mocy obowiązującej, 
stosownie do postanowień ustawy z dnia 31 lipę;; 
1919 r. Dz. Ust. poz. 400.
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Wobec tego oparcie zaskarżonego orzeczenia, jedy
nie na wyżej wymienionem rozporządzeniu Ministra 
Skarbu z dnia 4 maja 1925 r. Najwyższy Trybunał 
Administracyjny uznał za niezgodne z ustawą i z te
go powodu na zasadzie art. 26 ustawy o Najwyższym 
Trybunale Administracyjnym (Dz. Ust. poz. 409 z 
1926 r.) uchylił je, zarządzając równocześnie zwrot 
wniesionej opłaty.

Warszawa, dnia 22 grudnia 1930 r.

Podpisy: (—) Dr. Orski, (--) Zabicki, (Wall), 
(—) Dr. Małek, .(—) Dr. Sokołowski.

—o—

Poniżej załączamy odpis wyroku Najwyższego 
Trybunału Administracyjnego w sprawie sporno- 
administracyjnej Dobiesława Kwileckiego w Kwilczu 
przeciw 'Wydziałowi w Kościanie, w przedmiocie wy
miaru komunalnego podatku od budynków.

Najwyższy Trybunał Administracyjny
L. Rej. 4354/29

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej!
Najwyższy Trybunał Administracyjny w składzie: 

Prezwodniczący Prezes Dr. Marczewski i Sędziowie: 
Dr. Rappe, Dr. Rybarzewski, Waśkowski, Żeleński, 
przy udziale Członka Sekretariatu Prawniczego
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Przeorskiego, jako protokolanta, w sprawie sporno- 
administracyjnej Dobiesława KWileckiego w Kwil
czu przeciw Wydziałowi Powiatowemu w Kościanie, 
w przedmiocie wymiaru komunalnego podatku od 
budynków, po przeprowadoznej dnia 27 lutego 1931 
r. rozprawie, a to po wysłuchaniu sprawozdania sę
dziego referenta - oddala rewizję pozwanego od 
wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Poznaniu z dnia 27 maja 1929 r. — L. dz. 571/29 S. 
A. — Koszta postępowania ponosi pozwany. War
tość przedmiotu sporu ustala się na 250 (dwieście 
pięćdziesiąt złotych).

Powody.
Statutem z dnia 2 czerwca 1928 wprowadził Po

wiatowy Związek Komunalny w Kościanie na zasa
dzie art. 20 ustawy o tymczasowein uregulowaniu 
finansów komunalnych z.11 sierpnia 1923 r. (Dz. 
Ust. poz. 747), na rok budżetowy 1928/29 samoistny 
podatek od budynków mieszkalnych na obszarze gmin 
wiejskich i obszarów dworskich. Według par. 1 te
go statutu podlegają opodatkowaniu budynki miesz
kalne w gminach i obszarach dworskich, nie podle 
gające paustwowemp podatkowi od budynków na 
podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospoli
tej z I7 czrewca 1924 (Dz. Ust. poz. 523), ustawy z i 
kwietnia 1925 r. (Dz. Ust. poz. 22G) i rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z 12 marca 1928 r. 
(Dz. Ust. poz. 292). Art. 2 zwalnia od poadtku:

1. budynki stanowiące własność Państwa, a prze
znaczone do służby publicznej wzgl. powszechnego
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od budowli przeznaczonych na pomieszczenie zakła
dów przemysłowych i handlowych. Moc obowiązu
jąca tego rozporządzenia została przedłużona naj
pierw ustawą z 1 kwietnia 1925 r. (Dz. Ust. poz. 

,296} a następnie do końca roku 1929 rozporządze
nia Prezydenta Rzeczypospolitej z 12 marca 1928 r. 
(Dz. Ust. poz. 292).

