-

Monitor Polski Nr A-Sl

Poz. 1U3, tU4 i 1125

tt29 -

odpowiednie stanowiska robocze- w zakładzie,
zagwarantować im pracę odpowiadającą szkolnemu programowi praktycznej nauki zawodu,
niezbędne w zakresie danej produkcji urządze
nia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację
techniczną potrzebną dla praktycznej nauki za-.
wodu, a także dbać o to,' aby nie było przerw w
szkoleniu,
b) wskazać rozmiar robót i określić normy, a także
czuwać nad zorganizowaniem obliczenia roboty
wykommej przez uczmów i raz w miesiącu
(16-go) przedkładać szkole dane dotyczące wyników osiągniętych przez uczniów na wskazanych miejscach pracy i równowartości wykonanej przez każdego ucznia pracy,
c) przydzielać uczniom odzież roboczą i ochronną,
obuwie oraz sprzęt ochronny i specjalne racje
tłuszczu (mleka) według norm ustalonych
dla
pracowników danego zakładu pracy oraz dostarczać uczniom odpowiedniej wody do picia jak
rówmez zorganizować przechowanie,
pranie
i terminową reperacj~ odzieży ochronnej,
d} przydzielić pomieszczenie dla przechowywania
odzieży i przyborów
ucznlOW
zabezpieczyć
przechowanie tych rzeczy,
e) zagwarantować dojazd uczniów do miejsca pracy*).
§ 5.. 1. Za pracę wykonaną przez uczmow podczas praktycznej nauki zawodu zakład przekazuje szkole kwotę odpowiadaj. ącą wartości pracy wykonanej
przez uCZIlliów, lp o potrąceniu kosztów dodatkowego wynagrodzenia majstrów i instruktorów za szkolenie uczniów. Kwota ta zostaje przelana przez zakład na rze::z
szkoły w terminach wypłat zarobków za pracę robotników zakładu.
2. Obowiązki majstrów
instruktorów w za·
kresie szkolenia uczniów oraz zasady dodatkowego

wynagradzanJa majstrów i instruktorów za to szkole·
nie określa regulamin wydany przez Prezesa :Rady Ministrów i Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla·
nowania Gospodarczego.

. § 6. 1. Zakład zapewnia uczniom bezpiecze11stwo
pracy podczas praktycznej' nauki zawodu uczniów.
2. Za naruszenie zasad bezpieczeństwa l profila~{
tyki sanitarnej zakład odpowiada zgodnie z przepisami obowiązującymi w stosunku do pracowników zakładu.

§ 7. W czasie trwania praktycznej nauki zawodu w
się w innej
miejscowości
niż
szkoła zakład zapewnia zbiorowe
pomieszczenia dla
ucztriów i organizuje ich wyżywienie według us~alonych
norm, za zwrotem kosztów tego wyżywienia.**)
§ 8. Wszelkie spory mogące wyniknąć z niniejszej
umowy rozstrzyga dyrektor okręgu szkolenia zawodowego w porozumieniu z dyrekcją centralnego zarządu
lub zjednoczenia albo przedsiębiorstwa, w którym odbywa się nauka, w razie niedojścia do porozumienia mię
dzy tymi osobami - Prezes Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w porozumieniu z. właściwym minisirem lub kierownikiem urzędu centralnego, a w r statecznym przypadku - Główna Komisja Arbitrażowa.
§ 9. Okres ważności umowy ustala się na czas
od
. do.
§ 10. Umowa niniejsza sporządzana została w 2
egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej
z umawiających się stron.
zakładzie znajdującym

Dyrektor
Dyrekcja

szkoły

zakładu

pracy

*) Jeśli niekonieczne - skreślić.
lO.) Jeśli zbędne skreślić.
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ZARZĄDZENIE l\fiNISTRA FINANSÓW

z dnia 22 sierpnia 1951 r.
w sprawie zaniechania pobierania opłat skarbowych od niektórych świadectw.
Na podstawie art. 3 ust. 1 dekretu z dnia 26 paź
dziernika 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. Ul'
R. p. Nr 49, poz. 452) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządza się zaniechanie pobierania opłat
skarbowych od zaświadczeń prezydiów gminnych (miej-

skich) rad narodowych stwierdzających całkowite wykonanie zobowiązania w planowym skupie zbóż.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia z mocą od dnia 1 siergnia 1951 r.
Minister Finansów: K.

Dąbrowski

1125
ZARZĄDZENIE

MINISTRA HANDLU

WEWNĘTRZNEGO

z dnia 18 sierpnia 1951 r.
w sprawie zakupywania kas reje.stracyjnych prze:& Polskie Towarzystwo Maszyn Biurowych.
Na podstawIe art. 3 ustawy z dnia 13 listopada
1948 r: o dostawach, robotach i usługach na rzecz
Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii
osób prawnych (Dz. U. R. P. Nr 63, poz. 494) zarządza
się, co następuje:
•
§ 1. 1. Upoważnia się spółkę z ograniczoną 00powiedz.ialnością p. n. "Polskie Towarzystwo Maszyn
Biurowych"do zakupywania dla dalszej odsprzedaży
w ramach swojej działalności kas rejestracyjnych od
.osób nie wym1enionych wart. 5 ust. 1 ustawy z dnia

18 listopada 1948 r. (Dz. U. R. p. Nr 63, poz. 494) hez
stosowania wymogów wymienionej ustawy
i przepisów na jej podstawie wydanych.
obowiązku

