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Art. 4. 1. Ubój zwierząt gospodarskich w rzeź

n iach i innych zakładach uboju może być dokonywa
ny za okazaniem zaświadczenia w formie adnotacji na 
świadectwie pochodzenia stwierdzającego, że zwierzę 

nie jest zwierzęciem hodowlanym w rozumieniu art. 1 
ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5 bądź że utraciło cechy zwierzę

cia hodowlanego (art. 2 pkt l i 2) . 
2. Przepisy ust. l n ie dotyczą wypadków, prze

widzianych wart. 2 pkt 3i 4. 
3. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych określi 

w drodze rozporządzenia tryb i organa, właściwe do 
wydawania zaświadczeń, przewidzianych w ust. 1. 

Art. 5. 1. Kto w ykracza przeciwko przepisom art. 1 
ust. l i art. 4 ust. l oraz zakazom, zawartym w rozpo
rządzeniu, wydanym na podstawie art. l ust. 3 niniej
s zej ustawy - podlega karze aresztu i grzywny do 
500.000 zł albo jednej z tych kar. 

2. Mięso i przetwory, pochodzące z uboju zwierząt, 

objętych art. 1, ulegają przepadkowi. 

Arf. 6'. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, 
traci moc obowiązującą dekret z dnia 22' gruclnia 
1945 r. o ochronie hodowli zwierząt gospodarskich (Dz. 
U. R. P. z 1946 r. Nr 2, poz. 12 i z 1949 r. Nr 18, 
poz. 112) .. 

Art. 7. Wykonanie ustawy porucza się Ministrom: 
R olnictwa i Reform R olnych, Handlu Wewnętrznego 
i Administracji Publicznej. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosze-
nia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb - Kocioł 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich 

Minister Administracji Publicznej: Wl. Wolski 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 17 kwietnia 1950 r. 

w sprawie określenia zawodów specjalności, do których stosuje się przepisy o z~pobieżeniu płynności 
Imdr pracowników. 

Na podstlnvie art. 2 i 5 ustawy z dnia 7 marca 
1950 r. o zapobieżeniu płynności kadr pracowników 
w zawodach lub specjalnościach szczególnie ważnych 

dla gospodarki uspołecznionej (Dz. U. R. P. Nr 10, poz. 
107) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Artykuły wymienione w niniejszym rozpo
rządzeniu bez bliższego określenia oznaczaj!!: artykuły 
ustawy z dnia 7 marca 1950. r. o zapohieże-niu płynności 
k adr pracowników w zawodach lub specj .alnościach 
s zczególnie ważnych dla gospodarki uspołecznionej , 

paragrafy zaś bez bliższego określenia - paragrafy ni
niejszego rozporządzenia. 

§ 2. Przepisy ustawy z dnia 7 marca 1950. r . o za
pobieżeniu płynności kadr pracowników w zawodach 
lub specjalnościach szczególnie ważnych dla gospodar
ki u&}X>łecznionej stosuje się do niżej wymienionych 
osób bez względu na r odzaj posiadanych przez nie kwa
lifikacji : 

'. 1) zatrudnionych w urzędach, zakładach i instytucjach 
państwowych 0'raz uspołecznionych przedisiębior
stwach produkcji przemysłowej, komunikacji, łącz
ności: 

a) inżynierów, t echników, budowniczych, majstrów, 
lekarzy weterynaryjnych, geologów, mierni
czych i geodetów, 

h) głównych i starszych księgowych oraz równo
rzędnych im pracowników w działach finanso-
wych, . 

2) lekarzy, felczerów i innych osób, posiadających wy
szkolenie sanitar ne i zatrudnionych w administra
cji służby zdrowia, 

3) traktorzystów zatrudnionych w uspołecznionej pro
"'. dukcji rolnej oraz w zakładach i przedsiębior
.: stwach produkcję tę obsługujących. 

§ 3. 1. Zawiesza się na czas do dnia 31 grudnia 
11951 r. prawo rozwiązywania umów o pracę lub stosun-

ku służbowego bez potrzeby wydawania n akazów prze
widzianych wart. 3 przez następujące grupy pracowni
ków objętych przepisem § 2: 
l) inżynierów, techników, budowniczych, majstrów za

trudnionych w przedsiębiorstwach budowlanych 
i budowlano-montażowych lub w d:zjałach (służ

bach) budowlanych i budowlano-montażowych in
nych pr2iedsiębiorstw, 

2) inżynierów i .techników, zatrudnionych w przed
siębiorstwach projektowych i konstrukcyjnych lub 
w działach (służbach) projektowych i konstrukcyj
nych innych przedsiębiorstw, 

3) inżynierów i techników, zatrudnionych w prze~ię
biorstwach melioracji r olnych i wodnych, 

4) wymienionych w § 2 pkt 1 l it. b i pkt 3. 
2. Właściwy minister może wyrazić zgodę na rm" 

wiązanie umowy o pracę lub stosunku służbowego przez 
pracownika objętego przepisem ust. 1, jeżeli wzgląd na 
d obro urzędu , zakładu, instytucji lub przedsiębiorstwa 
n ie stoi ternu na przeszkodzie. Minister może upraw
nienia swe w tym przedmiocie przelać na podległe mu 
organa i instytucje lub dyrekcje przedsiębiorstw bez

. }X>średnio mu podległych. 
§ 4. 1. W stosunku do pozostałych pracowników, 

wymienionych w § 2, a ni.e objętych przepisem § 3, obo
wiązek określoJ'ly wart. 1 powstaje z chwilą doręczenia 
n akazu (art. 3). 

