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(Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105) oraz dekretu z dnia 
28 lipca 1948 r . o obrocie i gospodarowaniu materia
łami pochodzącymi z rozbiórki budynków (Dz. U. R. P. 
Nr 36, poz. 247) - poddaje się działaniu dekretu 
z dnia 5 sierpnia 1949 r. o reglamentacji niektórych 
surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych (Dz. 
U. R. P. z 1949 r. Nr 46, poz. 341 i z 1950 r .. Nr 49, 
poz. 447). 

. 2. 2;łomem i innymi odpadkami użytkowymi 

w rozumieniu niniejszego rozporządzenia są wyroby 
gotowe i półfabrykaty, które wskutek zużycia lub 
zniszczenia nie mogą mlec zastosowania zgodnie 
ze swym pierwotnym przeznaczeniem i nie mogą być 
naprawione lub ich naprawa gospodarczo nie jest 

opłacalna, jak rowniez wszelkiego rodzaju Odpady 
powstał~ zarówno przy przeróbce mechanicznej, ,jak 
pył, opiłki, wióry, ścinki, wykroje itp., jak i przy 
przeróbce hutniczej, jak popioły, zgary, żużle itp. 

3. Stopami metali nieżelaznych w rozumieniu ni", 
niejszego rozporządzenia są stopy, w których zawar"" 
tość metali nieżelaznych wynosi przynajmniej 150/0. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia, porucza się prze.
wodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospo
darczego i Ministrowi Przemysłu Ciężkiego. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

'Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 1'0 lutego 1951r. 

w sprawie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne. 

Na podstawie art. 9 pkt l ustawy z dnia 1 marca 
1949 r . o zmianie niektórych przepisów o ubezpieczeniach 
społecznych (Dz. U. R. P . Nr 18, poz. 109) zarz'ądza się, co 
następuje: 

§ 1. Jednolita składka łączna na ubezpieczenia 
społeczne wynosi za wszystkich pracowników, zatrud
n ionych w uspołecznionych zakładach pracy, 15,5% 
zarobków. 

§ 2. 1. Za pracowników zatrudnionych w zakła

dach pracy, pozostających we władaniu prywatnym, 
składka wynosi : 

a) na ubezpieczenie rodzinne - 12% zarobków, 
b) na pozostałe rodzaje ubezpieczeń łącznie 

18010 zarobków. 

2. Ze składki ustalonej w ust. 1 pkt b) na Fimdusz 
Pracy przypada 20/0 zarobków. 

§ 3. · Traci moc . rozporządzenie Rady Ministrów 
z dnia 1 kwietnia 1950 r. w sprawie wysokości składek 
na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 132). 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia porqcza się Mini
strowi Pracy i Opieki Społecznej. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
1951 r. 

Prezes Rady Ministrów; J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA 

., GOSPODARCZEGO 

z dnia 15 grudnia 1950 r. 

w sprawie określenia organów i insjytucji, które przejmą niektóre sprawy należące dotychczas do za
kresu działania izb przemysłowo-handlowych. 

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 
"I mar.ca 1950 r. o Centralnym Urzęd:2ie Drobnej Wy
twórczo.ści (Dz. U. R. P. Nr 10, poz . . 104) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Przekazuje się właściwym zrzeszeniom pry
~atnego przemysłu i zrzeszeniom prywatnego handlu 
i usług następujące sprawy, należące uprzednie do za
kresu działania izb przemysłowo-handlowych: 

1). czynnoscl zlecone obowiązującymi przepisami 
prawnymi w przedmioeie: 
a) zasięgania i składania opi~H oraz waiosków, 
b) wyznaczania delegatów (członków) lub też 

przedstawiania kandydatów do udziału w pra
cach władz, urzędów, instytucji, komisji lub 
innych organów, 

c) dostarczania informacji lub dokumentów, 
2) prowadzenie rejestru umów o naukę na potrze

by władz przemysłowych i inspekcji pracy. 

1947 r. w sprawie wysokości oraz terminu wnoszenia 
opłat za zezwolenia na prowadzenie przedsiębiorstw 
handlowych i budowlanych . oraz ' zinvodowe wykony
wanieposżczególnych czynnOści handlowych (Dz. U. 
R. P. z 1947 r. Nr 57, P,Oz. 312 i Nr 68, poz. 427 oraz 
z 1949 r. Nr 24, poz. 162) przekazywane będą Naczel
nej Jtadzie Zrzeszeń Prywatnego. Handlu i Usług, 
z wyjątkiem opIat pobieranych od przedsiębiorstw bu
dowlanych, które przekazywane będą Ogólnopolskie
mu Zrzeszeniu PTYWatnego Przemysłu Budowlanego. 
i Instalacyjnego. 

§ 3. 1. W cełu koordynowania działalnośCi ogól
nopolskich zrzeszeń prywatnego przemysłu w zakre
sie obowiązujących przepisów oraz czynności zleco
nych przez władze państwowe - powołuje si~ Ko
misję Koo.rdynacyjną Zrzeszeń Prywatnego Przemysłu. 

§ 2.. , Opłaty, przekazywane izbom przemysłowo
handlowym stosowni.e do. · rozporządzenia Ministrów 
Przemysłu i Handlu .oraz Skarbu .z dnia 22 sierpILia 

2. Skład KOmisji Koordy'n~cyjnej , j~j szczegóło
wy zakres działanią. oraz sposób pokrywa'riia ' wydat

! ków określi zarządzenie Prezesa Centralnego Urzędu 

Drobnei WytwórC'.zości.. 
• 


