:
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tucji państwowej lub samorządowej na innym stanowisku, żmienia z mocy samego prawa postanowienia
dotychczasowej umowy o pracę odpowiednio do zmian y stanowiska i zawiesza prawo pracownika do wypow ;edzenia tej umowy w okresie trwania obowiązku,
j ednak pracownik zachowuje przez ustawowy okres
wypowied~e~a warunki wynagrodzenia z dotychczasowej umowy o pracę dla niego korzystniejsze.

Minis ter Spraw Zagranicznych: w z. S. W ierbiowski
Min:ster Administracji Publicznej : Wi. Wolski
Minister Bezpieczeństwa Publicznego: St. Radkiewicz
Minister Skarbu: K. <Dąbrowski

Art. 5. ' Rada Ministrów - na wniosek Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, zgłoszony po zasi ęgnięciu opinii Centralnej Rady
Związków Zawodowych może w drodze rozporządze
nia zawiesić na okres nie dłuższy niż dwa lata prawo
rozwiązywania umowy o pracę lub stosunku służbowe
go przez ogół pracowników, zatrudnionych w szczególnie
ważnych zawodach lub specjalnościach, bez potrzeby
wydawania indywidualnych nakazów albo uzależnić to
prawo od zachewania określenych warunków.

,

.

Minister

Sprawiedliwości:

Minister

Oświaty:

w z. H.

H

Swiqtkowskl

Jabłoński

Minister Górnictwa i Energetyki: R. Nieszpolek
Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego:
K. Zemt1itis
Minister

Przemysłu

Lekkiego: E.

Stawiński

Minister Przemysłu Rolnei.{o i Spożywczego:
B. Rl'miński

Art. 6. Kto bez uzasadnionej przyczyny opuszcza
stanowis ko wbrew obowiązlwwi, wynikającemu z nakazu (art. 3) lub z rozporz ądzenia (art. 5) podlega karze aresztu do sześciu miesięcy i grzywny do 250.000 zł aibo jednej z tych kar.
Art. 7. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi
Rady Ministrów, PrzewodnicząC emu Pańctwowej Komisji Planowania Gospodarczego i wszystkim ministrom.

j"

Minister Handlu

Wewnętrznego :

T. Dietrich

Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede
Minister Rolnictwa i Reform Rohiych: J. Dąb - Kocioł
Minister Pracy i Opieki

Społecznej:

K. Rusinek

.

Art. 8. Ustawa wchodZi w życie z dniem ogł~zenia.

Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski
Minister Zeglugi: A. Rapa<:ki

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut

Minister

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

Leśnictwa:

B. Podedworny

Minister Komunikacji: J. Rabanowski

Wicepr ezes Rady Ministrów i Przewodniczący
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego:
H. Minc
Minister Obrony Narodowej: w z. Wł.

Minister Poczt i Telegrafów : W. Szymanowsld
Minister

Zdrowiłt:

T. Miche;da

KIerownik · Ministerstwa Budownictwa: R. PioirowslH

KOICZyC
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USTAWA
'z dnia 7 marCa 1959 r.
o

żegludze

i

spławie

na

śródlądowych

Ad. 1. 1. Sródl'ądowymi drogami wodnymi są wody,
żeglown~ lub spławne z mocy obowiązują
cych przepisów.
2. Ministrowie Komunikacji i
Żeglugi
ustalą
w drodze rozporządzenia granice terytorialne pomiędzy
śródlądowymi drogami wodnymi a drogami morskimi.

uznane za

Art. 2. 1. Statkami w rozumieniu niniejszej ustawy są obiekty pływające z własnym napędem mech aIlicznym lub bez takiego napędu, używane na ŚfÓdl:ą-'
-iOwych drogach wodnych:
1) do przewozu osób , zwierząt , towarów i poczty,
!~ do robót. techni:cznych.
ł) do uprawiania rybołówstwa ~ Sportłł.

drogaelt wodnych.

