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ROZP3BZĄBZ:ENł,E PR~BWODNłGZĄCEGO P A88!f'WOWEI KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 12 grudnia 1949 r. 
w sprawie zmiany listy rzemiosł. 

Na podstawie art. 142 ust. 2 rozporządzenia Prezy
denta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie 
przemysłowym (Dz. U. R. P. z 1927 r. Nr 53, poz. 468, 
z 1928 r. Nr 34, poz. 321, z 1932 r. Nr 29, poz. 293, 
z 1933 r. Nr 25, poz. 209 i Nr 85, poz. 638, z 1934 r. 
Nr 40, poz. 350 i Nr 110, poz. 976, z 1936 r. Nr 3, poZo 
16, z 1938 r. Nr 60, poz. 463, z 1948 r. Nr 18, poz. 130, 
z 1949 r. Nr 18, poz. 113 i Nr 21, poz. 135) zarządza się, 

co następuje: 
§ 1. Listę rzemiosł, objętą art. 142 ust. 1 rozporzą

dzenia Prezydenta Ezeczypospolitej z dnia 7 czerwca 
1927 r. o prawie przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr 53, 
paz. 468), zmienioną rozporządzeniami Ministra Przemy
słu i Handlu: z dnia 21 marca 1933 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 26, poz. 222), z dnia 23 czerwca 1936 r. (Dz. U. R. P. 
Nr 49, poz. 356) i z dnia 11 grudnia 1947 r. (Dz. U. R. P. 
z 1948 r. Nr 9, poz. 61 i z 1949 r. Nr 9, poz. 58), zmie
nia się i ustala jej brzmienie, jak następuje: 

bednarstwo - beczkowe, naczyniowe; 
'b etoniarstwo; 
bieliźniarstwo - damskie, męskie, dziecięce, trykoto

we, pościelowe, wyrób kołder, gorseciarstwo, wy
r6b k rawatów ; 

blacharstwo - budowlane, naczyniowe, karoseryjne, 
wyrób chłodnic; 

brązownictwo - galwanizatorstwo, szlifierstwo i pole
r owanie metali, wyrób przedmiotów z metali pół
sz 12chetnych; 

budownicwo - murarstwo, ciesielstwo, żelbetoniar-
stwo, układanie płytek, izolatorstwp budowlane; 

budowa kor"inów f:lbr ycznych; 
cerowarJe artystyczne; 
cholewkarstwo; 
cukiernictwo - ciastkarstwo, kal'melkarstwo, lodziar-

stwo, piernikarstwo; 
czapnictwo - wyrób beretów; 
dekarstwo; 
drukarstwo - składanie ręczne, światłodruk; 
dziewiarstwo; 
elektromechaructwo - silnikowe, dźwigowe, grzejnicze, 

medyczne, kinowe, elektromiernictwo; 
farbiarstwo - farbowa!1.ie tkanin i ' odzieży, chemi'czne 

czyszczenie odzieży; 
fotografowanie; 
fryzjerstwo - damskie, męskie, farbowanie włosów, ka

lotechnika, perukarstwo; 
grawerstwo - emalierstwo, giloszerstwo, wyrób pieczą

tek gumowych, rytowanie walców; 
hafciarstwo - koronkarstwo, mereżkarstwo, wyszywa

n ie na tlmninach, wyrób firanek, szmuklerstwo; 
instąlatorstwo - centralnego ogrzewania, urządzeń 

chłodniczych; 

instrumentarstwo muzyczne - naprawa fortepianów, 
organów i pianin, naprawa harmonii, wyrób harmo
n ii, lutnictwo, wyrób instrumentów dętych, drew
nianych i metalowych, wyrób instrumentów perku
syjnych, wyrób strun i smyczków, stnJticielstwo in
strumentów klawiszowych; 

intrOl igatorstwo - oprawa ksiąg, wyrób opakowań kar
t on::Jwych, wyrób galanterii introligatorskiej; 

kamieniarstwo - budowlane, nagrobkowe, rzeźbiarstwo 
VI kamieniu; 

kapelusznictwo -- damskie, męskie; 
kołodziejstwo - karoser yjne, pojazdowe; 
k 057yk arstwo; 

kotlarstwo - w miedzi, w żelazie; 

kowalstwo - artystyczne, pojazdowe, wyrób narzędzi. 
rolniczych, naprawa Ifarzędzi rolniCZYCH; 

krawiectwo damskie - miarowe ciężkie, miarowe lek
Ide, krawiectwo dziecięce ; 

