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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOSCI ORAZ PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ 

z ąrua 31 Ś'nerpnia 1950 r. 

w sprawie ustalenia okręgów sądów ubezpieczeń społecznych. 

" Na podstawie art. 8 §§ 2 i 3 prawa o sądach ubez
peczeń społecznych z dnia 28 lipca 1939 r. (Dz. U. R. P. 
E 1939 r. Nr 71, poz. 476 i z 1946 r. Nr 12, poz. 76) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. Okręgi okręgowych sądów ubezpieczeń spo
łecznych ustala się w dostosowaniu do przepisów ustawy 
II dnia 28 czerwca 1950 r. o zmianach w podziale admini
stracyjnym Państwa (Dz. U. R. P. Nir 28, poz. 255), jroc 
następuje: 

okręgi okręgowych sądów ubezpieczeń społecznych 
IObejmuj ą : 

l) okręg Sądu w Warszawie -- miasto stołeczne War
\ szawę i województwa: białostockie, lubelskie i war

szawskie,. 
2) okręg Sądu w Gdyni - województwa: bydgoskie, 
. gdańskie i olsztyńskie, 

3) okręg Sądu w Katowicach - województwo kato-' 
wickie, 

4) okręg Sądu w Krakowie - województwa: kieleckie, 
krakowskie i rzeszowskie, 

5) okręg Sądu w Łodzi - miasto Łódź i województwo 
łódzkie, 

8) okręg Sądu w Poznaniu - województwa: poznań .. 
skie i zielonogórskie, 

7) okręg Sądu w Szczecinie - województwa: kosza
lińs1de i szczecińskie, 

8) okręg Sądu we Wrocławu - województwa: opoI ... 
me i wrocławskie. 

§ 2. ROZiporządzenie wchodZJi w życie z dniem ogło.., 
ezerua z mocą obowiązującą od dnia 6 lipca 1950 r. 
Minister Sprawiedliwości: H. Swiqtkowski 

Minister Pl'acy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 13 W'l"'reŚni.a 1950 r. 

&mienIające rozporządzenie Ministra Skarbu w sprawie wykonania ustawy o podatku od wynagrodze6. ' 

Na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia ł lutego 
1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. R. P. Nr 7, 
paz. 41) zarządza się, 00 następuje: 

§ 1. W § 14 rozporządzenia Ministra Skarbu 
a dnia 17 marca 1949 r. w sprawie wykonania ustawy 
a dnia 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. U. 
R. P. z 1949 r . Nr 15, poz. 98 i z 1950 r. Nr 19, poz. 162), 
dodaje się nowe punkty 8) i 9) w bumieniu: 

8) O8Oby trudniące się osobiście: 
" a.) zlewem lub odbiorem mleka, odbiorem jaj od 

rlostawców oraz rozprowadzaniem pasz treści

.( wych na podstawie zlecenia udzielonego przez 
Centralę Spółdzielni Mleczarsko-Jajczarskich lub 
przez należące do niej spÓłdzielnie, 

b) skup€'m runa ,leśnego (jagód i grzybów oraz in
" nych owoców leśnych) na zlecenie ' państwowego 

przedsiębiorstwa "Państwowa Centrala LeśnycI1 
Produktów Niedrzewnych "Las" oraz jego eks ... 
pozytur, 

9) OL9Oby wykOllluiące umowy zlecenia na rzecz pań~ 
6twowego prze<Isiębiorstwa "Państwowa Organizacja 
Imprez Artystycznych "Artos" , jeżeli przedmio... 
tern umowy są usługi wykonywane osobiście, bez 
świadczenia rzeczy, bezpośrednio na rzecz tego 
przedsiębiorstwa, a osoby wykonująceUlIłOwę zje-
cenia nie są podatnikami podatku obrorowego z in ... 
nego tytułu. . 

§ 2. Rozporządzerue wchodzi w :życie z dillem ogłQ1 
szenia z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 1950 r . .' 

Minister Finansów: K. Dqbrowski 
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z dnia 15 wneśnia 1950 r. 

w sprawie zawieszenia n a r ok 1950 dla niektóryeh grup podatników mocy obowiązującej pYZep~sów ustawy 
o podatku gruntowym w przedmiocie opodatkowania przychodów z działów specjalnych. 

J ' 
Na podstawie "art. 8 ust, 5 ustawy z dnia 28 (2€!l"Wca 

'1950 r. o podatku gruntowym (Dz. U. R. P. Nl' 27, 
poz. 250) zarządza . się, CQ na.stEUJuje; 

f 1. Zawiesza się na rok 1950 przepisy art. 8 usta ... 
wy o podatku gruntowym, dotyczące doliczenia do pod .. 
Btawy opodatkowania przychodów. ~~ni'ity'ch pr%e3 

-


