
Dt.iennik Ustaw Nr 19 ..;;.. 325 ---

I § 7. 1. Prawo do llźywanla tytułu ofiCęrd dyplorrlOw:ane
go przez oficerów wymienionych w ·· §§ 2 - 5 stwierdza Szef 
Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej przez 
wydanie na ich wniosek odpowiedniego zaświadczenia na 
podstawie przedstawionych dokumentów. 

2. Oficerowie, którzy ' ukończą wyższe studia w Akade
mij 'Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Swier-

pe'fskiego pO ,dniu weJscla w~ycie niąiejszego, ;rozp()rzągze
' /nia, nabywają prawo do używania tytułu oficera . dyplomo

wanego z dnielu uzyskania dyplomu ukończenia tych slu
diów. 

§ 8. Rozporządzeni~ wchodzi w życie z dniem ogłoszen i a. 

MiUlster Obrony Narodowej: M. Spychalski 
Minister Spraw Wewnętrznych: \NI. Wicha 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 marca 1958 r. 

w sprawie zwolnienia od podatków przychodów osiąganych przez repatriantów z drobnych zakładów rzem!eśłniczych 
i przemysłowych, pracy chałupniczej oraz przemysłu ludowego i domowego. 

, Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt l dekretu z dnia 26 paź
dzi~rnika 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1950 r. 
Nr 49, poz. 449 i z 1955 r. Nr 22, poz. 139), art. 11 ust. 2 
deWretu z dnia 26 pażdziernika 1950 r. o podatku dochodo
wyln (Dz. U. z. 1957 r. Nr 7,poz. 26) oraz art. 5 usL 3 usta
wy z dnia 4 J,utego 1949 r. o podatku od wynagrodzeń (Dz. 
U. 'z 1949 r. Nr 7, poz. - 41 i z 1956 r. Nr 44, poz. 201) za
Iządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
7 grudnia 1956 r. w sprawie zwolnienia od podatków now o 
zakładanych drobnych zakładów rzemieśln i czych i chałupni
CZlIch oraz przemysłu ludowego i domowego (Dz. U. Nr 60, 
p021. 289), zwanego dalej "rozporządzeniem Ministra Finan
sów z dnia 7 grudnia 1956 r.", rozciąga się nil przychody 
r ep1atriantów, którzy powrócili do kraju po dniu 31 lipca 
19~6 r., osiągane: 

1) z drobnych zakładów przemysłowych, uruchomionych w 
I czasie od dnia l kwietnia 1957 r. do dnia 31 lipca 1959 r. 

na terenach określony'ch w §1 ust. 1 i 2 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1956 L; 

2) z drobnych zakładów rzemieśl niczych, drobnych za kła· 
dów przemysłowych, pracy chałupniczej, przemysłu lu
dowego i domowego, urllcholnion ych w czasie od dnia 
1 kwietnia 1957 r. do dnia 31 lipca 1959 r. - na tere-

nach określonych w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 7 grudnia 1956 r. w miejscowościach 

o Itczbie mieszkańców ponad 10000, z tym że w przy-
-' padku tym okres zwolnienia ogranicza się do jednego 

roku; 
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3) z drobnych zakładów rzemieślniczych, prac,y chałupni

czej, przemysłu ludowego i domow ego, uruchomionych 
w czasie od dnia 1 sierpnia 1058 r. do dnia 31 lipca 
1959 r. na terenach i w warunkach okreś lonych w roz
porządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1956 f. 

2. Za drobne zakłady przemysłowe w rozumieniu niniej-
szego rozpor\ądzenia uważa się zakł.ady, w których nie za
trudnia się ani pracowników,ani członków rodz iny, a Jeżeli 

chodzi o zaldady uru chomione na obszarze określonym w § l 
ust. 2 rozporządzeni a Ministra Finansów z dni.1i 7 grudnia 
1956 r. - zatrudnia się nie więcej niż jednego pracownika 
Il a;emnego lub jednego członka rodziny. Małżonka nie zali
cza się do osób zatrudnionych, 

3. , Przekształcenie pracy chałupniczej lub przemysłu do
mowego albo ludowego w drobny zakład przemysłowy badź 
odwrotnie nie stoi na przeszkodzie do korzystania z przy
znanego zwolnienia od podatków. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszeni·a. 

Minister Finansów: \II z. J. Trendota 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRA WlEDLlWOSCI 

z dnia 5 marca 1958 r. 

J
1 

sprawie dod'atków funkcyjnych dla sędziów, członków Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz asesoTówsądo· 
wych. 

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady M inistrów z dnia 
9 ~ażdziernika 1957 r. w sprawie uposażenia SędZ'IÓW, człon
kółv Biura Orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz a~esorów 
I di~likC:lntów sądowych (Dz. U. Nr 54, poz. 262) zarządza s i ę, 

co następuje: . 

ł § l. Sędziowie i a seso rzy sądów powszechnych, sędzio

wie sądów ubezpieczeń spo!ecznychQ~az członkowie Biura 
Orzecznictwa Sądu Naj wyższego, którym pow ierzono peł

nienie funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości, otrzymują 

dodatki funkcyjne przewidziane w § 2 rozporządzenia Rady 
~inistrów z ... dnia 19 Intego 1949 r. w sprawie dodatków 

hi.1 k. c.Y.j ny .. Ch i SłU. Ż. b. ow. ych dla prac. own.ikÓw p.ailstwowyCh 
,JPf tJ · Nr 14, poz, 94 z póżnieJszymi zmiilnami). w nastę-
pUJ ącej wyS'Okości: . ' , 

1) dyrek to r departamentu, radca ministra - stawka 1. 
2) wicedyrek tor · departamentu - stawka 2, 
3) naczp)n'ik wydziału ,' wizytator SAdów, starszy 

inspektor, starszy radca do spraw . ..• - stawka 3-2, 

§ 2. Pracownicy sądowi wymienieni w ~ . 1, którym po
wierzono pełnienie funkcji w Centralnym Zarządz.ie Wię

ziennictwa. otrzyn:ują dodatek funkcyjny według zasaą sto
sowanych w Centralnym ZarządzLe Więziennictwa i w wyso
kości odpowiadającej sumie dodatku przewidzianego dla zaj
m01Nanego stanowiska j dodatku wit:ziennego, przysługują

cych Llllkcjonariuszom Służby Więziennej zajmującym takie 
same stanowiska. 

§ 3. Pracownikom sądowym wymienionym w § 1, któ
rym powierzono funkcję dyrektora Ośrodka Doskonalen ia 
Kadr Sędziowskich i Pl okl)tatorskich im. T. Duracza w War
szawle, przysluguje , dodatek funkcyjny. w wysokości 

350-500 zł miesięcznie. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze

nia z mocą od dnia 1 października 1957 r. 

Minister Sprawiedliwości: w z. St. Walczak 


