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~ennłk Ustaw Nr , ' Poz.l5116 

ł53.J~dnostka, organl~acyjnaPQwinna mieć dtace-
16wItpntroli:. 

Orł., ogólnll llczbft lltrów polzczególnyebrodzaJów wyda- ' 
negopiwa. ) " " 

,t} wagę dziestętn, wraź: . ' OdpowiednimIto~pletelllOd-
, _ ważników. " , 

/ 

2)prz~~y I przybory do badania zawartośd ekstraktu 
W brzęczce l. piwie oraz do oznaczania zawartości alko
h!31uW piwie. właściwymi tablh::ami redukcyjnymi. 

, § 54. Przy ustalaniu zapasów piwa w toku produkcji 
,półprodukty znajdujące śię wpqszczególnych działach pro- ' 
:..dukcjiprzeticza się .na · piwo gotowe, ~z uwzględnieniem 

5. ~ Jednostka organizacyjna w Jniarę potrzeby . moze 
wpro~adzić w.pls~e wYwozowym rubrykę ;,I?at~. ,zwrotu 
opakowań". 

~; Piwo nie Iprzeda"ii. l swrócone jednostce- organiza .. 
cyJneJ powino być wykazane w" spisie wywozowym. 

' . . dópuszczalnych ' zilników w . poszczegc)lnych fazach pro-

7. przy wysyłc" piwa s Jedpostkl organizacyjnej bez 
ulszczanianależnego podatku· obrotow~go stosuje się od
powiednio przepisy § 35, § 39 ust. t, § 41 11 49 ust. 2, z tym 
:tę dQkument przewozowy powinien zawierać pane zawąrte 
w ust. 4. 

I 

dukcji. W ,tQzie st.,wierdzenia, że rzeczywiste zaniki w po
Izczególnych działacłt produkcji tó~nią się znacznie od 

, ustalonej wysokości dopuszczalnych zaników, okręgowy 

żarząd mo~e zażądać ponownego Ustalenia wysokośd do
pustczalnych zanIków dla jednostki órganizacyjnej. 

§55. ,. Podstawę do kontroli wykonywanych przez pra
cowników szczególnego- . nadzoru podatkowego Itanowi 
ew,idencja , księgowa ' oraz dokumenja<=ja związana. pJO
dukcją l zbytem piwa w Jednostce organizacyjna.j. 

§ 56. ' 1.Piwogbtowe n:alezy przeQhowywać, roZlewać 
do naczyń ł wydawać tylko w p;'olUieŚżcżeniac~ l naczy
niach . przeznactonyc1Ydo teg~ celu. 

', ~ 

, , 

~. ""! fomie~zczeniacJ1.przeznaczony~hdo przecho~y
~aDla plwa gotowego powInna być ullllesz~ona tabhc_. 
na której nąleżyw'y'kazywat stan zapasów. piwa na koniec 
tizdego dnia . . ' 

'/ 
",_ f.,. 

/ ,,'§51. 1. Na każdą. przesyłkę piwa przeznaczonego do 
'Iprzedaży jednpstka organizacyjna przed jej wysłaniem 
sporządza spis wywozowy Vi ~' egzemplarzach, 'według od· 

.,!ębnię ustalonego wzoru. 

v )2. Spisy wywozowe prowadzi się vi zeszytachponu-
'merowanych oraz parafowanych przez kierowriik:a Jednost
ki nadrzędnej, 'Ił której skład wchodzi jednostka organi
zacyjna. Każde dwie kolejne karty zeszytu .otrzymUj4; ten 
.am numer; 

3. Pięrwszy egzemplarz spisu wywozowegu pozostaje 
, w ,Jednostce organizacyjnej, drugi ~ eg~e:mplarz dołącza . się . 

do przesyłki piwa. -

4. iW spisie wywozowym należy wyszcze,9ólnić rodzaI 
(nazwę) piwa, ~liJtlery , i pojemność naczyń tranśporto.wych 

" / 

ł 58. W 'razie zepsucia się piwał przeznaczenia go ,do 
mlszczenia lub w razie zniszczenia piwa wskutek :,zdarze
nia niezależnego od JednostKi organizac)Tjnej stosuje się 
~powiednio przepisy § 51. . 

VI. Przep1n k'qiu:owe. 

I 59. Tracll moc: 

l) rozpoTZłldzenie Minfslra Finansów"; dnia 25 paidzier
nika. 1958 r, w ' .prawiewprowadzenia szczególnego 
nadzoru podatkowego oraz og~lnych zasad wykony
wania tego J)adzoru (Dz. U.z '1958 r~Nr 66,-poz. 323 
1.1913 r; Nr 40; poz. 2381. ' 

2) rozpoiząd~enie Ministra Finansów • . dnia 25 paździer
nika 1958 r. w .pr.awie zasad l tryb~ wykonywaiiia 
,zczególnego nadzoru podatkowego " nad . wYrobem, 
przerobemlK\1życiemapirytusu . (Dz. U. Nr 66, 
poz. 324). I 

I 
3) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25pażdzier

nika ' 1958 r. w.prawie zasad l trybu wykonywania 
IzczególnegQ nadzoru podatkowego w przemyśle ,wi
niarskim (Dz. U. Nr 66, poz. 325), 

.) zarządzenie MłnistraFinansów ż dnia 25 pażclzierńi~a 
'. . 1958 r. w sprawie zasaq i trybu. wy.konywanla) szcze

gólnego nadzoru podatkowego w browar.ach (Monitor 
Polski Nr 86,-poz. ~88). ' 

ł 60. Rozporządzenie wchodzi w :tycie z dniem 
1 kwietnia 1978 i ;-. 