krawiectwo męskie - miarowe: cywilne i mundurowe, 
kamizelczarstwo, spodniarstwo, krawiectwo skórza4 

ne; 
kuśnierstwo - futrzarstwo, kożuszkarstwo; 
lakiernictwo; . 
malarstwo - budowlane, dekoracyjne, tapeciarstwo; 
mechanictwo maszyn - biurowych, patefonów, maszyn 

do szycia; 
mechanictwo ortopedyczne - bandażownictwo; 
'mechanictwo młyńskie - ryflowanie; 
mechaructwo precyzyjne; 
młynarstwo; 
modelarstwo - odlewnicze, kopyciarstwo, wyrób form 

do kapeluszy, wyrób manekinów, wyrób podeszew 
drewnianych; 

odlewnictwo - żeliwne, m etali kolorowych; 
optyka - wyrób przyrządów optycznych, naprawa przy

rządów optycznych, wyrób okularów, n aprawa oku
larów ; 

parasolnictwo; 
p;eka~'stwo; 
powroźnictwo - wyrób sznurów, sieciarstwo, sieciar

stwo morskie; 
pozłotnictwo i w yrób ram - pozłotnictwo, wyrób ram 

i listew, oprawa obrazów; 
radiome::hanictwo; 
rękawicznictwo - skórzane, z tkanin; 
rymarstwo - wyrób uprzęży, w yr ób kufrów i waliz, ka

letnictwo, rymarstw o sportowe, siodlarstwo, sio
dlarstwo pojazdowe; 

rzeźnictwo i wędlirjarstwo - rzeźnictwo, ' wyrąb mięsa, 

wędliniarstwo ; 
rzeźnictwo i wędliniarstwo z mięsa końskiego - rzeźni.., 

ctwo koni, wyrąb mięsa końskiego, 
stolarstwo - budowlane, meblovve, sportowe, wyrób tru

mien, tokarstwo w ' drzewie, rzeźbiarstwo w drzewie, 
posadzkarstwo; 

szczotkarstwo - wyrób szczotek i pędzli, wyrób szczo
tek drucianych; 

szewstwo - wyrób obuwia, naprawa obuwia, pantoflar
stwo, trepiarstwo, wyrób obuwia na podeszwach 
drewnianych; 

szewstwo ortopedyczne; 
szklarstwo - budowlane, pojazdowe, szlifierstwo szkła, 

podlewanie zwierciadeł, witrażownictwo; 

szkutnictwo - budowa łodzi, budowa kajaków; 
szttL~aterstwo; 
ślusarstwo i naprawa maszyn - ślusarstwo, ślusarstwo 

budowlane, naprawa m,aszyn, wyrób w ag, tokarstwo 
w metalu, spawalnictwo, wyrób narzędzi, wyrób na ... 
rzędzi m edycznych, nożownictwo, pilnikarstwo, na ... 
prawa rowerów; 

ślusarstwo samochodowe - naprawa sHników samor.ho'" 
dowych, naprawa podwozi -sam ochOdowych, elektro
m echanictwo samochodowe; 

tamcerstwo - meblowe, dekoratorstwo; 
tk~ctwo - bawełniane, jedwabne, wełniane, dywanowe. 

kilimowe; 
wi€rtnictwo studzien; 
wulkanizatorstwo; 
wydmuchiwanie szkieł laboratory jnych; 
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vIlyrób galant-erii - z drzewa, metalu, skór, rogu, kości, 
bursztynu, tkanin, papieru, sztucznych tworzyw, wy.;. 
rób piór wiecznych, naprawa piór wiecznych i ołów
k ów automatycznych, malarstwo na szkle i porcela
n ie, m.alarstwo na tkanmach; 

~"vrób szyldów; 
L .... :baw1carst~Jo; 

ZdU11.stw o - budowa pieców pokojowych i kuchennych, 
budowa pieców piekarskich, ceramika szlachetna, 
:9;arl1C2,rstvY'o, kafla.rstVv"o ; 

zegarmistrz{)stwo; 
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złotnictwo - wyrób przedmiotów z metali szlachetnych, 
jubilerstwo, szlifowanie kamieni szlachetnych i pół
szlachetnych; 

żaglownictwo. 

§ 2. Rozporządzenie obowiązuje na całym obszarze 
Państwa. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Przewodniczący Pmlstwowej Komisji Planowania Gospo
darczego: H. Minc 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SI{ARBU 

z dnia 4 stycznia 1950 r . 

w ,sprawie obniżenia skal podatkowych w podatku od wynagrodzeń. 