4) jako zakłady kąpielowe, przystanie lub pomieszcze-

nia mieszkalne i biurowe (koszarki, domki pomiarowe).
2. Za tratwy uważa się kloce drewna odpowiednio
powiązane i połączone wzdłuż i wszerz w celu spławu.
Art. 3. 1. Statkami polskimi w rozumieniu niniejszej
ustawy są:
.
1) statki, wpisane do rejestru administracyjnego polskich statków żeglugi śródlądowej (art: 6),
2) statki, znajdujące się w użyciu Woj ska Pols kiego i organów służby bezpieczeństwa publicznego,
3) statki żeglugi morskiej, przebywaj ące na śródlądo
wyeh dro?,!.tch wodnych, U7.nane ·za polskie na mocy obawi ązujących przepisów.
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2. Tratwami polskimi są tratwy, rozpoczynające
na obszarze Państwa.
3. Statki, wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3, podlegają
przepisom niniejszej ustawy, oraz rozporządzeń i z~
rządzeil, wydanych na jej podstawie, tylko w zakreSie
przepisów bezpieczeństwa ruchu.
spław

Art. 4. 1. Żegluga i spław na śródlądowych drogach
wodnych dozwolone są statkom i tratwom polskim pod
\';:;runkalrJ , wynikającymi z prawa wodnego, z przepisów n iniejszej ustU\vy oraz rozpórządzeń i zarządzeń
na jej podstawie wydanych, a co do wód granicznych również postanowieil prawa celnego i umów między
narodowych.
2. O ile umowy międzynarodowe zawierają przepisy odmienne od postanowień prawa wodnego, postan owi eń niniejszej ustawy, rozporządzeń i zarządzen
n.a ich podstawie wydanych, należy stosować przep isy
tych umów.
Art. 5. 1. Obce statki i tratwy mogą być d opuszczone do żeglugi lub spławu na śródlądowych drogach
wodnych na "va!'lmkach i w zakresie ustalonym w umowach międzynarodo wyc h lub na mocy pozwoleń władzy
żeglugowej .

2. Minister Komunikacji ustali w drodze rozporząd zenia, wydanego w poroz_umieniu z Ministrami: Spraw
Zagranicznych, Administracji Publicznej, Bezpi eczeń
stwa Publicznego. Obrony Narodowej, Skarbu i Handlu
Zagranicznego, władze właściwe do udzielania pozwoleń oraz tryb i warunki uzyskiwania pozwoleń.
Art. 6. 1. Wpisowi do rejestru administracyjnego
polskich statków żeglugi śródlądowej podlegają statki,
stanowiące własność:

1) Skarbu Pańs twa, z wyjątkiem wymienionych wart.
3 ust. 1 pkt 2 i 3,
2) polskich osób !izycznych i prawnY;fh, chyba że statki te są wpisane do rejestru zagranicznego.
2. Rejestr administracyjny polskich statków

Foz. 103
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żeglugi

śródlądowej prowadzą władze żeglugowe, które po dokonaniu wpisu statlm do rejestru, wystawiają kartę

napędu mechanicznego lub poruszaza p omocą silnika niewbudowanego na
stale, jeżeli ich powierzchnia, wynikająca z pomnożenia największej długości przez największą szero~
kość nie przekracza 20 m".

2) bez

własnego

jących się

Art. 8. 1. Do spławu będą dopuszczone trJ.1.wy polskie, zaopatrzone w dokument podróży.
2. Minister KomunikacjI ustali w drodze ro·zporzą
d zenia, wydanego w porozumieniu z Ministrami Admin istracji Publicznej i Leśnictwa, władze żeglugowe wła
ściwe do wydawania dokumentów podróż y oraz warunki i sposób uzyskiwania, zawieszania i un ieważniania
dokumentów podróż y dla tratew .

