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ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW: 

263 - z dnia 12 czerwca 1959 r. w i;prawie uznania "Społecznego Komite!'1 Przeciwalkoholowego" za stowa-
rzyszenie wyższej użyteczności .. 51.1 

264 - z dnia 2 lipca 1959 r. ws!,rawie wykonania niektórych przepisów ustawy z dnia 16 maja 1922 r. 
o urlopach dla pracowńików' zatrudnionych w przemyśle i handiu 511 

265 - z dnia 7 lipca 1959 r. w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Społeczny 
Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy" 512 

ROZPORZĄDZENIA.: 

266 - ,r_ "'-, F;~ansów z dnia 13 lipca 1959 r. w sprawie podwyższenia kwot wynagrodzenia wolnego od 
podatku od wynagrodzeń .. .• .... 512 

1267 - . . .... " ,.d t'tllan,ów ~ dnia 27 lipca .1959 r. zmieniając e rozporządzenie z dnia 8 grudnia 1956 r. w spra-
wie poboru w formie ryczałtu podiitków obrotowego i dochodowego od osób prowadzących zakłady 
rzemieś lnicze ., 513 

263 - Ministra Finansów z dnia 27 lipca 1959 r. zmieniające rozporządzenie z dnia fl grudnia 1956 r. w spra-
w ie kart podatkowy.: h d la d.!"Obn ych rzemieślników . 513 

269 - Ministra Finansów z dnia 2R lipca 1959 r. w sprawie obniżenia skali w pcdatku od wynagrodzeń dla 
pracowników przedsiębiorstwa .. Polskie Koleje Państwowe" 513 

270 - Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drze wnego z dn ia 17 czerwca 195Y r. w sprawie zatrudniania mlodo-
danych przy pracach nie wymagających kwal if ikacji zawodowych 514 

-----

263 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTlłOW 

? dnia 12 czerw'ca 1959 r. 

w sprawie lllnania "Społecznego Komitetu Przeciwalkoholowego" za sjowarzyszenie wyższej użytecznoścI. 

Wewnętrznych w porozumi eniu z Ministrem Pracy 
Społecznej oraz M:nistrem Zdrowia. 

Opieki Na pods tawie ' art. 46 i 47 prawa o stowarzyszeniach 
z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z póź
niejszymi zmianami) zarządza się, co nastę,puje: 

§ 1. Stowarzyszenie "Społeczny Komitet Przeciwalkoho
lowy" uznaje się za stowarzyszenie wyższej użyteczności. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia porucza ~ię Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych oraz zainteresowanym ministrom. 

§ 4, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
§ 2. Stowarzyszeniu "Społeczny Komitet Przeciwalkoho-

lowy" nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW • 

z dnia 2 lipca 1959 r. 

w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy z dnia 16 maja 1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych 
w przemyśle i handlu. 

N a podstawie art. 2 ust. 1 pkt l dekretu z dnia- 10 listo
pada 1954 r. o przejęciu przez związki zawodowe zadań w 
dziedzinie wykonywania ustawo ochronie, bezpieczeństwie 
i higienie pracy oraz sprawowania inspekcji pracy (Dz. U. 
Nr 52, poz. 260) w związku z art. 12 ustawy z dnia 16 maja 
1922 r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w prze-

" 

myśle i handlu (Dz. U. z 1949 r. Nr 47, poz. 365 i z 1950 r. 
Nr 13, poz. 123) Rada' Ministrów po porozumieniu z Centralną 
Radą Związków Zawodowych zarządza, co następuje: 

§ 1. 1. Zakład pracy obowiązany jest udzielić pracow
nikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w k tCI1}'m urlop 
ten pracownikowi przysługuje. 