I , . 

Ministetr Fi.riansów: H. Kisiel 

16 
L 

OSWIADCZENIE RZĄDOWE 

z dnia, 8 lutego 1978 r~ 
, / 

. w sprawleprzYJęcla przez szereg pańsłwKoDwencJI dotyczącej utworzenia OrganizacJi Narodów , Zjednoc~Qnych 
, dla Wychowania. NaukI I Kultury, 'porządzonej w Londynie. dnia 16 ąstopada 1945 r . 

. " 

, Podaje stę niniejszym aowi.adomośd, :tel{6nwencJa 
dotycząca utworzeniaOrgańłzacji Narodów Zjednoezonych 

dJa Wycho~ania~ Nauki i Kultury., sporządzona w Londy
nie , dnia , 16 Ilstopada 1945 r. (Dz. U. z 1958 r. Nr 63, 

/ 

/ '~ 

./ ~ , 

I 
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Dziennik Ustaw Nr ~ • . -- 48 ~ POL II 
--~----------------------~~------------~----------~--~~--~~ 

pOL 311), została podpisana oraz zostały zło~one Rządowi 
ZjednoGzonego Królestwa Wielkiej Brytanił 1 Północnej 
Irlandii dokumenty! przyjęcia wymienionej konwencji 
przez~ 

Ang,olfł 

Komory • 
\. dnia Ił listopad. 

dnia 22 marca . . 
1971 .r .. 

~ 19T1r .. 

ZgoGn!e z artykułem XV powYższej konwencji w..u. 
ona w .życie- w stosunku do Surin~u dnia 16 lipca 1918 r .. 
Papui Nowej Gwj.nei dnia 4 października 1916 r •• Mozam
biku dnia l l października 1916 r .• S,szeli dnia 18 paździer
nika 1976 r., Angoli dnia 9 listopad. 1976 r. l Komotó. 
dnia 22 marca 1971 r. 

Surinam • 
Papuę Nową Gwineę 
Mozambik 
Seszele . • 

dnia 16 lipca . 
dnia 4 października 
dnia 11 października 
dnia 18 pAŹdziernik. 

1976 r~ 
~1916 r~ 
1976 r~ 
1976 rot 

Minister Spraw Zagranicznychi B. W oJtau._ 

I 

./ 

Oplata, za prenumeratę Dziennika Ustaw wynosi : rocznie 400,- zł, . półrocz.ple 250,- &1. 
?płata za prenum~ratę załl\cznika do Dziennika Ustaw wynosi r~cznle 150,- zł. 

Prenumeratę na rok ' następny (rocznI! lub pÓłrocznl\) prtYlmuJe się do dnia 31 patdzler
nlka. Prenumeratę można zgłaszać. za l półrocze bleżl!cego r<łku do dnIa 3 marca. 
za II P9łrocze bl\d:l: za cały bteżl\cy rok - do dnIa 30 wrześnIa. Do IIbonentów, którzy 
opłacą /prenumeratę po tych termInach, wytyłka ;elerwszycb numerów dokonana zOIta
nie z op6fnlenlell\,--& ponadto zostaną policzone. koszty przesyłki, Opłata zo prenume
ratę powinna być , dokon ana przele,wem lub trzyodcinkowym przekazem pocztowym' 
na konto Administracji Wy!ławolctw Urzędn Rady, Ministrów w Narodowym Banka 
PolskIm IV Oddział MIeJski; Warszawa nr 1049-3157.-222. Rachunków za prenumerat" 
nte wystawIa sfę, No o.dc1hku wpłat y należy podać dOkładnl\ nazwę Instytucji (bell 
skrótów), dokładny adres z numerem kodu 'pocztowego oraz lIC1 bę za lIjawlanvch 
, egzemplarzy Dziennika Ustaw. 

/ 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać , można w punktach sprzedaży 
w Warszawie : al. . l Armil. Wojska Polskiego .2/4, .. Dom Książki" - K ~i ęgarnt. 
Prawno-Ekonomiczna - ul. Zurawla 1, kiosk .. Domu KsiążkI" w gmachu '/ldóW -
al. Gen. Swlerczewskl~o 127 I w k.asach Sądów w Białymstoku, Bielsku -Białej. Byd
goszczy" Bytomiu, Cieszynie, Częstochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kałll1lu, KatO:' / 
wicach, ' Kielcach; Kos7 allnle, Krakowie, lubIlnie, lodzl, OlsztynIe, Opolu, Ostrowte 
Wielkopolskim, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Słupcy, ,Szczecl,nle, Tllrno~le, Toruniu, 

iWllłbrzvchu l lymc7.asowąsledztbą w Swldnlcv: WrocławIu , Zaniośclu I Zielonej Górze. 

Reda,kcla: Urtąd Rady Ministrów - Biuro Praw'ne, W arSl.11wa, Al. UjazdowskIe 1/3. 
AdmlnlstracJa: ,Admlnlstracja Wydawnictw Urzędu 'Rady Mlnntrów, ulPow!llńska 69nl 

00-979 Warszawa (skryt'ka ' poc7.towa 81). ~el. 28-90-01 w 608 I 42-\4-78, 

Tłoczono 1! polecen ia, Pfe7.esa Ra'd.V M1.tft. t!;Ów 
w . ZlIkładllch Graficznych ."Tamka".ZdHad '.nr' l , lA/iHnllwa; ul. · T<s,.lrll' 3. 

Z-tlm. '44/0. 
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