Wynika z tego, że podatek od nieruchomości, po
bierany na zasadzie cytowanego § 1. lit. B. rozpo
rządzenia. Prezydenta Rzeczypospolitej z roku 1924 
od budynków położonych w gminach wiejskich, jest 
podatkiem państwowym od budynków w rozumieniu 
art. 2. ustawy o tymczasowem uregulowaniu finan ■ 
sów komunalnych.

Sokro więc przepis powyższego artykułu nie został 
uchylony ani w związku z wprowadzeniem podatku 
od nieruchomości ani żadną inną ustawą, nie można 
zdaniem Najwyższego Trybunału Administracyjnego 
i obecnie pobierać na rzecz związków komunalnych 
samoistnych podatków od budynków, położonych po
za obrębem gmin miejskich.

A ponieważ podatek wprowadzony cytowanym na 
wstępie statutem, jest — jak to wynika zarówno z 
treści tego statutu, jak i z § ustawy o tymczasowem 
uregulowaniu finansów komunalnych, na którym ten 
statut oparto, niewątpliwie smaoistnym podatkiem, 
pobieranym od budynków położonych w gminach 
wiejskich i na obszarach dworskich — a więc poza 
obrębem gmin miejskich, a temsamem nie mieści się
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Rozpatrując rewizję pozwanego przeciw temu wy
rokowi Najwyższy Trybunał Administracyjny roz
ważył co następuje:

Art. 2 o tymczasowym uregulowaniu finansów ko
munalnych postanawia, że od gruntów i budynków, 
położonych poza obrębem gmin miejskich, mogą być 
pobierane podatki komunalne tylko w postaci dodat
ków' do podatków państwowych od gruntów i budyn
ków', art. zaś 3-ci zawiera przepisy co do sposobu 
rozdziału tych dodatków między gminy wuejskie i po
wiatowy związki komunalne. Przepis ten wyklucza 
w'ięc zasadniczo możność pobierania poza obrębem 
gmin miejskich podatków komunalnych od budyn
ków w* innej formie, a więc także w formie podatków 
samoistnych od tego rodzaju budynków, i to bez 
względu na to, czy budynki te podlegają .państwowe
mu podatkowi od budynków’, czy też są od niego 
zwolnione.

bierany na zasadzie art. 4, 5 i 6 ustawy z 15 czer-
Wpraw’dzie państwowy podatek od budynkową pó- 

wca 1923 r. (Dz. Ust. poz. 505) zóstał art. 16 tej 
ustawy uchylony z dniem 1 stycznia 1924 r., jednak 
rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 17 
czerwca 1924 r. (Dz. Ust. poz. 523) wprowadziło od 
1 czerwca 1924 r. począwszy państwowy podatek od 
nieruchomości, który w gminach wiejskich pobiera 
się według § 1 lit. B. od budynków’ o charakterze do
chodowym lub zarobkowym, a nie związanych z pro
dukcją rolną, zarówno od domów mieszkalnych, jak
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użytku, 2. budynki stanowiące własność prywatną, 
stale i bezpłatnie zajmowane w całości na użytek 
Państwa lub związków, wymienionych w punkcie 3. 
tego paragrafu, 3. budynki lub ich części, należące 
do.związków komunalnych oraz do prawnie uznanych 
instytucyj i związków wyznaniowych, dobroczyn
nych, naukowych i oświatowych, 5. budynki lub czę
ści tychże zwolnione od podatków na mocy ustaw., 
z 22 września 1922 o ulgach dla nowowznoszonyeh 
budowli (Dz. Ust. poz. 786/6) budynki z powodu złe
go stanu niezamieszkałe. Podatek wynosi według 
paragrafu 3. i 4. statutu 4 proc, wartości użytku 
wanej budynku, lub jego części nieoddanych w na 
jem.

Na podstawie tego statutu wymierzył Wydział Po
nda towy w Kościanie nakazem płatniczym z 29 listo
pada 1928 r. Dobiesławowi Kwileckiemu w Kwilczu, 
komunalny podatek budynkowy w kwocie 249,69 zł, 
a sprzeciw jego oddalił uchwałą z 26 stycznia 1929 
r. L. dz. 9/29. W. P.

