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ROZPORZĄDZENIE

SPOŁECZNEJ

MINISTRA PRACY I OPIEKI
z dnia 3 kwietnia 1950 r.

zmieniające rozporządzenie

w przedmiocie
I

załatwiania

zatargów zbiorowych
nikami rolnymi.

Pracy i Opieki Spo-

łecznej wydanym w porozumieniu z Ministrem 8pJ."awiedliwQści z dnia 4 grudnia 1920 r. w przedmi.ocie załatwia
nia zatargów zbioOrowych pomiędzy pracodawoami a pra~

cownikami rQlnymi (m: U. R. P. z 1920 r. Nr 118, poz.
782, z 1921 r . Nr 55, poz. 343 i Nr 84, poz. 603, z 1923 r.
Nr 68, poz. 534 i z 1924 r. Nr 21 , poz. 230) § 5 ust. '2 .otrzymuje brzmienie:

pracodawcami a pracow-

"OsDby interesowane m.ogą .otrzymywać na żądanie
odpisy ugody lub orzeczenia oraz wyciągi z protokołów kQmisji. Odpisy i wyciągi te podlegają opła
cie skarbowej w wysDkQści, przewidzianej w obowiązującej tabeli .opłat
skarbowych, stanowiącej
załącznik dQ art. 1 dekretu z dnia 3 lutego 1947 r.
o opłacie skarbowej (Dz. U. R. P. z 1949 r. Nr 53,
poz. 419).
.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r.
o załatwianiu zatargów zbioOrowych pomiędzy pracodawcami a pracownikami rolnymi (Dz. U. R. P. z 1931 r.
Nr 90, poz. 706, z 1932 r. Nr 81, poz. 713 i z 1934 r. Nr
110, poz. 976) zarządza się w poro?iumieniu z Ministrem
SprawiedliwoOści, co następuje:
§ 1. W rDzporząd~niu Ministra

pomiędzy

§, 2.
szenia.

Rozporządzenie

Minister Pracy i Opieki
Minister

wchodm w

życie

Społecznej :

Sprawiedliwości:

z dniem

QgłQ

K. Rusinek

w z. T. Rek
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ROZPORZĄDZENIE

l'/IINISTRA ROLNIC'l'WA I REFORM ROLNYCH
z dnia 3 kwietnda 1950 r .

zmieniające rozporządzenie

w sprawie wykonania ustawy o naflz~rze nad hoóowl ą bydła, trzody chlewnej i owiec.

l.\ra podstawi e art. 2, 3, 4 i 5 ustawy z dnia · ~ marca
1934 r. Q nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej
i owiec (Dz. U. R. P. Nr 40, poz. 349 i z 1946 r. Nr 32,
poz. 203) oraz art. 2 ust. 2 dekretu z dnia 26 siE'rpnia
1946 r . .o ZllIiesieniu izb rQlniczych (Dz. U . R. P. Nr 47,
poz. 265 i z 1949 r. Nr 41, poz. 296) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Administracji Publicznej, Co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych z dnia 4 maja 1937 r . w sprawie wykommia
ustawy o nadzorze nad hodowlą bydła, trzody chlewnej
i owiec (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 291) wprowadza się
zmiany następujące:
1) W § 1:
a) w ust. (2) po wyrazach: " dzielą się na" wstawia
się wyrazy:
"księgi
pomocnicze zarodowych
krów",
, b) w ust. (3) wyrazy: "Księgi zarodowego bydła"
zastępuje się wyrazami: "Księgi wstępne zarodowych krów, księgi główne zarQdowych krów,
księgi wstępne zarDdowych buhajów .oraz ks!ęgi
główne zarodowych buhajów", a wyrazy: "Księgi
zarodowych krów" wyrazami: \ "Księgi wstępne
i główne zarodowych krów", c) dodaje się nowy ust. 4 w brzmienliu:
-,,(4) Księgi pomocnicze zarodowych krów powinny zawierać dla każdej wpisanej krowy: numer
kQlejny wpisu, nazwę, datę urodzenia albo ścisłe
określenie wieku, opis budowy 1 jej ocenę
w punktach (§ 5), wag ę, opis umaszczen~a, nazwy
i numery wpisów do ksiąg buhajów użytych do
pokrycia, daty urodzenia cieląt z danej krowy,
kh płeć oraz wagę " .
2) W § 2:
a) w ust. (1) PQ wyrazach: "do ksiąg" wstawia się
wyrazy: " wstępnych i głównych",
b) w ust. (4) w tabelce w rubryce " Rodzaj księgi"
skreśla się zawarte w nawiasach wyrazy -"tylko
dla byd ła czerwonego polskiego i innych odmian
krajowych".

c) w ust. (5) skre śla się wyrazy "prowadzonych tylko
dla bydła czerwon o-polskiego i innych odmian
krajOWych",
d) dQdaje się nowy ust. (7) w brzmieniu:
,,(7) Do ksiąg pomocniczych zarodowych krów
mogą być wpisane krowy, które:
a) są zdrowe,
b) poOd względem budowy i mleczności odpowiadają wymaganiom ustalonym w tabelce następującej:

•
Mleczno ść

Rasa

bydło

bydła

.
.

nizinne
czerwone
polskie i inne
odmiany krajowe
bydło górskie
bydło

.

J

(roczna UJydajność
mlel;a)

O cena
budoUJY
UJ punktach

co najmniej 2.800 kg mI

65

.
;

I

~g

mI

65

co najmniej 2.400 kg mI

65

co najmniej 2.000

3) § 4 otrzymuje brzmienie:
,,§ 4 (1) Mleczność krowy , któr a ma być wpisana do
księgi wstępnej lub
głównej
zarodowych krów,
stwierdza się w drodze kontroli wykonywanej w sposób przewidziany w § 24 niniej szego rozporządzenia.
(2) Mleczn·o ść krowy, która ma b yć w pisana do księ
gi pomocniczej zarodowych krów, ustala się przy
pomocy kontroli wsk aźnikowej , poleg a j ącej na
stwierdzeniu dziennej mleczności krowy w okresie
najwyższej mleczności i pomnożeniu j ej przez wskaź
nik, wynQszący dla bydła nizinnego 200, dla bydła
czerwonegD polskiego . i innych odmian krajowych
185, dla bydła górskiegD 190".
4) § 6 .otrzymuje brzmienie:
,,§ 6. Zwierzę, CQ do którego stwierdzono, że odpowiada wymaganiom, ustalonym w § 2 (licencja) , powinno być .oznaczone k.olczykiem założonym w g~rnq
krawędź lewego ucha oraz wpisane do odpowie dniej
księgi zarodowego bydła. Kolczyk powinien zawierać
znak wQjewództwa (§ 17), znak księgi (P-pomocni-