Art. 9. 1. Do kierowania statkiem uprawnione są
osoby, posiada jące p atent żeglarski, upoważni a jący do
kierowania statkiem danego rodzaju.
2. lI,1iI:.ister Komunik acji ustali w drodze rozporzą
dzenia, wydanego w porozumien iu z l'.1inistrami: Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa Publicznego, Administracji Publicznej, Zdrowia i Żeglugi, władze żeglugo. we właściwe do wydawania patent6w żeglarskich, warunki i sposób uzyskiwania, zawieszania i unieważnia
nia tych patentów, skład i wła ściwość komisyj kwali~
fikacyjnych, sposób stwierdzania kwalifikacyj zawodowych oraz warunki zwolnienia od stwIerdzenia tych
kwalifikacyj.
3. Od obowiązku pósiadapia patentu żc~larskie
go wolni są kierownicy:
1) statków, wymienionych wart. 3 ust. 1 pkt 2 i 3,
2) statków sportowych i rybackich oraz innych statków bez własnego napędu m ech:micznego lub porusżających się za pomocą silnika niewbudowanego
na ' stałe, jeżeli ich powierzchnia, wynikająca z po. mnożenia największej długoŚ':i przez największą
szerokość, nie przekracza 20 m'.
Art. 10. ' 1. Do kierowania tratwą uprawnione są
osoby, posiadające patent retmański.

2. Minister Komunikacji ustali w drodze rozporzą
dzenia, wydanego w porozumieniu z Ministrem Admirejestracyjną.
nistracji Publicznej, władze żeglugowe właściwe do wydawania patentów retmańskich oraz warunki i sposób
3. Minister Komunikacji ustali w drodze rozporzą- uzyskiwania, zawieszania i unieważniania tych patendzenia, wydanego w porozumieniu z Ministrem Admi- . . tów.
nistracji Publicznej, władze właściwe do prowadzenia
rejestru, warunki i tryb wpisywania do rejestru oraz
Art. 11. 1. Zarobkowy i zawodowy przewóz osób lub
sposób prowadzenia rejestru i rodzaje kart rejeątracyj towarów statkami żeglugi śródlądowej może być wynych, a w porozumieniu z Ministrem Skarbu - także
konywany tylko na podstawie koncesji.
wysokość pobieranych w związku z rejestrem opłat.
2. Władze właściwe do ~ydawania koncesji, tryb
ich postępowania, warunki, pod którymi będą udzielane
Art. 7. 1. Statki polskie będą dopuszczane do żeglu
koncesje, prawa i obowiązki koncesjona.riusza, czas
gi na śródlądowych drogach wodnych po uzyskaniu
trwania koncesji, przyczyny wygaśnięcia lub odebrapatentu statkowego.
nia koncesji ustali rozporządzenie Ministra Komunikacji,
2. Minister Komunikacji ustali w drodze rozporzą wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwo
dzenia, wydanego w porozumieniu z Ministrami: Admi- wej Komisji Planowania Gospodarczego oraz Ministranistracji Publicznej, Zdrowia, Rolnictwa i Reform Rol- mi: Skarbu, Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa
nych oraz Żeglugi, władze żeglugowe właściwe do wy- Publicznego, Handlu Wewnętrznego, Handlu Zagraniczdawania, potwierdzania ważności i unieważ.niania pa- nego i Żeglugi.
tentów statkowych, skład komisji do badania statków
3. Przepisów ust. 1 i .2 nie stosuje się do państwo
oraz sposób przepr owadzania oględzin techniczno-sani- wych przedsiębiorstw żeglugi na śródl ąd~)'wych drogach
tarnych statków i tryb postępowania władz żeglugo wodnych.
wych w tych sprawach.
4. Regulaminy przewozowe dla przedsiębiorstw
3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do statków: żeglugi na śródl ą dowych drogach wodnych (ust. 1 i 3)
zostaną ustalone w trybie, określonym w ust. 2.
l) wymienionych wart. 3 ust. 1 pkt 2 i 3, .

