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§ 6,- . Składki ryciałtowe opłaca się Zilwsze w pełnej wy-
' lIokości bez wzgl~)du na czas zatrud'ri ienia, prat'ownic'y domp

wej czy Q.oiorcy domowego i ewentualne jednoczesne zatrurl-
n ,ienie u, innych osób. . ~ 

, ~ 7. Składki opłaca się w termini-.€ do dnia 10, każdego 
mi-esiąca za miesiąc ubiegły. Skb,dki nie oplaoJ!le luh.. róiJ:iica 
pomiędzy składkami opłacon ymi a należnymi podlegają iciąg

ni ęci u w trybie egzekucji administracyjnej. W razie niezgło

Bzenia do ubezpieczenia pracownicy domowej lub dozorcy do- , 
moweg'o albu 'uiszczania za nich ,s kładki według. yrupy niższej 
niż grupa wynikająca z przepisów niniejszej uchwały, woje
wódzIde fołJ.wodowe~ zarządy ' ubezpieczeń społecZJIych moną 

'-ciągnąć Vf tyru samym trybie dodatkową opłatę w wysokości -
100Ufo kwoty należnej ztytulu nie opłaconych lub opłaconych 
w niepełnej w ysokości składek. 

ł 1:1 . Składki, ryczałtow~ za piatowllice domowe i dozor· 
ców domowych opłaca się w sposób przewidziany 'W 'rinstrukcji, 
którą wyda CentTal~y Zarząd UbezpIeczeń Społecznych . 

, § 9, Podsta,w'ę wym.iaru ś~radcz.eń z ubezpieczenia na ' 
wypadek chQroby i maderzyóstwa dla pracownic domowych 
i dozorców domowych, za których opła. ca się śkładki ryczał· 
towe, stanowi zarobek w gotówce oraz wilrtośa- świadczeń ' w 

. naturze. ustalana przez Ministra Finaiłsów dla celów wymiaru 
podatku od wynagrodzeń , Podstawa wymiaru tych świadczeń 
OLe może być jednak niższa od 300 zł miesięcznie, 

§ Hl. Wykonanie uchwały porucza się Centra lnemu Za· 
r:.tądowi. Ubezpieczeń Społecznych, 

§ 11 Uchwał~ wchodzi w życie z dniem ogłoszenia J: 

mocą od dnia 1 czerwca 1955 r', • 
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ZARZĄDZbNIE Nr 2?5PJtEZESA RADY MINISTRÓW 

z doio 5 września. 1955 r. 

w sprawIe \lstalania wykazów przekazanych org.mizacjoJll f:półd:llelczym s1.kól7awodowych, których absolwenci podlegaJ~ 
przepł50m. o planowy. nł.nldDiaaiu abs.olwentliw, ona wydawania nakazów pracy przez te orgalllzacJe spółdzielcze. 

W zwtąz.łm z pn'ejędem przez organrzacje spółdziełcze 
niektórych pl'lllstwowych szkół zawodowych oraz w związku 
% uchwałą nr 710 Rady Ministró'w z dnia 26 patctziernika 1954 r. 
(Monitor Polski Nr 107, poz. 1421) i uchwałą nr 188 Prezydium 
Rządu z dnia 10 kwietnia 1954 T. W sprawia współdziałllnia 
Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy i CRS "Samopo
moc Chłopska" z organami a.ministracji państwowej zarządza 
się, co nast(~puje: 

§ l. Wykazy średnich szkół zawodowych , których dbs~l
wenci podlegają przepisom ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o 
planowym zatrudnianiu absolwentów średnich s.zkół zawodo· 
wych oraz szkół wyższych (Dz. U, Nr 10, paz, 106); ustala Za
rząa CcntIah;J,ego Związku Spółdzielczośd Pracy iZarzqd 
Główny Centrali Rolniczej Spółdzielni ,.,Samopomoc CRłópska" 
W zakresie szkół im podległych. 

. § 2 t , Zarząd Centratnego Zwrązlm Spółdziekzośęi pracy. 
I Zarząd Główny Centrali Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc 
Chłopska" wykonujił co do podległych im szkół zawodowych 
uprawnienia wynikające z powołanej w § 1 ustawy w zakresie 
wydawania nakaz.ów pracy. 

2, Zarząd Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy 
oraz Zarząd Główny Centra li Rolni czej Spółdzielni "Samopo· 
moc , Chłopska" nie mogą swoich upra,wnień prL.ewidzianych 
w ust. 1 przf'kazać podległym organom. 

§ 3 Zalzćj'dzenie wcbodzi w życie z dniem ogłoszenia z 
mocą od dnia 1 czerwca 1955 r:. 
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ŻARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

J: dnia 12 sierpniA 1955 r. 

w sprawie calkowUego . lub nęśe:Jowego zwolnienia niektórych podaa. świAdectw ł pism od opłaty skarbowej. 

Na pądstaw-ie art. 2 ust. 2 dekretu l dnia 3 lutego 1947 r . 
., oplacie"skarbowej (Dz. U, z J95ł r: !\lr9, poz: 73} oraz arf 3 
u!.l l dekretu. z dnia 26 października 1950 r, b zobowiązaniach 
podatkowycb (,Dz. U. Nr 49, pOi. 452) zarządza się, co nast~ 
puje: 

ł l. Zwalniasi~ od op-laty skarbowej podania w spra
Wich: 

'J} () wyja:śnienia i inrormacje, 
2) których przedmiotem są zażalenia, odwołania i wszelkie-

g.o rodzaj.u skargi, z wyłączeniem odw.olań w sprawach Ida· 
syfikacjJ gnmtów (§ 2 pkt 2). 

3) o prac-ę w olganach władzy i administracji paJ'lstwowej 
, lub o wydanie , zaświadczenia o poprzednim zatrudniąl i u, 

-') o wyrlanie świadectw niezbędnych do uzasadnienia: wnio· 
sków f) uzyskan ie urlopu rolnego prze'z pracowników 
pnedsh,blOlstw państwowych, . 

ł) ui>rawnieil j, ulg- wynikających ~ pfZepis6w () uprawnie-

niacn i ulgach dla żołnierzy zasadnicze j. służby wojskowej 
Uch roJzin, jak również o wydanie świadectw niezbędnych 
dó u7,asadnienia podań o przyananie .tych uprawnień i ulg, 

6) o stWierdzenie stanu majątkowego osób pozostających w 
stosunku pracy ' lub liczącej się inlodz.ieży, ' 

7) o przy 'lUiłuie l w:ymiar zaopatrzeń emerytalnych lub za· 
opatner'l na mocy przepisów szczególnych, 

8} ewiden<J.1 ludn.ości i dowodów osobistych, 
9) 6 wydanie zezwolenia na pobyt w strefie .nadgraniczne}, 

wnoszone przez: 
al pm.:owników instytucji i przedsiębiorstw państwowych 

i spółdzielczych oraz organizar:ji politycznych, społecz
nych i zawodowych delegowanycbsłużboWb do tej 
strefy, 

hl osony werbowane do pracy w tej strefie lub osoby . wf· 
jeżd iajqce do pracy w rolnictwie · w okresie natęzenia 
roWt, . 