2. Zakup następuje w trybie
pisach poniższych.

określonym

w prze-

§ 2. Mogą być zakupywane tylko te kasy rejestracyjne, które uznane zostaną przez komisję kwalifikacyjną (§ 4) za nadające się do zainstalowania w zakła·
dach handlu uspołecznionego.
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i) 3.
Koniisja kwalifikacyjna ustala cenę nabycia,
biorą~ za podstawę cenę za nową kasę rejestracyjną tego
samego rodzaju i gatunku, zmniejszoną o kwotę odpowial.a:ącą stopniowi zużycia kasy, nie mniej jednak niż
o 200/0. Jeżeli zachodzi potrzeba dokonania naprawy
kasy, przewidywany koszt tej naprawy odlicza się od
podstawy ustalenia.
§ 4. 1. Komisje kwalifikacyjne powołuje w miarę
potrzeby dyrektor Polskiego Towarzystwa Maszyn Biurowych.
2. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
a) przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Maszyn

Biurowych jako przewodniczący,
b) przedstawiciel właściwego wydziału finansowego
wojewódzkiej rady narodowej,
c) przedstawiciel wojewódzkiego biura Miejskiego
Handlu Detalicznego.
§ 5. Zapłata ceny nabycia następuje po
kasy rejestracyjnej od sprzedawcy.
§ 6.
szenia.

Zarządzenie

Minister Handlu

wchodzi w

Wewnętrznego:

życie

przejęciu

z dniem

ogło

T. Dietrich
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ZARZĄDZENIE

WEWNĘTRZNEGO

MINISTRA HANDLU

z dnia 23 sierpnia 1951 r.
o zmianie zarządzenia w sprawie obowiązku utrzymywania minimalnych zapasów (minimum asortymentowego)
artylmłów mydlarsko-tłuszczowych w uspołecznionych sklepach detalicznych.
Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 10 lutego 1949 r. w sprawie zak,r esu działanIa
Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. R. P : Nr 10,
poz. 62) zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Ministra Handlu Wewnętrzne
go z dnia 24 lutego 1951 r. w sprawie obowiązku utrzymywania min imalnych zapaBów (minimum asortymentowego) artykułów mydlarsko-tłuszczowych w uspołecz
nionych sklepach detalicznych (Monitor Polski Nr A-40,
poz. 508 i Nr A-66, poz. 870) wprowadza się następu, jące zmiany:
1) w § 1 zarządzenia po słowach: "pasty do obuwia"
literę "i" zastępuje się przecinkiem, a po słowach:
"pastv do podłóg" dodaje się wyrazy: "barwników,
zasypki i szampona";
2) w zalączniku do zarządzenia w tabelce pod lit. A. na
końcu dOdaje się w odpowiednich rubrykach:
"Barwniki w asortymencie kolorów szt. 500
30
Zasypki
szt. 300 150
Szampon
szt. 500 300"
3) w załączniku do zarządzenia w tabelce pod lit. B
dla mydlarni i drogerii na końcu wykazu dodaje
się w odpowiednich rubrykach:
"Barwniki w asortymencie kolorów szt 100 75
Zasypki
szt.
20 15
Szampon
szt. , 24 12"
4) w ' załączniku 00 zarządzenia w tabelce pod lit. C.
w kat. I dla wiejskich sklepów powszechnych wielobranżowych i domów towarowych rolnika dodaje
się na końcu tabelki, co następuje:
,,1) wiejski sklep powszechny wielobranżowy,
2) dom towarowy rolnika.
A

r

t

y

kuł

y

IJed~ostka I Ilość
mlarg

Barwniki w asortymentach kolorów
Zasypka
Szampon

szt.
szt.
szt.

100

20
20"

5) w

załączniku

do

zarządzenia

w tabelkach pod lit. D:

a) dla sklepów mydlarsko-farbiarskich i drogerii
dodaje się w obydwu tabelkach na końcu w odpowiednich rubrykach:
"Barwniki w asortymencie kolorów
Zasypka
Szampon

szt. 300 250 200
szt. 100 50 25
szt. 60 36 12"

b) dla sklepów perfumeryjno-kosmetycznych dodaje się na końcu tabelki w odpowiednich rubrykach:
"Zasypka
Szampon
6) w załączniku do
nową tabelkę,

szt.
100
50
25
szt.
60
36
12"
zarządzenia na końcu dodaje się
którą oznacza się dużą literą E o na-

- stępującej treści.

"E. MINIMUM ASORTYMENTOWE DLA POWSZECHNYCH DOMÓW TOWAROWYCH.

IJed~ostkal
mIary

Artykuł

Barwniki

szt.
szt.
szt.

Zasypka
Szampon

! at.

II
kat.

400
200
240

300
150
180

I I
III
kat.

IV
kat.

200
100
120

15J
50
60"

§ 2. Wymienione w § 1 minimalne ilości barwników obowiązują , sklepy detaliczne o tyle, o ile Centrala
Handlowa Przemysłu Chemicznego dostarczy asortyment kolorów.
§ 3.
szenia.

Zarządzenie

Minister

Handlu

wchodzi w

Wewnętrznego:

życie

w

z dniem
z.

J.

ogło

Kutin -
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ZARZĄDZENIE

MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 18 sierpnia 1951 r.

zarządzenia Ministra Skarbu z dnia 25 kwietnia 1949 r. o upoważnieniu urzędów celnych
do orzecznictwa w sprawach karnych skarbowych oraz ustaleniu okręgów ich terytorialnej właściwości

w snrawie zmiany

Na podstawie § 1 lit. a) rozporządzenia Ministra
z dnia 21 czerwca 1947 r . o określeniu wła dz ad-

~karbu

ministracji skarbowej uprawnionych do orzecznictwa
w sprawach o przestępstwa skarbowe (Dz. U. R. P .

