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sku, Świnoujśdu i Szczecinie, należy do kompetenc!i Art. 3. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
izby mQrskiej w Szczecinie. W razie sporu kompeten- ogłoszenia. 
cyjnego pomiędzy izbami morskimi w Gdyni i Szczeci-
nie rozstrzyga izba odwoławcza w Gdyni.", Prezydent Rzeczypospolitej: B. Biemt 

3~ art. 33 otrzymuje brzmienie: "Art. 33. Wykona-
nie ninie);zej usstawy porucza się Ministrowi Żeglugi Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
w porozumieni.u z Ministrami Sprawiedliwości i Skar-
bu". Minister Zeglugi: A. Rapacki 

Art. 2. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Minister Sprawiedliwości: H. Swiątkowski 
Ministrowi Żeglugi VI porozumieniu z Ministrami Spra-
wiedliwości i Skarbu. Mip,ister Skarbu: K. Dqbrowski 

2~6 

USTAWA 

z dnia 1 lipca 1949 r. 

o zmianie dekretu o zniesi2niu izb rolniczych. 

Art. 1. Art. 2 dekretu z dnia 26 sierpnia 1946 r. 
o zniesieniu izb rolniczych (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 265) 
otrzymuje brzmienie: 

"Art. 2. 1. Włącza się do za~resu działania władz 

administracji ogólnej: 
1) czynności, powierzone izbom rolniczym przez 

ustawy: z dnia 5 marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą 
bydła, trzody chlewnej i owiec (Dz. U. R. p. z 1934 r. 
Nr 40, poz. 349 i z 1946 r. Nr 32, poz. 203) i z dnia 13 
marca 1934 r. o nadzorze nad hodowlą koni (Dz. U. R. P. 
li: 1946 r. Nr 23, poz. 154); 

2) prowadzenie poradnictwa w sprawach produkcji 
rolne j. 

2. Właściwość władz administracji ogólnej w zakre
sie czynności, wymienionych w ust. 1, określi w drodze 
rozporządzenia Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicz· 
nej". 

Art . 2. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych okre
śli w drodze rozporządzenia w porozumieniu z r~iinistra
mi Administracji Publicznej i Handlu Wewnętrznego 

warunki wprowadzania do obrotu nasion i ziemiopło

dów jako ~ateriału uszlachetnionego, zasady ich kwali
fikowania oraz właściwość władz i instytucji i tryb po
stępowania w tych sprawach. 

Art. 3. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art. 4. Ustawa ninie~sza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
1949 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb - Kocioł 
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USTAWA 

z dnia 1 lipca 1949r. 

(t zakładach leczniczych dla zwierząt. 

Dział l. 

Zakłady lecznicze dla zwierząt. 

Art. 1. Przez zakład leczniczy dla zwierząt należy 
rozumieć zakład, w którym przeprowadza się leczenie 
zwierząt oraz wszelkie zabiegi lekarsko-weterynaryjne, 
jak również obserwację i pielęgnaCj ę zwierząt. 

Art. 2. 
się na: 

1. Zakłady lecznicze dla zwierząt dzielą 

1) lecznice dla zwierząt, potrzebujących stałego po
mieszczenia w celu leczenia i pielęgnowania lub obser
wacji lekarsko - w eterynhryjnej; 

2) przych.odnie dla zwierząt, doprowadzanych dla 
zbadania lub zabiegu lekarsko - weterynaryjnego. "' 

2. Leczn ice i przychodnie dla zwierząt mogą być 

pro· wadzone przez Parlstwo, związki, stowarzyszenia, 
spółdzielnie lub osoby prj<watne. 

3. Lecznice i przychodni.e dla zwierząt n azywane 
są w dalszym ciągu: pań.stwowymi - gdy są prowadza.. 
ne przez Państwo, społecznymi - gdy są prowadzone 
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przez wymienipne w ust. 2 związki, stowar~yszenia 
i spółdzielnie, prywatnymi - .gdy są prowadzone przez 
osoby prywatne. 

D z i a ł II. 

Państwowe lecznice dla zwierząt. 

Art. 3. 1. Państwowe l ecznice dla zwierząt tworzy 
się w ramach administracji państwowej. 

~. Zasady organizacji i zakres działania państwo

wYCD. lecznic dla zwierząt określi zarządzenie Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art. 4 1. Państwowe lecznice dla zwierząt przyj
mują na leczenie i pielęgnowanie lub obserwację zwie
rzęta, które wymagaj ą leczenia klinicz~ego, j eżeli wzglę
dy sanitarno-weterynaryjne pozwalają na ich przyjęcie. 

2. Doprowadzone do państwowej lecznicy zwierzę
ta chore lub podejrzane o zaraźliwą chorobę należy izo
lować na miejscu, zawiadamiając powiatowego lekarza 
weterynaryjnego. 

Art. 5. 1. W państwowej lecznicy dla zwierząt do
starcza się choremu zwierzęciu z·a opłatą wszell~ej po
mocy lekarsko - weterynaryjnej , potrzebnej opieki, le
ków, wyżywienia i pomieszczenia. Ryzyko prawidło

wych zabiegów w państwowej lecznicy dla zwierząt po
nosi właściciel zwierzęcia. 