Uwzględniając skargę Dobiesława Kwileckiego w 
powyższej sprawie podatkowej, Wojewódzki Sąd Ad
ministracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia 27 maja 
1929 r. L. dz. 571'29 S. A. — uznał statut po
wyższy za niezgodny z cytowanem wyżej rozporzą
dzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 1924 r. i w 
konsekwencji uchylił powyższą uchwałę oraz nakaz 
płatniczy z 29 listopada 1928 r. i zwolnił powoda od 
nałożonego nań podatku budynkowego, nakładając 
koszta sporu na pozwanego.
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w ramach wspomnianego art. 20 tej ustawy, nale
żało statut ten uznać za niezgodny z cytowanym ar
tykułem 2 ustawy o tymczasowym uregulowaniu fi
nansów komunalnych.

Jak 'wynika z motywów do zaczepionego wyroku, 
Sąd uznał przedmiotowy statut z innych powodów7 za. 
nieważny, mianowicie z powodu jego sprzeczności z 
powołanem wyżej rozporządzeniem Prezydenta Rze
czypospolitej z roku 1924 o podatku od nieruchomo
ści, a to na tej zasadzie, że statut nie wymienia mię
dzy budynkami zwołnionemi od samoistnego podatku 
budynkowego, budynków zwolnionych w § 2 punkt 8. 
rozporządzenia tego od państwowego podatku od nie
ruchomości.

Wywody te są wprawdzie wobec powyższego stano
wiska -prawnego zajętego przez Najwyższy Trybunał 
Administracyjny bez prawnego znaczenia, nie mniej 
jednak należało w myśl powołanych rozważań rewi
zję oddalić.

Orzeczenie o kosztach postępowania opiera się na 
S 103 ustawy o ogólnym zarządzie kraju z 30 lipca 
1883 (zb. ust. pr. str. 1.95).
Warszawa, dnia 10 marca 1931 r.

Podpisy:
(—) Dr. Moraczewrski, (—) Dr. Rybarzewski, 

(—) Waśkowski, (;—) Żeleński.
Zgodność niniejszego wypisu wyroku z oryginałem 

potwierdza
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Warszawa, dnia 25 marca 1931 r.
Prezes:

(—) nieczytelny 
Członek Sekretariatu

(—) nieczytelny
(L. S.)

—o—

IV IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
W sprawie sporno-administracyjnej Adama Lesso

wa z Grabonoga, powoda przeciw Wydziałowi Po
wiatowemu w Gostyniu, pozwanemu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu na. 
posiedzeniu dnia 30 marca 1931 r., w którem brali 
udzia: 1. Prezes Mravincsics jako przewodniczący. 
2. Sędzai administracyjny Łaszewski. 3. gospodarz 
Frąckowiak. 4. przemysłowiec Berkan, 5. przemysło
wiec Wlekliński, jako ławnicy na podstawie jawnej, 
ustnej rozprawy zawyrokował:

Powództwo uwzględnia się i znosi zaczepioną de
cyzję Wydziału powiatowego w Gostyniu i zwalnia 
powoda, od nałożonego na niego podatku od zbytku 
z drugiej broni myśliwskiej. Koszty sporu ponosi 
pozwany. Wartość, przedmiotu sporu ustala się na 
20— zł.

Uzasadnienie.
Pozwany Wydział Powiatowy7 wymierzył powodowi 

nakazem płatniczym z dnia 1 grudnia 1930 r. L. dz.
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4628/30 W. P. podatek od broni myśliwskiej w wy
sokości 20,— zł, a wniesiony przeciwko temu wy
miarowi sprzeciw oddalił uchwałą z dnia 24 stycznia 
1931 r. L. dz. 4628/30 W. P.

