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3) pr widłowego prowadzenia punktów aptecznych, 

4) wt kOnywania lekó~ najpóźniej w ciągu czterech godzin 
od przyjęcia recepty, 

5) w asclwego ustawienia . norm towarowych i aktualnego 
p owadze~ia kartoteki towarowej, 

6) po iadania pełnego asortymentu leków i niedopuszczenia 
d zawinionych braków 'towarowych, 

1) Płestrze?~nia terminów zamówień planowych i sprawo
z aWCZOSCJ, 

8) u zymywania na składzie leków ' w opakowaniach kon
s mpcyjnych, 

9) utrzymywania staDu sanitarnego w lokalu aptecznym na 
w dściwyrn poziomie. 

§ 5. Premia nie może być wyższa od 60% jednomiesięcz
nego wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika. 

§ 6. Wypłata premii odbywa się co kwartał. najpóźniej 
do kOJica następnego miesiąca po kwartale sprawozdawczym. 

§ 7. 1. Dyrektor Centralnego Zarządu Aptek, dyrektor 
przedsiębiorstwa aptek bądź kierownik jego oddziału może ob
niźyć premię, a nawet pozbawić jej całkowicie jednego lub 
większą liczbę pracownikaw w razie stwierdzenia uchybieIi 
dotyczących warunków określonych w § 4 ust. 2 pkt 3 - 9 
bądź teź w razie niewykonania w terminie powierzonych pra
cownikowi (pracownikom) konkTetnych zadań. 

2. Obniżenie premii lub jej pozbawienie może nastąpić 
równieź na uzasadniony wniosek kierownika apteki lub punk
tu aptecznego. 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW 

z dnia 30 czerwca 1956 r. 

. w s rawie ~prowadzenia publicznej gospodarki lokala~i w niektórych miejscowościach województw lubelskiego 
I warszawskiego. 

podstawie art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 21 grudnia 
o publicznej gospodarce lokalami (Dz. U. z 1950 r. Nr 
. 343) zarządza się, CQ następuje: 

§ 1. Wprowadza s ię publiczną gospodarkę loka lami w ca
łości: 

1) w województwie lubelskim : 
w miastach Janów Lubelski l Szczebrzeszyn, 

2) w wojewódzwie warszawskim: 

a) w miastach ł.osice, Ostrów Mazowiecka i Lurom in, 
b) w powiecie ryckim: w osadzie Rykf gromady Ryki. 

§ 2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i Ministrowi Gospodarki Komunalnej . 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w źycie z dniem ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J . Cyrankiewicz 
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ROZ'PORZĄDZENIE PREZESA RADY MłNISTROW 

z dnia 3 lipca 1956 r. 
) 

w sprawie rozpoczęcia działalności przez okręgowe komisje arbi1rażowe w Białymstoku I KoszaliJlie. 

N podstawie art. 40 ust. 2 dekretu z dUła 5 sierpnia 
1949 . o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. 
z 1949 r. Nr 46, poz. 340 i z 1951 r. J'ol'r 31, poz. 239) zarządza 
się , co nas tępuje: 

duje się na obszarze komisji określonym w §. 1, z wyjątkiem 
spraw, w których stroną jest naczelny organ administracji 
państwowej lub urząd centralny. 

§ 3. Okręgowe komisje arbit~ażowe w Warszawie i w 
§ . Z dniem 1 września 1956 r. rozpoczynają 

łaln\>ś' okl'ęgowe komisjearbitrę.żowe: 

swą dzia- '~ Szczecinie pozostają nadal wlaściwe w odniesieniu do 

l) w iałymstoku - dla obszaru województwa białostoc-
ki go; -

2) w ~oszalinie - dla obszaru województwa koszal ińskiego . 
§ 2. Okręgowe komisje arbitrazowe wymienione w § 1 

będą rlozpoznawać w pierwszej instancji spory należące do 
właści ości pai1sŁwowych komisji arbitraźowych, je~eli sie
dziba ony pozwanej lub miejsce wykonania umowy znaj-

spraw wy mienionych w § 2 do czasu ukoń'czenia postępowa
nia arbitra~owego w pierwszej instancji, jeśli sprawy te zo
stały wszczęte przed dniem wejścia w źycie niniejszego roz
porządzenia. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 
1956 r. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 8 czerwca 1956 r. 

w sP~lawie pobol'U zryc:lałto~anego pouatk. u od wynagrodzeń od chałupników świadczących usługi na , rzecz 1ednost~k him
dlu uspołecznionego. 

Narodstawie art. 2 ust. 3 pkt 2 lit. a) dekretu z dnia 16 maja 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. Ut 
1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 56, Nr 49, poz. 452) zarządza się, co nastę~uje: 
poz. 5 6 i z 1953 I, Nr 9, 1>0z. 271 oraz art. 11 dekretu z dnia . 
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§ 1. 1. Chałupnicy świadczący usługi na rzecz jednostek 
handlu uspołecznionego opłacają z otrzymywanych przycho
dów zryczałtowany pódatek od wynagrodzeń, o ile nie wyko
nują poza pracą chałupniczą świadczeń podlegających podat
kowi obrotowemu w zakresie przemysłu, rzemiosła lub handlu. 
Ograniczenie powyższe odnosi się również do członków. rodzi
ny chałupnika, których dochody z mocy przepisów o podatku 
dochodowym pod1egają łącznemu opodatkowaniu z dochodem 
chałupnika . 