..
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5. Stawki taryfowe dla przedsiębiorstw żeglugo
wych (ust. 1 i 3) podlegają zatwierdzeniu ' w trybie
obowiązujących przepisów.
Art. 12. 1. Minister' Komunikacji wydaje co do
wszystkich lub co do poszczególnych śródlądowych
dró'" wodnych przepisy normujące:
1) °warunki techniczne budowy i utrzymania statków,
2) warunki sanitarne na statkach i tratwach,
3) wiązanie i rozwiązywanie tratew, wyposażenie statków i tratew, oznaczenie statków i tratew,
4) pon:ądek i warunki bezpieczeństwa na statkach,
system sygnalizacji i znaków ortentacyjnych oraz
ich ustawianie na drogach wodnych, sposób sygnalizacji w żegludze i spławie, korzystan:e ż >budowli i urządzeń pomocniczych na drogach w1)d-nych, ruch i postój statków i tratew na szlaku
wodnym, sposób postępowania ze statkami i tratwami w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych lub nieszczęśliwego wypadku oraz ochrvnę
znaków i sygnałów orientacyjnych,
5) skład, kwalifikCl.cje oraz dokumenty członkó,.'V załóg
na statkach i tra t wach.
2. Sposób korzystania z publicznych śródi ;;, clu 'uj ch
portów handlowych i ich urządzeń ureguluj q p rzep:sy
portowe, wyd:'lne przez M inistra Komunikacji w porozumieniu z M inist r ami: Obrony :Narodowej, Administracji Publicznej, B ezpieczeństwa Publicznego, Zdrowia
i Żeglugi.

Poz. 108
2.

Właściciele,

posiada cze i kierownicy statków i trastosować się do za rząd zeń wła dz,
w s kazanych w u s t. 1, oraz ułatwiać im w związku
z wykonywaniem przez nie n adzQru wstęp na statki
i tratwy, przejazd nimi i doczep lani:e do ' nich ich słuz
bowych środkóvv loi;:omocji.
3. Wstęp na stHtki, znajdujące się w używaniu
W!)jskaPolskiego i organ0w Służby bezpieczeństwa public:mego, prl.ejazd n imi i dQczepianie do nich służbowych
ścodków lokomocji władz, wskazanych w ust. l, może
nastąpić tylko za zgodą dowód{;ów .s tatków.

tew

cbowiąz:mi

są

'

Art. 15. 1. Kto:
1) wykracza przeciw przepisom o ruchu, postoju, ozna-

czaniu i wyposaż eniu statków i tratew (art. 12
1 i 4) oraz przepisom, wymienionym 'fil art. 12
ust. .2 - podlega karze aresztu do trzech miesięcy
lub grzywny dG>50.000 zł,
nie przestrzega warunków sanitarnych na statkach
i tratwach (art. 12 ust. 1 pkt 2) - podlega karze
aresztu do jednego miesiąca lub grzywny do
15.000 zł,
uprawia zarobkowo i zawodowo przewóz osób lub
towarów, nie posiadając koncesji (art. 11) - podlega karze aresztu do trzech miesięcy i grzywny
do 100:000 zł lub jednej z tych kar,
\\'ykracza przeciw przep isom o rej estracji statków
(al't. 6) oraz o patentach statkowych (art. 7) - podlega karze aresztu do trzech miesięcy i grzywny
dOl()(}.OOO zł lUD jednej z tych kar,
w ykz·a(7a przeciw przepi;:;om o dokumentach podró ży dla tra~w (art. 8) podlega k a r ze aresztu
do jednego mies :ą ca lub g rzywny do 15.000 zł.
uśt.

2)

3)

4)