Przeciwko powyższej uchwale wniósł powód w cza
sie przepisanym skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu z wnioskiem o zwol
nienie go z nałożonego nań podatku, twierdząc, że 
jest właścicielem dwóch sztuk broni i to dubeltówki 
śrutowej i sztucera kulkowego i że prawidłowe wy
konywanie prawa polowania wymaga posiadania 
właśnie tych dwóch rodzajów broni, gdyż bez broni 
kulowej prawie że uniemożliwione jest polowanie na 
sarny —■ rogacze, a bez dubeltówki śrutowej niema 
mowy o polowaniu na drobną zwierzynę, zatem po
siada tylko koniecznie mu potrzebną broń, która nie 
może podlegać opodatkowaniu, ponieważ już raz pod 
lega opodatkowaniu samo prawo polowania na dzier- 
żwionym przez niego terenie, gdyż byłoby to opodat
kowaniem podwójnem, co jest wzbronione art. 21 
ust. 2 ustawy o tymczasowem uregulowaniu finan
sów komunalnych z 11 sierpnia 1923 r. poz. 747 Dz. 
Ust. Powód powołuje się dalej na wyrok Najwyż
szego Trybunału Administracyjnego z dnia 2 gru
dnia 1929 r. L. rej. 1515.

Pozwany wnosi o oddalenie powództwa i oświad
cza, że w myśl wyżej cytowanego wyroku Najwyż
szego Trybunału Administracyjnego broń myśliwska 
posiadana przez właścicieli prawa polowania ponad 
konieczne potrzeby opodatkowaniu jako przedmiot
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zbytku podlegać może, to też w nieniejszym wypadkil 
pozwany jest zdania, że powodowi do wykonywania 
polowania na terenie gminy Grabonóg druga broń 
(sztuce) nie jest potrzebna.

Wobec powyższego stanu faktycznego Wojewódzki 
Sąd Administracyjny zawyrokował jak na wstępie 
rozważywszy co następuje:

Najwyższy Trybunał Administracyjny w wyroku 
swym z 2 grudnia (929 L. rej. 1515/28 orzekł, że 
broń myśliwska, posiadana przez osoby, opłacające 
podatek od wykonywania prawa polowania i niezbę
dna do wykonywania tego prawa, nie podlega opo
datkowaniu jako przedmiot zbytku na zasadzie ust. 
3, rt. 21 ustawy z 1 I sierpnia 1923, poz. 747 l)z. U. 
Dalej w wywodach tego wyroku Najwyższy Trybunał 
Administracyjny stwierdza, że broń myśliwska, po
siadana przez takich właścicieli prawa polowania po
nad konieczne potrzeby podlega opodatkowaniu od 
zbytku.

W niniejszym przypadku bezstronnem jest, że po
wód należy do takich właścicieli polowania o jakich 
mówi powyższy wyrok a więc, że opłaca podatek od 
wykonywania przez siebie prawa polowania a to w 
myśl art. 19 ustawy z 11 sierpni 1923 poz. 747. Tern 
samem broń jego potrzebna mu koniecznie do.wy
konywania tego prawa, nie mogłaby po myśli ust. 2, 
art. 21 cyt. ust., zgodnie z wywodami wyżej opodat
kowana jako przedmiot zbytku na podstawie ust. 3 
cyt. art. 21. Spornem jest tylko czy z pośród posia
danych dwóch broni tj. dubeltówki śrutowej i sztu-
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ceru kulowego, .jedna z nich może być uważaną za 
posiadaną ponad konieczną potrzebę a tem samem 
podlegającą opodatkowaniu. W niniejszym przy
padku powód jest właścicielem praw polowania na 
obszarze gm. Grabonóg. Notoryczną jest rzeczą nie- 
potrzebującą dowodu, że ha terenach łowieckich 
gminnych a więc składających się wyłącznie lub prze
ważnie z pól, w tut. Województwie oprócz drobnej 
zwierzyny łownej jak zające, kuropatwy itd., spotyka 
się często, szczególnie w pewnych porach roku, iez 
i kozły. Do polowania na drobną zwierzynę łowną 
potrzebna jest broń śrutowa, do polowania zaś na 
kozły, wedle zasad prawidłowego myślistwa, dopusz
czalna jest tylko broń kulowa, zatem i sztucer kulowy 
musi być w niniejszym przypadku uznany za broń 
konieczną do wykonania prawa polowania. Wobec 
tego należało uznać obie sztuki broni tak śrutową 
jak i kulową za konieczne do wykonywania prawa 
polowania a tem samem wolne od podatku od zbytku.

