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ROlPGRZĄDZBNIE: RADY MINISTRÓW .... -' .. 

j Z ·dnia· 31 stycznia 1961 r. 

, >w ~.:Spr.włe z .. sad · .i ... hyb,",uży~ia..:bfoai· pfZezp~acownjków Straty Przemysłowej. 

, .. , Ni'l ·.~pqd1łJ.CI<wie .. i'lrt. . S uS.L.ł . ·ustawy~ ·'Z ;,dni·i'l . 3Lstycz.n.ia . mienia bądżmogłi'lby udaremnić pościg . iuj.ęcie niebezpiecz- · ". ' 
1961-, r. O Straży , P.rzem.ysłowej (Dz. U. Nr ' 6, poz. 42) zafzą- · nego przestępcy, bądź też mogłaby spowodować · utri'ltę .duG- ; 
dza się, co następuję: · . . nionego mienia o znacznej wartości. 

§.,l.Uj:yc,te .. b{oni przez pracowników Straży Pr;emysło- § 4. 1. O każdym przypadku użycia .broni naJe'źy' bez- ; 
wej .tl1qżę, nastil'l:>ić tylko w przypadkach ()kreślonych wart. 4 ,-, ZwłoGznie z·awiadomiĆ przełożonego, który zawiadamia o tym v' ".~ 
pkt 4 ustawy z · dnia 31 stycznia 1961 r. o Straży Przemysło- kierownika zakładu pracy. ' 
wej (Dz. U. Nr. u,poz. 42). 2. Jeżeli na skutek użycia broni nastąpiło zranienieczło- .' 

§ 2. 1. Użycie . broni jest środkiem . oslatecznym i do- wieka, należy udzielić zranionemu pierwszej pomocy i Zii-
puszczalnym tylko ' wówczas, gdy inne środki wymuszenia pewnić mu opiekę lekarską. 
posłuchu nie odniosły . skutk.u. § 5. l. Kierownik zakładu . pracy obowiązany jest w każ-

2. Użycie broni nie . powinno mieć na celu pozbawienia dym przypadku użycia broni przez pracownika Straży Prze- ' 
życia, lecz ul1ieszkodliwienie sprawcy, pny możliwie jak naj-mysłow-ej z·badać, czy użycie broni nastąpiło zgodnie 'z ' oho-
mniejszym wyrządzeniu szkody osobie, przeciwko której wiązującymi przepisami. 
broń została użyta. 2. Kierownik zakładu pracy obowiązany jest zawiado-

3. W każdym przypadku użyci.a broni należy zmierzać mić niezwłocznie właściwą te.renową jednostkę Milicji Oby· 
wyłącznie do ujęcia osoby, przeciwko której broń' użyto, watelskiej ' Iub właściwego prokuratora o . każdym przypadku 
p rzy jednoczesnym podjęciu wszelkich możliwych środków użycia broni przez pracownika Strazy Przemysłowej, w któ-
ostrożności przed narażeniem życia lub zdrowia innych osób. rego wyniku nastąpiła śmie·rć lub uszkodzenie ciała czlo-

§ 3· l. Przed użyciem broni należy wezwaniem "stój - wieka, albo gdy użycie broni . nastąpiło niezgodnie z o,bowią-
Straż Przemysłowa - stój - bo strzelam"- albo wezwa- zującymi przepisami. . 
niem do innego określonego zachowania się, np. do zanie- § 6. Przepisy mnIejSzego rozporządzenia stosuje się . 
chania napaści, porzucenia broni lub niebezpiecz-nego nil- od ,lOwiednio do użycia broni przez wartowników wart cywil
rzędzia, ą]bo zaniechania innej czynnosci, która uprawnia nych podleqłych Ministrowi Obrony Narodowej. 
do użycia broni, zagrozić jęj użyciem. § 1. Wykonanie rozporządzenia porucza się zaintereso-

2. Jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne, należy od- wany.rn ministrom (kierownikom urzędów centralnych) ' oraz 
dać strzał ustrzegawczy w .górę w celu wymuszenia posłuchu. prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych ..-

3. Phepisu ust. · 1 i '2 nie stosuje się ' do przypadków, miast wyłączonych z województw). 
VI których. wszelka zwłoka groziłaby niebezpiecz-eństwem d.lil. . § B. Rozporządieniewchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
tytia osoby pełniącej funkcje przy ochranie lialdadu i jego Prez-es Rady Ministrów: J. CYlankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE .MINISTRA FINANSOW 

z dnia 21 stycznia 1961 r • 

. ~mieniaJące rozporządźenłe z dnia 6 czerwca 1951 r. w sprawie wyko."ania dekretu z dnia 26 październikti , 1950 r. 
o podatku obrotowym. .-

Na podstawie . art. 3 uśt. 2 pkt 4 dekretu z dnia 26 
października 19')0 r. o podatku obrotowym (Dz. U. z 1950 r. 
Nr 49, poz. 449, z 1955 r. Nr 22, poz, 139 i z 1960 r. Nr 29, 
poz, 161) zarządza się, co następuje : 

§ I. W § 28 ust. l rozporządzenia Ministra Finansów 

"a) 13,5% od obrotów, określonych wart. 8 ust. 1 pkt 2 
lit. bl i pkt 3, 

b) 1411 / 0 od obrotów, określonych w ·art. 8 ust. 1 pkt ol 
lit. a), . 

c) 15% od obrotów, określonych wart. 8 ust. 1 pkt S", 

/2 <Inia 6 czerwca 1951 r. w sprawie wykonania dekretu ' z dnia 
26 października 1950 r. o podatku obrotowym (Dz. U. Z 1951 r. '" 
Nr 35, poz. 213, z 1·956 r. Nr ·50, .Jłoz. 22łiz 1959 r. Nr~ .. 
pOt. 16) lit. a), b) i c) otrzymują brzmienie: 

l 

§ 2. Rozporządzenie wchodżi w życie z dniem o.głosze- . 
nla i stQ5.Uje, się .do· świadcze.ń.. wykonywanych .. w ok·resie ·od '" 
dnia 1 stycznia 1961 r. . ,'" 

Minister Finansów: J. Albrecht 

Tłoczono z, polecenla P·rezesa Rady Ministrów w Zakładach Graficznych "Tamka", Warszawa,ul. Tamka 3, .' 
Zam. 207 Cena '3,20 zł 