5)
w ust. l pkt 1 , Minister Komunikacji wydaje w drodze rozp orządzenia w porozuObrony ' Narodowej, Skarbu,
m ieniu z Ministrami:
2 . Do orzekania powołane są powiatowe wła~ze
Handlu Wewnętrzn ego , Rolnictwa i Reform Rolnych
oraz Ż'2;;lugi, w ust. l pkt 2 - w porozumieniu z Mi- administracji og6lnej .
n istrami: Zdrowia, Pracy i Opieki 3po ~ ecznej, ObriEly
Art. Hi. W przy?adkach mniejszej wagi przekrocze. N a rodowej , Bezp iecz-=ństw a Publicznego i Ż egl:lgi; '
nia
pos tanowi e ń niniej szej u stawy lub rozporządzeń,
w u st. l pkt 3, 4 i 5 - w porozumieniu z Ministra mi:
Obrony N::!rodowej, B ezpieczei1stwa Publicznego i Żeg wydanych na j ej ąodshwi e, mog ą być karane grzywnami, nakładanymi i ściąganymi w drodze doraźnych
lugi.
n akazów karnych przez organy władzy żeglugowej
4. Minister Kom:mikacji mo że upoważnić władze w wysokości do 500 zł.
ż eglugowe do wydawania w ramach przepisó w, przewidzianych w ·Wit. l, rozporządzeń w sprawie szczegóArt. 17. Niezależnie od ściga nia karnego władz a
łowych postan JWi~l1. co do poszczególnych dróg wodżeglugowa m oże w razie stwierdzenia braków lub n ien ych lub ich odcin kó\y, przy czym rozporz ą d zenia , do- prawidłowości, zagrab j<lcych życi u lub zdrowiu, urzą 
ty czące spr aw, wymienionych w lIsi. l pkt 2, wydawadzeniom żeglu?,;owym albo b<'Zpieczeństwu żeglugi lub
neb ędą w porozumieniu z właściwymi okrc;gowymi
spławu, statek lub tratwę, n a kcszt i ryzyko posiadacza
inspektorami pracy. Rozporządz enia właclz że gl ugowych statku lub tratwy, zatrzymać w drodze lub na przypodl~ga.ią cgłoszeniu w Dzienniku ·Woje\vódzk lm oraz
stani albo skierować do najb1i żs z. ~go portu, aż do czasu
b ędą podane do publicznej wiadomości \v sposób, przyusunięcia braków lub nieprawidłowości i. na ' ten '. c:.;>:as
ję ty w dan .2j mi2jscowości.
odebrać patent statkowy, żeglarski, retmański lub 'do-"
. . 5. Przepisy, określone w u st. 2 i 4, wydaje Minister kument podróży.
.'
Komunikacji VI drodze zarzą,iz eń i oglasza w Dzienniku
Taryf i Zarząd:::eń Komunikacyjnych.
Ai"t. 18. Przepisów art. 15, 16 i 17 nie stosuje się
do statków, znajd ujących się w używaniu Wojska P olAx-t. 13. Władzami ż€'glugowymi w rozumieniu ni- skiego i organów służby bezpieczeństwa publicznego,
niejszej USLa\'.'y są: Minister K omunikacji oraz podległe a przepisów art. 17 do statków morskich. W przypadmu urzędy, powołane przez niego na podstawie ob 0- kach naruszenia przez za~ogi tych statków przepisów
w;<~zuj ących przepisów do sprawowania nadwru nad
bezpieczeństwa i porządku ruchu, władze żeglugowe
że:;lugą i spławem oraz inspekcji statków i innych
zawiadamiają o tym przełożone władze woj skowe bądź
obiektów pływających.
bezpieczellstwa publiczneg<l, a w odniesieniu do statków morskich właściwy urząd morski.
Art. 14. 1. Nadzór nad przestrzeganiem przeplSow
niniejszej ustawy oraz rozporządzeń i zarządzeń, wydaArt. 19. Wart. 27 ust. 1 ustawy wodnej z dnia 19
nych na jej podstawie, sprawow.ać będą władze 'żeglu września 1922 r. (Dz. U. R. P. z 1928 r. Nr 62, poz. 574)
gowe <lraz inne władze w zakresie swej właściwości.
skreśla się wyrazy "przez każdego".
J.

P rz.~p'sy, określone

-
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Art.

:W.

Ustawa nie narusza

postanowień

ustawy

z dnia 2 czerwca 1947 r. o zezw<oleniach na prowadzenieprzedsiębiorsh-l

handlowych j . budowlanych i nli
zaw odowe
wykonywa n ie
poszczególnych
czynności
handlowych (Dz. U. R P. z 19 19 r. Nr 47, poz. 366) .
Art. 21. Z dniem

wejśc:a

w ży cie ustawy traci moc

obowiązuj ącą , rozPorządzen i e P i'ezydent a Rzeczypospolitej .z dnia 6 marca 1928 r.o żegludze i spławie na
śródlądowych drogach wodnych z późniejszymi zmianami (Dz. U. RP. z 1928 r. Nr 29, poz. 266, z 1932 r.
Nr 25, poz. 215 , z 1934 r . Nr 110, poz. 976).

Art. 22. Wykonan.i e ustawy porucz.a się Mi.nistrowi
Komunikacji, w por<numieniu z właściwymi ministrami.
Art. 23. Ustawa wchodzi ,w
szenia.