Orzeczenie o kosztach oparte na § 103 ustawy o o- 
gólnym zarządzie kraju z 30 lipca 1883 (Zb. ust. pr. 
sir. 195).

Wojewódzki Sąd Administracyjny: 
(—) Mravincsics, prezes

CM. P.)
Wyrok.

I.. dz. II. 325/31 S. A.
—o—
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Wyroki Najwyższego Trybunału Administracyjnego 
w sprawie utrzymania ubogich.

' Poniżej podajemy JWPanom trzy wyroki N. T. 
A., z których dwa uzyskane są w sprawach p. Teo
dora Ossowidzkiego ze Zbrudzewa, a jeden w spra
wie p. Mieczysława Chłapowskiego ze. Sobiejuch, 
przeciwko Wydziałom Powiatowym o utrzymanie u- 
bogićh.

Wyroki powyższe zawierają następujące tezy pra
wne:
1 Wydział Powiatowy rozpatrując zażalenia ubo

giego na decyzję Przewodniczącego Obszaru 
Dworskiego jako Związku Ubogich w przedmiocie 
udzielenia wsparcia, zobowiązany jest przesłuchać 
względnie wezwać do oświadczenia się zaintere
sowany Związku Ubogich. Pominięcie powyż
szego przesłuchania jest wadliwością postępowa
nia, uzasadniającą uchylenie orzeczenia. (Wyrok 
Najwyższego Trybunału Administracyjnego z dn. 
21 kwietnia 1931 r. L. Rej. 5597/29).

2. Wydział Powiatowy rozpatrujący odwołanie u- 
bogiego od decyzji w Związku Ubogich w sprawie 
udzielenia wsparcia, zobowiązany jest na zarzut 
Związku Ubogich rozpatrzyć, czy rodzice ubogie
go potrzebującego wsparcia, chociażby był pełno 
letnim, nie są w możności dać mu utrzymania. 
(Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyj
nego z dnia 8 września 1931 r. L. Rej. 5278/29).
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3. Wydział Powiatowy rozpatrujący zażalenie ubo
giego na decyzję Związku Ubogich w przedmiocie 
udzielenia wsparcia, którą opiera na orzeczeniu 
lekarza powiatowego o niezdolności do pracy 
stwierdzające utratę zdolności na określony czas, 
winien upewnić się, czy i w jakim stopniu zacho
dzi utrata zdolności po upływie czasu ustalonego 
w świadectwie lekarskiem. Brak ustalenia w tym 
kierunku powoduje wadliwość postępowania. 
(Wyrok Najwyższego Trybunału Administracyj
nego z dnia 8 września 1931 r. L. Rej. 5278^29).

Komunikujemy, że wyroki powyższe są pierwszemi 
orzeczeniami Najwyższego Trybunału Administracyj
nego, ustalającemi pewne zasady postępowania Wy
działów Powiatowych przy rozstrzyganiu spraw 
o wysokość wsparcia należnego ubogim. Ze wzglę
du na to, że w sprawach tych Wydziały Powiatowe 
bardzo często wyrażały zapatrywania sprzeczne z za
sadami bronionemi przez nas i potwierdzonemi 
przez N. T. A., wyroki te są bardzo ważne.