2. Za chałupników w rozumieniu przepisów ust. l uwa
ża się osoby fizyczne, wytwarzające n!" zlecenie jednostek 
handlu uspołeczn ionego wszelk:ego rodzaj u artykuły z ma te
riału powierzonego, jak również przerabiające, naprawiajqce 
lub wykOIlczające powierzone im artykuły, pracujące osobi
ście lub przy pomocy członków .rodziny pozostających z nimi 
we wspólnym gospodarstwie domowym, zatrudnione we vlła 

snym mieszkaniu lub innym m iejscu, w k tórym tryb pracy file 
jest normowany przez' udzielającego zlecenie. Przy wykony
waniu pracy chałupniczej mogą być używane materiały po
mocrlicze dos tarczone przez chalupn·ików. 

§ ·2. Osoby wykonu jące p racę chałupniczą, zwolnione od 
podatku obrotowego na pods tawie § 16 ust. 1 pkt 7 rozporzą
dzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie 
wykonania dekretu z dnia 2G października 1950 r. o podatku 
obrotowym (Dz. U. Nr 35, poz. 273). nie opłacają również uy
czałtowan etlO podatku od wynagródzei:t, 

§ 3. 1. Podstawę obliczen ia zryczałtowanego podatku 
od wynagrodzeń stanowi łączna kwota wynagrodzeń otrzymy
wanych przez chałupnik.a w okres ie miesiąca kalendarzo we
go bez wzgl~~du na. to, od ilu zleceniodawców pochodzą wyna
grodzenia. Do podstawy obliczenia podatku nie wlicza s i ę 

wartości ma terialówpomocniczych dostarczonych przez chil
łtlp~ i ka, j 8źel i jednostka handlu uspołecznionego wypłaca na
leżność za te materiały w wyodrębnionej pozycji. 

2. Jednos tka wypłacająca wynagrodzenia oblicza i pobie
ra :ayczałtowany podatek od wynagrotlzeń · biorąc za podsta
wę obl iczenia wszystkie wypłacone wynagrodzenia (ust. l) 
w danym miesiącu kalendarzowym do dnia wypłuty włączn ie, 

Przy obliczeniu podatku od tak ustalonej sumy odejmuje sill 
podatek już pobrany w danym miesiącu. 

. § 4. Zryczałtowany podatek od wynagrodzeń ustala się 

od podstawy wynagrodzenia (§ 3 ust. 1) w wysokości: 

Kwota miesięcznego 
wynagrodzenia 

ponad zł do zł 

551 
1.000 
1.500 

1.000 
1.500 
2.000 

Stawki podatku 
od wynagrodzeń 

w procentach 

.5 
8 

13 

Kwota miesięcznego 
wynagrodzenia 

ponad zł - do zł 

2.000 
3.000 
4.COO 
5.000 

3.000 
4.000 
5.000 

Stawki podatku 
.... od wynagrodzeń 

w procentach 

18 
24 
30 
300/0 + 200/0 nad

wyżki ponad 
5.000 zl. 

§.5. Do wynagrodzeń chałupników mają zastosowania 
przepisy w zakresie podatku od· wynagrodzeń z wyjątkiem 
przepisów: 

1) o kosztach uzyskania wynagrodzel1 z tytułu używania wła
snych narzędZi; . 

2) o zniżkach i zwyżkach rodzinnych; 
3) o opodatkowaniu wynagrodzeń otrzymywanych od więcej 

niż j ednego płatn i ka ; 

§ 6. Przy obliczaniu zryczałtowanego podatku od wyna
grodzeń ma zastosowanie przep is ar t. 4 dekretu z dnia ?!) paź

dziernika 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych pl.. U. 
Nr 49, poz. 452). 

§ 7. 1. ChaJupnicy, którzy oprócz usług wykonywanych 
na zlecenie jednostek ha.ndlu uspołeczn ionego wykonują ushi
gi na zlecenie innych osób, opłacają - niezależnie od zryczał
towanego podatku o·d wynagrodzeń od usług wykonywanych 
na zlecenie jednostek handlu uspołecznionego - podatki obro
towy i dochodowy na zasadach ogólnych od przychodów 
uzyskanych z tytułu usług wykonywanych na zlecenie tych 
innych osobo 

2. Chałupn ikom wymienionym w ust. 1 oblicz,a się: 

1) podatek obro towy z tytułu usług wykonyw anych na zle
cenie innych osób niż jednos tki handlu uspołeczn i one

go - bez doliczenia wynagredzenia uzyskanego z usług 
wykonywanych na zlecenie jednostek · handlu uspołecz

nionego; 

2) podatek dochodowy - przy zas tosowaniu do dochod.u 
osiągniętego z tytułu usług na zlecenie innych osób nit 
jednostki handlu uspołecznionego skali podatkowej przy
padającej od dOC~lOdu osiągniętego zarówno z UShlg na 
zlecenie jednostek handlu uspołecznionego, jak I z tislug 
wykonywanych na zlecenie innych osób, 

3. Przepisów ust. 1 l 2 nie stosuje się do chałupników 
członków spółdzielni pracy w zakresie usług świadczonych 
na rzecz spółdzielni. . . 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie 'Z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia t czerwca 1956 r. 
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