2. Państwowa lecznica dla zwierząt może jednak 
uzależnić przyjęcie chorego zwierzęcia od dostarczenia 
paszy na wyżywienie. 

A.rt. 6· Przyjęcie zwierzęcia chorego do państwo
wej lecznicy .dla zwierząt może być uzależnione od ubez
pieczenia go w zakładzie ubezpieczeń. 'Zwierzę, przyjęte 
do . lecznicy, może być też ubezpieczone przez kierowni
ctwo tej lecznicy na koszt właściciela zwierzęcia. 

Art. 7. Przepisy o opłatach, pobieranych w pafi
stwowej lecznicy dla zwierząt, wyda w drodze rozpo
rządzenia Minister Rolnictwa i Reform R olnych w poro
zumieniu z Ministrem Skarbu. 

Art. 8. 1. Wydanie zwierzęcia, pozostawionego na 
leczeniu, można uzależnić od opłacenia kosztów leczenia, 
wyżywienia i ubezpieczenia (art. 5 - 7) . . 

2. Jeżeli zwierzę oddane zostało do państwowej lecz
nicy nie przez właściciela , lecz przez inną osobę, a osoba 
ta działała we własnym imieniu, odpowiedzialna jest ona 
za uiszczenie opłaty solidarnie z właścicielem. 

Art. 9. 1. Zaległe należności z tytułu kosztów lecze
nia, wyżywienia i ubezpieczenia ściąga się w drodze egze
kucji administracyjnej świadczeń pieniężnych. 

2. Wykaz zaległości, wydany przez państwową lecz
nicę-dla zwierząt, stanowi tytuł egzekucyjny. 

Art. 10. 1. W razie padnięcia zwierz'ęcia w państwow 
wej lecznicy, kierownictwo lecznicy ' zawiadamia o tym 
właściciela zwierzęcia, a padłe zwierzę przekazuje do 
żakładu utylizacyjnego lub na grzebowisko.. 

2. Sekcji padłych zwierząt dokonać można na terenie 
lecznicy tylko w tym przypadku, jeżeli lecznica posiada 
odpowiednie ku temu warunki. 

Art. 11. 1. Stosunek pracy pracoY.'ników państwo
wych lecznic dla zwierząt opiera się na. ustawie o pań
stwowej służbie cywilnej bądź na umowie. 

2. Przepisy o wynagrodzeniu lekarzy oraz pomocni
czego personelu fachowego państwowych lecznic dla 
zwierząt wyda w drodze rozporządzenia Minister Ro~

n ictwa i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrami: 
Pracy i Opieki Społecznej oraz Skarbu. 

Art. 12. Kierownikami państwowych lecznic dla 
zwierząt mogą być tylko lekarze w eterynaryjni, posia
dający prawo praktyki lekarsko-weterynaryjnej w Rze
czypospolitej Polskiej i co najmniej dwa lata praktyki 
lekarsko-weterynaryjnej, w tym pół roku w państwowej 
lecznicy dla zwierząt. 

Dział III. 

Społeczne i prywatne lecznice dla zwierząt. 

Art. 13. 1. Otwarcie społecznej lub prywatnej lecz
nicy dla zwierząt wymaga uprzedniego zezwolenia. Zez
wolenia tego udziela wojewoda według swobodnego uzna
nia, zatwierdzając jednocześnie regulamin i plan urzą
dzenia lecznicy. 

2. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych ustali wzo
ry regulaminów społecznej i prywatnej lecznicy dla 
zwierząt. 

Art. 14. 1. Społeczna lub 
zwierząt ma stałego kierownika, 
działalność. K ierownik winien 
określone wart. 12. 

prywatna lecznica dla 
który odpowiada za jej 
posiadać kwalifikacje, 

2. O wyznaczeniu bądź zmianie kierownika lecznicy 
dla zwierząt właściciel lecznicy obowiązany jest zawia
domić w ciągu ośmiu dni właściwą władzę (art. 22 ust. 2). 

Art. 15. 1. Budynki i urządzenia lecznicze społecz
n ej i prywatnej lecznicy dla zwierząt powinny odpowia
dać warunkom sanitarno-weterynaryjnym i wsp!5łczes
nym wymaganiom lecznictwa. 

2. Społeczna i prywatna lecznica dla zwierząt po
winna posiadać pomieszczenie izolacyjne dla zwierząt 

zakaźnie chorych . • 

Art. 16. O zamiarze zamknięcia społecznej lub 
prywatnej lecznicy dla zwierząt kierownik powinien za
wiadomić pisemnie właściwą władzę (art. 22 ust. 2) co 
najmniej na miesiąc przed dniem zamknięcia lecznicy. 

Art. 17· Wojewoda może zarządzić zamknięcie spo.., 
łecznej lub prywatnej lecznicy dla zwierząt, jeżeli stwier
dzi istotne -naruszenie obowiązujących przepisów praw
nych lub postanowień regulaminu, albo jeżeli wskutek 
nienależytego prowadzenia lecznicy chore zwierzęta po
noszą sżkodę na zdrowiu. 