życie

z dniem

ogło

Wiceprezes Rady M inis trów i Przew od ni,::zą cy
Pai.siwowej Komisj i Planow ania Gospod.'l,I'\~z eg.o :
H. f\1inc
Minister Obrony Narodowej: w z. V/l . Korczyc
Mini ster Spraw Zugran-icznych: w z. S. Wierbl"wski
Minister Administracji :Publiczne j:

Rżeczypos politej:

B. Bierut

Wojski

Minister BezpieczeIistwa Publicznego: SI. R«dkJ.ewicz
Minister Skarbu: K. DqblOWSJd
Minister Handlu

Wewnętrznego :

T. Dietri ch

Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dqb - Kocjl)l
Minister Pracy i

Prezydent

Wł .

Op k ~d Społecznej:

K. Rusinek

Minister Zeglugi: A. Rapacki

Prezes Rady Ministrów : J . Cyrankiewicz

Minister Leśnictwa: B. Podedworny

Minister Komunikacji: J . Rabanowsld

Minister Zdrowia: T. Michejda
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 marca 1950 r.
w sprawie obrotu i gospodarowania
Na podstawie art. 2 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycznia 1947 r. o obrocie i g ospodarowan iu odpadkami użyt
kowymi (Dz. U. R P. Nr 27, poz. 105) zarządza S'.ię, co
następuje:

§ l. l. Zło m artykułów .ściernych uważa się za
or'1,adki użytkowe w rozumieniu art. 1 pkt 1 i 2 dekretu z dnia 23 styczn ia 1947 r . o obrocie i gospodarowaniu odpadkami użytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 105).
2. Przez zł Gm art ykułó w ś,ciern ychrozumi e się złom
tarcz i innych artykułó w ściernych o wiązaniu ceramicznymbez względu na ziarn istość i twardość wchodzącego w ich skład materiału.
§ 2. l. Osoby fizyczne i prawne będące w posiadaniu złomu wymienionego w§ 1 Obo'N i ązane są zabezpieczyć go przed zniszczeniem i, po nagromadzeniu
w ilości określonej w ust. 2, zaofiarować do zbiórki
osobie uprawnionej do nabywania.
2. Zaofiarowanie powinno nastąp i ć w ciągu miesiąca po nagromadzeniu złomu w ilości przekraczają
cej 100 kg.

złomem artykułów ściernych.

§ 3. Zaofiarowany złom należy przesłać na żądanie
osoby uprawnionej do jego nabywania i na je j koszt
w terminie i pod adresem przez nią wskazanym.
§ 4. W przypaaku braku odpowiedzi przez okres
dwóch miesięcy na zaofiarowanie, posiad acz zł omu ma
prawo przesłać zaofiarowany złom do najb liższej zbiornicy osoby uprawnionej do nabywania, na jej koszt.
ści e rny ch ustala
Komisji PlanmNania Gospodarczego na wniosek Ministrów Przemysłu Ciężkie
go i Handlu Wewnętrznego.

§ 5. Ceny na

Przewodniczący

złom

artykułów

Państwowej

§ 6. Wykonanie rozporządzenia porucza
strowi Prz emysłu Ciężkiego.
§'1.
szenia.

Rozporządzenie

wchodzi w

życie

się

Mini-

z dniem ogło
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ROZPORZĄDZENIE

RADY

MINISTRÓW

z dnia 3 marca llmO r.
w sprawie obrotu i gospodarowania złomem wyrubów_ ogniotrwałych.

Na podstawie art. 2 pkt 1 dekretu z dnia 23 stycznia 1941 r. o obroCie i gosi1.odarowaniu odpa dkami U'?;ytkowymi (Dz. U. R. P. Nr 2'7, pOz. ltm) zarząQza .się, CO
następuje;

§ l. Złom wyrobów ogniotrwałych, a mianowlcle :
szamot owy o ogn.i<o1rwałości odpowiada j~ eej n ormie
sS 2'9 i PowyliJej, -złom krzmionk owy,rrrag nez'ltowy,
chrol'Ilomagnezytowy, boksytowy, grafitowy, karborunzłom