2. Przewodniczący Państwowej Komisj i Planowa
nia Gospodarczego ustali wzór nakazu w dnldze zarzą
dzenia. 

§ 5. W stosunku do osób, posiadaj ących upraWnTe'
nie do wykonywania zawodu lekarza, zatrudnionych 
w urzędach,. instytucj'ach, zakładach lub prz'edsiębior
stwa{:h, nie podlegających Ministrowi Zdrowia, nakaz 
można wyda~ jedynie w porozumieniu z Ministrem 
Zdrowia. 
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§ 6. 1. Wypowiedzenie umowy o pracę lub stosun
ku służbowego przez pracownika, podlegającego prze
pisowi §, 3, nie powoduje rozwiązania umowy o pracę 
lub stosunku służbowego, jeżeli okres wypowiedzenia 
upływa po dniu wejścia w życie niniejszego rozporzą
dzenia. 

2. Wypowiedzenie umowy o pracę lub stosunku 
służbowego przez pracownika podlegającego przepiso
wi § 4 nie powoduje rozwiązania umowy lub stosunku 
służbowego, jeżeli okres wypowiedzenia upływa po 
dniu doręczenia . nakazu. 

§ 7. Wykonanie rozporządzenia porucza się Preze
sowi Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwowej 
Komisji Planowania Gospodarczego i wszystkim mini
strom. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

:Wiceprezes Rady Ministr6w i Przewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczeg o: 

H. Minc 

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski 
Marszałek Polski 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. S. Wierblowski 

Minister Administracji Publicznej: W I. Wolski 

Minister Bezpieczeństwa Publicznego: SI. Radkiewic7 

Minister Finansów: K. Dąbrowski 

Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 

Minister Oświaty: SI. Skrzeszewsld 

Minister Górnictwa: R. Nieszporek 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego :. 

K. Zemajtis 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: 
B. Rumi/iski 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich 

Minister Handlu Zagranicznego: T. Gede 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dąb-Kocioł 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 

Minister Kultury i Sztuki: S. Dybowski 

Minister Zeglugi: w z. F. Widy-Wir ski 

Minister Leśnictwa: B. Podedworny 

Minister Komunikacji: J. RabanQwski· 

Minister Poczt i . Telegrafów: W. Szymanowski 

Minister Zdrowia: T. Micheida 

I<ierownik Ministe-rs.Łwa Budownictwa: R. Piotrowski 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA 

z dnia 27 marca 1950 r. 

w sprawie ochrony niektórych zwierząt łownych. 

Na podstawie art. 51 ust. 1 lit. a), b), c), d) rozpo
rządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grud
nia 1927 r. o prawie łowieckim (Dz. U. R. P. Nr 110, 
poz. 934 i z 1932 r. Nr 67, poz. 622 oraz art. 1 pkt 2 
i art. 2 dekretu z dnia 5 września 1947 r. o zakresie 
działania urzędu Ministra Leśnictwa (Dz. U. R. P. 
Nr (lO, poz. 327) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Czas ochronny, ustalony wart. 49 rozporzą

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 
1927 r. o prawie łowieckim, rozszerza się tak, że obej-
muje on: " 

l} dla jeleni - byków 
w województwach: łódzkim, olsztyńskim, pomor
skim, szczecińskim, poznańskim, wrocławskim, ślą-

I skim, krakowskim i rzeszowskim - okres od 1 li
stopada do II} września, 
w województwach zaś warszawskim, białostockim 
i gdańskim - cały rok; 

2) dla danieli - byków 
w województwach: pomorskim, poznańskim, śląskim 
i wrocławskim - okres od 1 grudnia do 15 paż
dziernika; 

3) dla sarn - kozłów 

w województwach: pomorskim, poznańskim, 

olsztyńskim i wrocławskim - okres od 1 listopada 
do 31 maja, 
w pozostałych zaś woj.ewództwach - cały rok; 

4), dla bol'suków. - Qkres 9d l gJJw~9ia do 31 SieJJpłlia; 

5) dla zajęcy - szaraków - okres od 21 stycznia do 
25 października; 

6) dla zajęcy - bielaków - cały rok; 
7) dla wiewiórek - okres od l lutego do 30 listopada; 
8)' dla głuszców - kogutów - okres od 16 maja do 

15 marca; 
9) dla cietrzewi - kogutów - okres od 10 maja 

do 15 marca; 
10) dla jarząbków - okres od 21 styczni'a do 3'1 paź

dziernika; 
11) dla bażantów - kogutów - okreS' od 21 stycznja do 

25 października; 
12) dla kuropatw 

w województwach: białostockim, lubelskim, rze
szowskim - okres od 16 października do 15- wrze
śnia, 

w pozostałych zaś województvwacn okres o.d 11 
listopada do 31 sierpnia; 

13) dla przepiórek 
w wojewooztwach: białostockim, lubelskim i rze
szowskim - okres od przylotu do· 15 września, 
w pozostałych zaś województwach - okres od 
przylotu do 31 sierpnia; 

14) dla słonek - okres od 16 maja do 15 sierpnia; 
15) dla batalionów - okres od 1 czerwca do 15 lipca; 
16) dla dzikich kaczorów 

w: w0jewództ:wach~ gda.ńskill'm". olsztyńskim 
i szczeCiŃSkim -okres 96- 21 maja de!} 1S lipca, 