Art. 18. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych okre
śla w drodze rozporządzenia zasady ustalania opłat, po-
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bieranych w społecznych i prywatnych lecznicach dla 
zwierząt i wyda przeplsy o urządzeniu i prowadzeniu 
tych lecznic. 

D z i a ł IV. 

Przychodnie dla zwierząt. 

Art. 19. 1. Pomoc lekarsko-weterynaryjna, udzie
lana w przychodniach dla zwierząt, obejmuje zbadanie, 
ordynację, leczenie, zabiegi operacyjne, opatrunki oraz 
inne zabiegi rozpoznawcze i lecznicze. 

2. Przepisy art. 3 ust. 2, art. 5, 7, 8 ust. 2, art. 9, 10 
i 11 stosuje się odpowiednio do państwowych przychodni. 
I:'a innych przychodni stosuje się odpowiednio przepisy 
art. 13, 14, 16 i 13. 

3. Dokonanie operacji na zwierzęciu w państwowej 
przychodni dla zwierząt może być uzależnione od ubez
pieczenia go w zakładzie ubezpieczeń. 

Art. 20. Kierownikiem przychodni może być tylko 
lekarz weterynarii mający prawo praktyki w Rzeczypo
spolitej Polskiej i co najmniej jednoroczną praktykę 
lekarsko-weterynaryjną· . 

Art. 21. Kierownictwo .przychodni społecznej i pry
watnej, której działalność właściwa władza (art. 22 ust. 2) 
uzna za wadliwą, obowiązane ' jest usunąć wytknięte 

usterki. W razie nie zastosowania się do wezwania właś- , 

ciwa władza może zarządzić zamknięcie przychodni. 

D z i a ł V. 

~ Nadzór i kontrola zakładów leczniczych dla zwierząt. 

Art. 22. 1. Zwierzchni nadzór nad wszystkimi za
kładami leczniczymi dla zwierząt należy do Ministra Rol
nictwa i Reform Rolnych. 

2. Nadzór bezpośredni i kontrolę nad wykonywa
niem przepisów niniejszej ustawy sprawują: 

1) wojewoda - w odniesieniu do lecznic społecznych 
i prywatnych; 

2) starosta - w odniesieniu do pTzychodni społecznycłt 
i prywatnych. 

3. Nadzór bezpośredni nad państwowymi lecznicami 
i przychodniami dla zwierząt sprawują władze admini
stracji ogólnej, wyznaczone w drodze zarządzenia przez 
Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w porozumieniu 
z Ministrem Administracji Publicznej. 

Dział VI. 

Przepisy karne. 

Art. 23. 1. Kto wbrew obowiązkowi, przewidziane
mu wart. 13 i 19, otwiera bez zezwolenia wojewody 
lecznicę lub przychodnię dla zwierząt - podlega karze 
grzywny do 150.000 zł. 

2. Tej samej karze ulega, kto wbrew zarządzeniu, 
wydanemu na podstawie art. 17 i 21, prowadzi nadal 
lecznicę lub przychodnię dla zwierząt. 

. 3. Kto; będąc kierownikięm, wbrew obowiązkowi, 
przewidzianemu wart. 16 i 19 ust. 2, nie powiadamia 
właściwej władzy (art. 22 ust. 2) o zamiarze zamknięcia 
lecznicy lub przychodni dla zwierząt - podlega karze 
grzywny do 50.000 zł. 

4. Do orzekania powołane są powiatowe władze 
administracji ogólnej. 

D z i a ł VII. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

Art. 24. 1. Właś,jciele lub zarządzający społecznych 
i prywatnych lecznic i przychodni dla zwierząt, istnie
jących w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, po
winni przedłożyć właściwym władzom regulamin i plan 
urządzenia do zatwierdzenia. 

2. Obowiązek powyższy pod rygorem zamknięcia 
zakładu powinien być wykonany w ciągu roku od dnia 
wejścia w życie ustawy. 

Art. 25. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
w okresi-e pięciu lat od wejścia w życie niniejszej ustawy 
~oże zwalniać kandydatów na stanowiska kierowników 
zakładów leczniczych dla zwierząt od obowiązku wyka
zania się półroczną praktyką w państwowej lecznicy 
dla zwierząt (art. 12 i 14 ust. 1), jeżeli kandydaci posia
dają przynajmniej pięć lat praktyki lekarsko-weteryna
ryjnej. 

Art. 26. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje 
się do klinik i innych zakładów leczniczych dla zwierząt, 
prowadzonych przez szkoły wyższe. 

Art. 27. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się 
Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art. 28. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dqb-Kodol 
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USTAWA 

z dnia 2 lipca 1949 r. 

o zakresie działania Ministra Skarbu. 

Art. l. 1. Do zakresu działania Ministra Skarbu 
należy realizowanie polityki finansowej Rządu w oparciu 
o pańąt~owy plan finansowy i kierowanie sprawami 

finansowymi gospodarstwa naro'dowego, a w szczegól
ności: 

l} sporz.<ldz~Di~ państw9wego planu finans9wego, nad-