UBEZP1 EC ZENIE SPOŁECZNE.
Taryfa składek robotników rolnych w Kasie Chorych 

i Ubezpieczalni Krajowej.
Powołując się na okólnik Okręgowego Urzędu U- 

bezpieczeń Nr. 11(V31 P., ustalający wartość świad
czeń w nautrze dla robotników rolnych z ważnością 
od dn. 1 października 1931 r. donosi się, że obowią
zywać będą następujące opłaty za robotników rol
nych do Kas Chorych i Ubezpieczalni Krajowej:
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A. Kasa Chorych:
1) Deputatnicy grupa zarobkowa VI.
2) Chałupnicy (wolnii robotn.) ■ w VI.
3) Zaciąg:

kategorja La I.
„ l.b »■ 11.
„ U-a II.
„ 11. b ł) ,, III.
„ Ul. III.
„ IV. »J IV.

4) Robotnicy sezon. pozamiejscowi:
kategorja 1. »> Jł IV.

„ U. n ,, IV.
Ul- V.

„ IV. n VI.
5) Robotnicy sezon. miejscowi:

kategorja 1. t, ł, III.
„ U- ,, IV.-
,, HI- V.

IV. ,, »> V.

B. Ubezpieczałnia Krajowa: 
(ubezpieczenie inwalidzkie i na Starość) 

zł
1) Deputatnicy gr. zar. IV. znacz, tyg. 0,75
2) chałupnicy (wolni, rob.) IV. ,, „ 0,75
3) Zaciążnicy:

kateg. II. a grupa zarobkowa I. zn. tyg. 0,30
U. b „ „ ll............. 0,45

„ UL „ U- „ „ 0,45
„ iv. „ U- „ „ 0,45
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4) Sezonowi miejscowi:
kateg. I. grupa zarobkowa II. zn. tyg. 0,45 

„ II. „ ., 11......... 0,45
„ HI. „ „ III. „ „ 0,60
„ IV. „ „ 111. „ „ 0,60

5) Sezonowi pozamiejscowi:
kateg. 1. grupa zarobkowa II. zn. tyg. 0,45

„ 11. „ „ H. „ „ 0,45
„ HI. „ „ HI. „ „ 0,60
„ IV. „ „ IV. „ „ 0,75

Uwaga: Powyższe zaliczenie robotników rolnych 
obowiązuje jak zaznaczyliśmy za czas ód 1 paździer
nika 1931 do 31 marca 1932 roku włącznie. Z chwi 
lą jednakże, gdyby wahania cen, na ziemiopłody na 
podstawie których zaliczono robotników rolnych do 
poszczególnych grup lub klas zarobkowych, przekro
czyła 25 proc., to wtedy nastąpi rewizja wyżej przy
toczonego zagrupowania.
Dotyczy zaszeregowania I,-owali, stelmachów, stola 

rzy, ślusarzy i t. d.
Okręgowy Związek Kas Chorych

w Poznaniu
I.. dz. 9866/31.

Poznań, dn. 13 października 1931 
Okólnik Nr. 116^31.

Bo Panów Komisarzy miejskich i powiatowych 
Bas Chorych należnych do tutejszego okręgu.



Powołując się na okólnik Nr. 110^31 w sprawie 
ustalenia świadczeń w naturze, Okręgowy Związek 
Kas Chorych podaje do wiadomości, iż nowe zasze
regowanie nie wiele różniące się od dotychczasowego 
obowiązuje już od 1 października hr. Przy sposobno
ści wyjaśnia się, że do deputatników, wymienionych 
w dziale I kontraktu taryfowego, zaszeregowanych 
do grupy VI. zaliczyć należy w zasadzie wszystkie 
te kategorje robotników, które podaje paragraf 1„ 
dział II kontraktu, a więc kowali, stelmachów, sto
larzy. ślusarzy itd., z tem zastrzeżeniem, że wartość 
ich zarobku, nie przekracza norm, podanych w kon
trakcie.

p. o. Komisarza i Dyrektor
(—) Dr. Rudkowski.






