
DzIennik _Ustaw Nr 42 '- 544 ........ Poz. 383, 384, 385 38B ---

18) tłumienie ognisk epidemicznych na obszarze por
tów, na przyste>.niach oraz na statkach; 

19) provladzenie zakładów leczniczych, jak również 

n 2.dzór n ad pozostałymi zakładami społecznymi 

, słuzby zdr ow ia połoz onymi na obszarze portów 
i przystani oraz nad organizacją pierwszej pomocy 
w zak b d 'lch pr acy i na statkach; 

20) przeprowadzanie lekarskich badań kwalifikacyj
~ych personelu zat rudnionego na jednostkach pły
wających: m or skich, przybrzeżnych, portowych 
i rybackich, or.n robotników portowych; 

21) organ izow anie pomocy w nagłych w ypadkach; 

22) nadzór n ad stanem higieny pracy w portach, na 
przystaniach oraz na statkach; 

23) nadzór nad działalnością fachową lekarzy i perso-. 
nelu pomocniczo-lekarskiego, zatrudnionego w za~ 
kładach pracy i na statkach; 

24) wydawanie opinii pod względem wymagań sanitar~ 
nych o planach budowli i urządzeń, mających pow
stać na obszarze właściwości miejscowej portowe
go urzędu zdrowia, z wyłączeniem jednak planów 
budowli i urządzeń wojslrowych i bezpieczeństwa 
publicznego oraz inne sprawy administracji sani~ 
tarnej portów, przystani i wybrzeża morskiego wy
nikające z przepisów szczególnych. 
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

384 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 9 września 1950 r. 

w sprawie likwidacji niektórych komunalnych kas oszczędności 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 3 dekretu z dnia 
25 października 1948 r. o reformie bankowej (Dz. U. 
R. P. Nr 52, poz. 412) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Stawia się w stan likwidacji Komunal.>'\ą Ka
sę Oszczędności powie>.tu Świętochłowickiego. 

§ 2: Likwidacja obejmuje rachunki "stare" i "oku

dziernika 1944 r. o czynnościach bankowych na obsza
rach wyzwDlonych spod ok~pacj<i (Dz. U. R. P. z 1944 r. 
Nr 7, poz. 38, z 1945 r. Nr 1, poz. 4, Nr 14, poz. 86 
i z 1949 r. Nr 9, poz. 57). 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
>ogłoszenia. 

pacyjne" w rozun,ieniu rozporządzenia Kierownika Re- Minister Finansow: K. Dąbrowski 
.sortu Gospodarki Narodowej i Finansów z dnia 5 paź-

385 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 9 września 1950 r. 

w sprawie utworzenia katedry ftizjologii na Wydziale Lekarśkim Akademii ~'1edycznej w Białymstoku. 

Na podstawie art. 16 i 20 dekretu z dnia 28 paź
'dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż
f;zego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się, co na-
5tę.ouje: 

~ 1. Na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej 

w Białymstoku tworzy się katedrę ftizjologii wraz z po
łączoną z nią kliniką. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
Minister Zdrowia: w z. J. Sztacllelski 

386 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 15 września 1950 r. 

w sprawie przedpłat na poczet zaliczek na podatek obrotowy i dochodowy podatników gospodarki nie uspo
łecznionej, wykonujących usługi transportowe na zlecenie przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej oraz władz 

i urzędów państwowych. 

Na podstawie art. 13 i 17 dekretu z dnia 25 paź
dziernika 1948 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. 
Nr 52, poz. 413), art. 17 ust. 1 i art. 18 dekretu z dnia 
25 paździerrlika 1948 r. o podatku dochodowym (Dz. U. 
R. P. Nr 52, poz. 414) oraz art. 3 dekretu z dnia 16 
maja 1946 r . o postępowaniu podatkowym (Dz. U. R. P. 
z 1946 r. Nr 27, poz. 174 oraz z 1948 r. Nr 12, poz. 94 
i Nr 52, poz. 413) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Podatnicy gospodarki nie uspołecznilonej, ' 
wykonujący usługi transportowe na zlecenie przedsię

b iorstwa "Państwowa Komunikacja Samochodowa -
Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne", nazwane
go dalej w skrócie P.K.S., jako też innych przedsi~. 

biorstw gospodarki uspołecznionej oraz władz i urzę

dów państwowych, obowiązani są do uiszczania przed
płat na poczet zaliczek na podatek obrotowy i docho
dowy. 

" 2. Wykonywaniem usług transportowych w ro
zumieniu nmleJszego przepisu jest wykonywanie usług 
przewozu towarów oraz innych usług z transportem 
związanych, w szczególności naładunek wyładunek 

przesyłek wagonowych. 

§ 2. Podstawę obliczeitia przedpłaty stanowi suma 
każdorazowo wypłacona podatnikom z tytułu lub na 
poczet należności za usługi transportowe. 


