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~.;', . 
~~, }"';' " § ' 29. L Z dnIem wejścia w życie ninięjszejucnwaly 
~~, tracą moc: 
~;:,> lj uchwała nr 269 ,Prezydium Rządu zdnja~:8 ma1a' 1954, r. 
~,,~ . ;" wsptawie spółtlZ'ielni m :eszkauiowych izaolłń' spóld:llel
~8' " ' czości w zakresie budownictwa ' mieszk(illiow(o~go (Monitor 
~: ~ Polski Nr A-59,poz. 792), 
~~'-: 2) uchwała nr 270 Prezydium Rządu z dnia 8 maja 1954 r. 
~~.' . w sprawie pomocy Państwa dla , indywidualriego budow· 
~,'" nictwa mieszkaniowego (Monitor Polski Nr A-59, poz. 793), 
~~, 3) uchwała nr Si2 Prezydium Rządu Z dnia Iti sierpnia 1956 r. 
~", o zmianie uchwały nr 210 z dnia 8 maja 1954 r. w sprawie 
" 'c , pomocy Państwa dla indywidualnego budownfctwa miesz-
~-. • kaniowego (Monitor Polski Nr 73, poz. 871) ~- z wyjąt-
~ > 'kiem przepisów § 2 uchwały. które po?:ostają w mocy, 
.:.~. , 4) uchwała nr 467 Prezydium Rządu Z dnia 18 c?:erwca 195:; r. 
!'''''' ~-~-

w sprawie zasad wykonywania robót przez patlstwo.we 
przedsiębiorstwa budowlano-montażowe na rzecz spół-

dzielni" budowlano-mieszkaniowych' orąz 

zrzeszeń budowy domów "jednorodzinnych. 
spółdzielczych , 

2,· Jednocześnie tracą moc prtepisywykonawcze wydane 
na podsta~je uchwał wymienionych w .usL 1. . 

§ 30. Przepisy uchwały nie naruszają dotychr::zaso
. wych uprawnień ministrów w zakresie kredytowania w 1957 r. 

budownictwa mieszkanjowego przyzakładowego, którego rea
lizacjazosta.ła rozpoczęta przed wejściem w życie uchwały. 

§ 31. Wykonanie uchwały porucza się Ministrom Gos
podarki Komunalnej i Finansów, Prezesowi Komitetu do 
Spraw Urbanistyki i Architektury, Zarządowi Związku Spół
dzielni MIeszkaniowych oraz "innym minfstroffi.. w ich zakresie 
działania. 

. § 32. Uchwała wchodzi w życie Z dniem ogłoszenia. 
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, Z dnia 13 marca 1957 r. 

~~, 
'.o', 

!i!.( ,.-
w sprawie trybu refundowania wydatków związa~ychze szkoleniem przywarsztatowym pracowników zwalnianych 

t" - : 
, w związku z reorganizacją administracji. 

~~~>r: • 

~~," Na podstawie § 8 uchwały nr .25 Rady Ministrów ~ dnia 
~i 18 stycznia 1951 r. w sprawie zasad zwalniania, przeszkali!!l ;a 
~-;;r' j - zatru<;lniania' pracowników w związku z reorganizacją admi
~; ' riistracji (Monitor Polski Nr 6, poz. 37) zarządza się, co nastę-
l.~'" puje: ' 

Ją," ,§,l. 1. Zakłady pracy, w których odbywa się szkolenie 
"..t", przywarsztatowe pracowników zwalnianych zadmin istracji, 
f·:p0krywają wydatki związane z tym szkoleniem ze środków 

~~. ,obrotowych. 
~;,. ' '. 2, ''Wydatków tycb (ust. 1) nie wlicza się do funduszu płac 
~;,:;, ,I nie obciążają one kosztów własnych zakładu pracy, lecz po
lt .. .'~:,wi~ny być ujmo;,~ne i księg~wane jako należ~ości od :karbu 
rt~;, Panstwa na własclwym konCIe - rozrachunkI z tytuh?w pu-
.~~' , bliczno-prawnych. , 
~'t: § 2. Zakłady zwalniające pracownika obowiązane są do 
,. ,'.' żrefundowania zakładom szkolącym wydatków na szkolenie, 
. .:"k: określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
i,,,,!; (żarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowa
~~'. nia Gospodarczego z dnia 12 grudnia 1951 r. w sprawie okre
Wt- ś,lenia robotników podlegających szkoleniu zawodowemu w 
~;: '~,produkcyjnych zakładach pracy oraa.. w sprawie zasad wyna
':", g'radzania tych robotników i w sprawie zasad wynagradzania 
(i" prącowników szkolących ' robotników w zakładach pracy pod-

słu Chemicznego, Przemysłu Lekkiego. Przemysłu Rolnego 
i Spożywczego, Budownictwa Przemysłowego oraz Budownic
twa Miast i OsiedLi (Monitor Polski Nr A-lOS, poz. 1520 i 1521 
z póżniejszymi zmianami), a w szczególności: 

a) wynagrodzenia pracowników podlegających szkóleniu, 
b) wynagrodzenia pracowników szkolących. 

§ 3. 1. Zilkład zwalni.ający pracowni~a dokonuje refundlł
cji wydatków określonych w § 2 z kredytów budzetowych §24 
dział 10 "Administracja" z c'lE;ści i rozdziału klasyfikacji bu
dżetowej. z którego finqn:;owana je-st jego zasadnicza działal
ność. Podstawą dokonywania refundacji są rachunki (listy 
płac) wystawiane przez zakłady pracy szkolące pracowników. 
Refundacja dokonywana jest w zasadzie za 'okresy miesięczne. 
Przy szkoleniu trwającym dłuższy okres riiż 3 miesią~e refun-
dacja może być dokonywana za okresy kwartalne. . 

2. W razie braku wystarczających kredytów budżetowych 
jednostka zwalniająca występuje z wnioskiem o zwiększenie 
ich z rezerwy budżetu Pailstwa 'za pośrednictwem swej władzy 
naczelnej. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie Z dniem 
z mocą od dnia 26 styczpia .1957 r. 

ogłoszenia 

~
'~' Iog"'h, Mini't,om, ' Górnictwa. Pnemyslu Ci"klego. pnemY'1S:iOi,te, Fioa",ów, w ,. J. Koje 

of' 

r- ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 
~:v·' , 

r· 
~.~-~' w sprawie zwolnienia nabycia niektórycltpraw majątkowych od podatku od nabycia praw majątkowych. 

ęc; . Na po<M.wie "t. 20 debetu % dola 3 lutego . 1947~. op9- pkt? demtu. dnia 3 luteg<> 1941 ,. o pod.tku "" nahyd> 
~, dątku od nabycia praw majątkowych (In. U. z 1951 r. Nr 9, praw majątkowych. 
~.'l .. ' poz. 14) zarządza się, ,co następuje: 
'" , 2. Do ,podstawy obliczenia wymięnion!aj W> usl 1. kwoty> 
~',: • nie : wlicza się: ~J" § L LPodwyzsza się z kwoty 15.000 zł na kwotę 30 000 ,d 

~:':: ćzystą wattośc ;'praw 'm'ajątk<iwych;-'priypaaającychna 'kazde- l)bez : w-zględu na wartośc- poza piiedllliot~miwymieniQ-
,'''''' 0.9 nabywcę, zwolnionych od opodatkowania przepisem art. " nymiw pkt 3 -- ' wartości sprzętów, JiościEili, ' t>diie:iy, bie.!; 
;-~ ~---

I .. z dnia 11 marca 1951 r. 


