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UCh WAtA. NR' tłill RADY MINJ&'F1łOW 

z dnia 30 kwiefnia 1951 r. 

w sprawie. skróconego· czasu pracy w zakładach suchej. . destylacji drewoa. podleg,lych Ministrowi Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego. 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1950 r. 
o skróconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykony
wanej w szkodliwych warunkach (Dz. U. Nr 20-, poz. lH) Ra
da Ministrów uchwala, co· następuje: 

§ 3. Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w poi'f» 

zumieniu z Ministrem Zdrowia i -Centralną Radą Związków 

Zawodowych przywróci normalny czas pracy w zakładach 

suchej destylacji' drewna na stanOWIskach roboczych. , okre-' 
ślonych w § 1 po wprowadzeniu takich zmian w warunkach § 1. Wprowadza się skrócony czas pracy w zakłaaar.h 

suchej destylacji drewna podleg,łych Ministrowi Leśnictwa 
i Przemysłu Drzewnego na stanowiskach roboczych wylni~ 
nionych w wykazie, stanowiącym załącznik do uchwały. 

. produkcyjnych, któTe usuną szczególnie szkodliwe i uciqżli- .~~ 
we dla zdrowia warunki pracy. 

§ 2. Czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowf
skach określonych w § 1 ogranicza się do .6,· godziu. na. dDbę 
,1 36 godzin tygodniowo. ' 

-, 
§ 4. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Leśnic- ',.:':~ 

twa i Przemysłu : Drzewneg~ 

§ 5. Uchwała wc:hodzi w życie' z dniem o!Jłoszenia. 

\ 
Załącznik do uchwały nr 161 Rady 
Mi.nistr.ów z dnia. 30. kwietnia 19.11 r., 
(poz. 235). 
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WYKAZ STANOWISK ROBOCZYCH W ~AKŁADACH SUCHEJ DESTYLACJI DREWNA, · DO KTORYCH STOSUJE SIĘ . 

SKROCONY CZAS PRACY 

Lp. 

l 

2 

3 

Stanowisko pracy 

Palacz retortowni 

pomocnik palacza retortowni 

Apa!atowy działu kondensacji 
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Lp. Stanowisko pracy 

4 Pomocnik aparatowego działu kondell~acji 

5 Robotnicy zatrudnieni przy pakowaniu i załadunku 

ZARZĄDZENIE' MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 18 kwietnia 1951 r. 

o zmianie zarządzenia z dnia 19 grudnia 1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, . organizacji i kadencji ~ ~_-: 
komisji podatkowych przy organach finansowych I instaneji, jak również w sprawie trybu i sposobu postępowanIa przed ' .. ' % 

tymi komisjami. '-

Na podstawie art. 155 ust. 3 dekretu z . drtia 16 maja 
1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. z 1951 r. Nr 1, 
poz. 25) zarządza się, co następuje: . 

§. 1. W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 gIudnia 
1956 r. w sprawie trybu powoływania, składu osobowego, or
ganizacji i kadencji komisji podatkowych przy organach fi
nąnsowych I instancji, jak również w sprawie trybu i sposobu 
postępowania przed . ty_mi komisjami (Monitor Polski Nr t 06, 
poz. 1231) wprowadza się następujące zmiany: . 

l) . w § 2: a) dotychczasową treść Cilznacza się jako ust. 1 • 
b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Prezydi!1 wojewódzkich rad narodowych (rad narodo
wych miast wyłączonych z województw) mogą na 
wniosek prezydiów rad narodowych miast stanowią
cych powiaty (prezydiów dzielnicowych rad narodo
wych w miastach wyłączonych z województw) zwięk
szyć liczbę zastępców przewodniczącego komisji po
datkowej do trzech, liczbę członków komisji do dwu- . 
dziestu i tyluż zastępców, jeżeli uzasadniają to wa
runki lolcalne. I.,iczba. członk'ów komisji i ich zastęp
ców powinna być zawsze parzysta:', 

2) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

,,3. W razie powołania więkSzej liczby członków kOIńi5ii 
(§ 2 ust. 2) przepisy ust. 1 pkt 2i 3 stosuje się do po
łowy ilości członków komisji i ich zastępcow."r 

3) w § 10 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

." 

,,4. W razie powołania większej liczby członków komisji ,.. 
podatkowej (§ 2 uśt. 2) komisja orzeka w zespołach -l 
złożonych z przew:odnkzącego lub j'ego zastępcy i 8 ! 

członków. Przewodniczący komisji ustala ilość zespo-
łów oniz właściwość każdego zespołu i p.rzydliał 

I członków komisji do zespołu. W skład zespołu roz
patrującego sprawy określonej grupy podatników po
winien wejść przedstawiciel tej grupy, jeżeli grupa ta 
ma swego przedstawiciela W' składzie komisji p0dćt!~ 
kowej. 

5. Przepisy dotyczące komisji podatkowej stosuje· się od-
powiednio do zespołów". . 

.. ' 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Finanśów: w z. J. Trendota 
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