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produktów przemysłu . węglowego w , czasie 
do dnia 31 marca 1941 To będzie pobrany po
datek obrotowy na zasadach ogólnych. 

§ '1. Urząd rewizyjny, o którym mowa 
. W § 5 ust. 1, uprawniony jest do kontroli pra
. widłoy.rości obliczani<l oraz terminowego' wpła
. cania scaloneqo podatku obrotowego , przY'Pa-
dającego w myśl przepisów n iniejszego roz
porządzenia. 

.,. , 1'" _. ' . ,. 

. § 8. Rozporządzenfe" '--ninieisze " wchodzi 
w życie z dniem ogłoszenia z mocą ' obowią
zującą od dnia 1 kwietnia 1947 r. 

Minister Skarbu: 
Kon Sla1il8 Dąbrowski 

M inister Przemysłu H andlu : 
Hilar8 .Mźnc 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

" ;'. 

z dnia 11 lipca 1947 To 

I 

'wydane w porozumieątu ~ Miąislrami: Ad minisiradi Puhlicznej • i Ziem Odzyskanych 
w sprawi.e przymuso'viyd:f szczepień ochronnych' przeciw durowi brzusznemu. 

Na podstawie art. 11 ust. ,l lit. a) ustawy 
z dnia 21 lutego 1935 r. Q zapobieganiu cho
robom zakaźnym i ich zwalczaniu (Dz. U. R. P. 
Nr 27, poz. 198) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1-. Ustala się obowiązek poddawania 
się szczepieniu ochronnemu przeciw durowi 
brzusznem u. 

2. Przymus szczepi;::ń o chronnych przeciw 
durowi brzuszn'2illu ob2::rm}2 wsa::ystkie osoby 
w wieku od 5 do . 60 lat, zc:mieszkałe lub Clza
sowo przebywające na obsz'3!ze Rzeczypospo.
litei . 

3. Obsz:uy, na których mają być przepro
vT3.dzone szcz2pienia, oraz i::::l termin ustala 
w drodz 2 zB.fządzenia ' woj::v/ódzka władZa 
ad:n'nist ra,r:ii o:;::ólnaj. 

§ 2. 1. Przymusowemu sz:::zepieniu ochron
n emu n~e ,podlegają osoby, które: 

1) w ciąRu ostatnich 5-ciu lu t przed termi
nem szczepienia, ,.zarządzonym przez wo
jewódzką władzę administracji ogólnej, 
p;:-zebyły dur brzuszny lub zDstały za.szcze
piofi.<'~ w okresie 6 mies·.ęcy przed tym 
terminem; , 

,2) Ze względu na stan zd:-owia nie mogą być 
szczeT'lione. 

2. Wypadki, przewidz:cne w pkt 1) i 2) 
ust. 1, muszą być. stwierdzone przez lekarza 
ul'zędoweqo , który wyda zaświ'3dczenie zwal
nia jąr,::e od szczepienia. 

§ 3. Szczepienia przvr,'· . 'l '/lTe , dokonane 
w myśl p rzepisów rozporządL2n ia niniejszego, 
jak również świadectwo o dokonaniu szcze
pienia i świadectwo zwalniające od szczepienia, 
sa bezp~atne . . 

§ 4., Koszty , związane z srz 2l'} :owadzeni2m 

§ 5. Orqany wykonawcze gmin wie'jskich 
mie jskich obowiązane są współdziałać 

w akcji przymusowych szczepień ochronnych 
przez dostarczenie odpowiednio urządzonych 
poniiesZ(:zeh, pomocniczego pers-onelu facho
wego własnego oraz środków lokomocji. 

§ 6. 1. Przymusowe szczepienia ochronne 
są przeprowadzone przez lękany urzędowych 
(p.vwiatowych, miejskich) lub przez pe rsonel 
pomocniczo-lekarski pod kontrolą tych le
kanzy. 

2. N a podstawie upowazmenia wojewódz
kiej władzy administracji ogólnej szczepienia 
przymuso we mogą być przepTowad~ane przez 
innych lekarzy , którzy będą opłacani na pod
stawie umowy, zJ.wartej z powiatową władzą 
administracji ogólnej. 

§ 7. M inister Zdrowia w drodze zarządze
nia Vi porozumieniu z właściwymi ministrami. 
ustali szczegÓłowo sposób przeprowad zania 
szczepień przymusowych oraz ułatwiania kon
troli nad wykonaniem tych szczepień prZ'2Z za
kłady ' n auk owe i w y chowawcze, jak również 
urzędy, ins ty tucje publiczno-prawne, przedSię
biorstwa pE'ń::twowe i samorządowe 

§ 8. 1. OSD~0y, podlegające przymusowi 
::zcz2pienia., z·'} n'edopernienie obowiązków, 
wynikających z n:niejsze,go rozporządzenia , 

ponoszą ' odnow iedzialność w myśl przepisów 
art. 22 usta wy z dnia 21 luteqo 193~ r. o za
pobieganiu ch orobom zakaźnym i o ich zwal~ 
cz'aniu. ' . . 

2. Za niedDpełn~enie obowiązku szczepień 
przez nieIettJich lub ubezwłasnowolnionych 
całkowicie odpowiedzialność ponoszą ·ich 
.przedst.3.wiciele ustawo·wi. . 

sz~z~pień, ponosi Sk:ub Paiłs~wa z funduszów 'l § 9. 1. Rozporządzeni,e niniejsz<€" wchodzi 
MIUlsterstwa Zdrowia. '. . ' w życie z dniem ogł,oszenia, 

• 
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2. Równocześnie uchyla się ri.ozporządze-, 
nie Ministra Zdrowia Z dnia 1,7 kwietnia 
1945 - r. wydane w porozumieniu ~ Ministrem 
Administracji Publicznej w sprawiie przepro
wadzenia {>rzymusowych szczep'eń ochron
nych przeciw durowi brzusznemu ( z. U. R. P. 
Nr 15, poz. 88). 