Na podstawie art. 10 ust. 5 i 8 ustawy z dni3 C. Od wynagrodzeń z okre:;em wypłaty dziennym: 
4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. 
R. P . Nr 7, poz. 41) zarządzam, co następuje: 

§ l. l. Skale podatkowe zawarte wart. la ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r . zastępuje się nastę

puj ącymi skalami podatkowymi: 
A . Od wynagrodzel} z cla esem wypłaty miesięcznym: 
~: ._ p rr ~_~,.,.- ~_ 

Stopień I \V!J sokość wl'na [l rodzenia w ok resie I Stopa 
u"lnn(l ' o- . wupłatg w złotgch procen-

Qz enia I poned do I t0~~~k;:)-

1 
2 
3 
4 
5 

- 6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

<:-" 

13.700 
14.700 
15 80a 
17~iCO 
20.UOO 
22.100 
~~4. 2eO 
2G.:300 
2F.400 
32.600 
35 700 
30.9DO 
44.100 
52.500 
63.000 
73.500 
84.000 

. 14.700 
15.800 . 
17 .900 
20.000 
22.100 
~>L200 
26.300 
29.400 
32.600 
35.700 
39.900 
44.100 
52.500 
63.000 
73.500 
84.000 

105.000 

0,7 
0,9 
1,9 
2,8 
3,8 
4,7 
5,7 
6,6 
7,6 
8,5 

10,4 
12,3 
14,2 
16,1 
18,0 
20,0 
21 ,9 

B. Od wynagrodzei'. z okresem wypłaty tygouruowym: 
~-~-,:II;- ~._ 

I W!Jsokość wynagrodzenia w okresie Stopa 
Stopień ' wgpłatg ID złoty ch procen-

UJ " l1 ual'O- ----~-----------I towa po-
oze;;ia I ponad do datku _ ... - .. _-~-------~---;--=::.::.::.:.::-

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

3.170 
3.400 
3.650 
4.130 
4.620 
5.100 
5.590 
6.070 
6.790 
7.530 
8.240 
9.210 

10.180 
12.120 
14.540 
16.970 
19.390 

3.400 
3.650 
4.130 
4.620 
5.100 
5.590 
6.070 
6.790 
7.530 
8:240 
9.210 

10.180 
12.1 20 
14.540 
16.970 
19.390 
24 230 

0,7 
0,9 
1,9 
2,8 
3,8 
4,7 
5,7 
6,6 
7,6 
8,5 

10,4 
12,3 
14,2 
16,1 
18,0 
20,0 
21,9 

~ 

Wg sok ość UJ unagrodzenia Ul okresie Stopa Stopień I Ulgpłatg w złOIIJ ch procen-
Ul /-lnagro- towa po-

dzenia I pGnad I do dat!m 

1 550 590 0,7 
2 590 640 0,9 
3 640 720 1,9 
4 720 800 2,8 
5 800 890 3,8 
6 890 970 4,7 
7 970 U l60 5,7 
8 1.060 1.180 6,6 
!l 1.180 1.310 7,6 

10 1.310 1.430 8,5 
11 1.430 1.600 10,4 
12 1.600 1.770 12,3 
13 1.770 2100 14,2 
14 2.100 2.520 16,1 
15 2.520' 2 940 18,0 
16 2.940 3. 360 20,0 
17 3.360 4.200 21,9 

2. ' Skale podatkowe zawarte w § 42 ust. 2 rozpo
rządzenia Minist.ra Skarbu z dnia 17 marca 1949 r. 
w sp:fawie wykonania ustawy z dnia 4 lutego 1949 r . 
o p odatku od wynagrodzeń (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 98) 
zastępuje się następującymi skahmi podatkowymi: 

D. Od wynagrodzeń z okresem wvphty półmiesięcznym : . _w e '<""' ___ a.III 

StOpiel! 
Wgsokość wgnag ro 1zenia W okresie Stopa 

UlIJpłaty w złotych procen· 
w ,l.:nagro-

I 
towa po-

czenia ponad c,o <a t1m 

1 6.850 7.350 0,7 
2 7.350 7.900 0,9 . 3 7.900 8.050 1,9 
4 8.950 10.000 2,8 
5 10.GOO 1 1.050 3,8 
6 11.050 12.100 4,7 
7 12.100 13150 5,7 
8 13.150 14.700 6,6 
9 14.700 16.300 7,6 

10 16.300 17.850 8,5 
11 17.850 19.950 10,4 
12 19.950 22.050 12,3 
13 22050 26.250 14,2 
14 25.250 31.500 16,1 
15 31.500 36.750 18,0 
16 36.750 42.000 20,0 
17 42.000 52.500 21,9 