Minister Zdrowia: 
Tadeusz Michejda 

Minister Administracji Publicznej: 
Edward Osóbka-Morawski 

wiz Minister Ziem Odzyskanych: 
Józef Dubiel 

295 
ZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 21 lipca 1947 r. 

wydane w porozumieniu z Minis em Przemysłu i Handlu . o p.oborze scalon·~go podatku 
obrotowego od sprzedaży wy tv orów przemysłu, objętego Centralnym Zarządem Pr;:emysłu 

. Wlók:ennicz go Ministerstwa Prźemysłu i Handlu. 

Na podstawie art.,21 dekret z dnfa 21 
grudnia 1945 r. o podatku obrato ym (Dz. U. 
R. P. z 1946 r. Nr 3, poz; 23), zqodni z uchwałą 
Rady Ministrów z dnia 23 maja 194 r. w spra
wie wysokości stawki scaloneqo po atku obro
towego od sprzedaży wytworów przemysłu, 
objętego Centralnym Zarządem Przemysłu 
Włókienniczego Ministerstwa ' Przemysłu 
i Handlu, zarządza się, co następ je: . 

§ 1. Wprowadza się pobór sc lonego po
datku obrotowego od ' sprzedaży wytworów 
przemysłu, objętego Centralnym Zarządem 
Przemysłu Włókienniczego Minist rstwa Prze
mysłu i Handlu, zarówno nabyty h w kraju 
lub zaqranicą (importowanych), ja i wytwo
rzonych przez zakłady, zjednocze ia i przed
siębiorstwa, objęte Centralnym Zarządem 
Przemysłu -Włókienniczego Ministe siwa Prze
mysłu i Handlu. 

§ 2. Do opłacania scalonego po atku obro
towego . od sprz'edaży wytworów, wymienio
nych W § l, obowiązana jest Centr.ala Teks
tylna. 

§ 3. 1. Scalony podatek obrot wy wynosi 
10% podstawy opodatkowania. 

2. Podstawę opodatkowania stanowi obrót 
w rozumieniu art. 15 ust. 2 dekretu z dnia 
21 grudnia 1945 r. o podatku obrotowym (Dz. 
U. R.P. z 1946 r. Nr 3, poz. 23), osiąqnięty 
przez Centralę Tekstylną ze sprzedaży wy
tworów przemys!u, objętego Centralnvm Za
rządem PrzemysIu W~ókienniczegoMinister
stwa Przemysłu i Handlu. 

§ 4. 1. Scalony p'Jdatek obrotowy ob2jmu
je wsżystkie fazy obrotów wytworami, wym~
nionymi w § l, dokonanych przez zakłady, 
ziednoczenia i przedsiębiorstwa, objęte Cen
tralnym Zarządem Przemysłu W!ókienniczego 
Ministerstwa Przemysłu i Handlu, niezależ
n le od teqo, czy mają one odrębną osobowość 
prawną· 

2, Nie pobiera s:ę oddzielnie podatku 
obrotoweqo od tych obrotów wytworami, wy-

, / 

..,... 
mienionymi w §- 1, oó których został pobrany 
scalony podatek obrotowy. Przepis ten ' nie 
uchybia obowiązkowi nabycia kart rejestra
cyjnych, określonemu w dekrecie z dnia 21 
grudnię. 19t!5 r. o· podatku Obrotowym.' 

§ 5. 1. CentraL::l Tekstylna wpłaca scalony 
podatek otlrolowv do terytorialnie właściwego 
dla niej urzędu rewizyjnego w sposób i w ter
minach, przewidzianych w dekrecie z dnia 
21 grudnia 1945 r. o podatku o~rotowym oraz 
w dekrecie z dnia 16 maja 1946 r. o postępo
waniu podatkowym (Dz.U. R. P. Nr 27, poz. 
174). 

2. Centmla Tekstylna obowiązana jest 
d'J wpłacania zaliczek na podatek obrotowy, 
określonych w rozporządzeniu Ministra Skar
bu z dnia 20 stycznia 1946 r. w sprawie obo
wiązku wpłacania zaliCzek na podatek obro
towy(Dz. U. R. P. Nr 5, poz. 51), z zastoso
waniem stawki scalonego podatku, ustalonej 
w § 3 ust. 1 ninieisz2go rozporZądzenia. 

§ 6. Od obrotów, osiągniętych przez .za
kłady, zjedHoczenia i przedsiębiorstwa, objęte 
Centralnym Zarządem Przemysłu Włókienni
czego Ministerstwa , Przemysłu i Handlu, ze 
sprzedaży wytworów, wymienionych w § 1, 
w czasie do dnia 30 Ęwietnia 1947 r., będzie 
pobrany podatek OOTotoWy na zasa,dach oqól
nych. 

- § 7. Urząd rewizyjny, o którym mowa 
w § 5 ust. 1, uprawniony j2st do kontroli pra
widłowości o'Jliczania oraz terminowego wpła
cania scaloneqo podatku obrotowego, przypa
dającE:g'J vr myśl przepisów nin~ejszeqo roz·· 
porządzenia. 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wctodzi 
w życie z dniem o:2~oszen ; 'l z mocą obowią
zującą od dnia 1 maja 1947 r. 

wiz Minister Skarbll: 
Tadeusz Dielr~ch 

:[\1inister Prz~mysłu i Handlu: 
Hż/.ar)) Minc 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości VI Drukarni Min. Sprawiedliwości w Warszawie, AL Wyzwolenia 3') 

45,000 410 Cena 48 zł . 
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