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USTAWA

z dnia 19 kwietnia 1950 r.
o zmianie ustawy opolskich statkach handlowy~h morskich i rozporządzenia
o pomiarze morskich statków handlowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 28 maja 1920 r. o polskich st atkach h andlowych m orskich (Dz. U. R. P.
z 1920 1'. Nr 47, poz. 285, z 1924 r. Nr 20, poz. 220,
z 1923 r. Nr 29, poz. 269, z 1932 r. Nr 32, poz 334,
z 193 4 r. Nr 110, poz. 976 (art. 84) i z 1947 r. Nr 60, poz.
331) wprowadza się na stępujące zmiany:
1) wart. 9 wyrazy: "większych rybackich (ponad
50 cmb)" zastępuje s i ę wyrazami: "statków ryback ich ponad 10 cmb",
2) w art. 11) wyrazy: " poniż ej pięćdzie sięciu metrów
sz eściennych brutto" zastępuje się wyraza mi: "poniżej dz i esięc i u m etrów sześciennych brutto",

Prezydenta

RzeczypospoiHej

mieniu z Ministrem Sprawiedliwości i innymi zainteresowanymi mini~trami".
Art. 2. Wart. 5 rozporządzenia Prezydenta ,Rzeczypospolitej z dnia 17 maja 1927 r. o pomiarze morskich
statków handlowych (Dz. U . R. P. Nr 47, poz. 422) dodaje się 'zdanie końcowe w brzmieniu: "Pomiar statków o pojemności do 100· metrów sześciennych brutto·
może być dokonany sposobem skróconym".
Art. 3. Wykonanie ustawy porucza się Minist r om:
Zeglugi, Sprawiedliwości oraz Obrony Narodowej.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłosżenia.
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bi erut

3) wart. 12 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
,,3) wynik urzędowego pomiaru statku",

Prezps Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

4) wart. 23 wyrazy : "w ciągu sześciu tygodni" zastę
puje się wyraz:imi: "w ci ągu trzech tygodni"
i dodaje się ustęp drugi w brzmieniu:
"Sz czegółowe pJ.";;:episy, d otyczące rejestracji statków handlowych, wydaje , Minister Zeglugi w porozu-

MinIster Zeglugi: w z. L. Bielski
Minister

Sprawiedliwości :

w z. T. Rek

Minister Obrony Narodowej: K. Rokossowski
Marszalel, Polski
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z dnia 19 kwietnia 1950 r.
o zniesieniu opłat za nadzór nad zakladami ubezpieczeń.

Art. 1. Znosi się opłaty za nadzór nad zakładami
ubezp i eczeń.

pa ź dziernika

1933 r. o kosztach nadzoru nad zakładami
(Dz. U. R. P. Nr 85, poz. 643) .
Art. . 4. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi
Finansów.
'
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

.

ubezpieczeń

•-\rt. 2. 1. Umarza się należność z tytułu opłat za
nadzór nad zakładami ubezpieczeń za okres od 1 stycznia 1947 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
·2. Kwoty, wpłacone zaliczkowo na poczet należno
ści , o której mowa w ust. 1, nie podlegają zwrotowi.
Art 3. Z dniein wejścia . w zycie ustawy traci moc
rozporządzeni e Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Finansów : K. Dąbrowski
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z dnia 19 kwietnia 1950 r.
o
Rozdział

wyścigach

1.

Przepisy ogólne.

Art. 1. Wyścigi konne w r ozumieniu
ustawy są to publiczne próby koni, których
jest swawdzanie stopnia dzielności koni w
brania odpowiedniego materiału zarodowego
"zania rasy koni.
R o z d z i a
Zasady

Art. 2.

ł

2.

urządzania wyścigów

Wyścigi

konne

niniejszej
zadaniem
celu wydla ulep-

konnych.

może llrządzać

wych.

:' ~ -.

. '.
~ .'

.

p l?erlsi ęb i orstw państwo-

.

.

Art. 3. Wyś cigi konne pod względem techn icznym
powinny odbywać si ę zgodnie z prawidłami wy ścigO
wymi, ustalanymi przez Ministra Rolnictwa i Reform
Rolnych i o gł a szanymi w Monitorze Polskim.

Art. 4. Za bilety

wej ści a

na

wyści gi

konne

mogą

być pobierane opłaty przez przedsi ęb iorstwo urządza
j ące

wy§cigi w wysokości, zatwierdzonej przez Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowani a Gos podarczego na wniosek Ministra R olni ctwa i R eform
Rolnych.

jedynie przed-

siębiorstwo ' państwowe, utworzone w t y m celu na pod-

Btawie przepisów o t w orzeniu

konnych .•

Art. 5. Prawo' wydawania, ogłaszania i sprzedaży
programów w y ścigowych ctuży wyłącznie przedsiębior
,st'Y'A . ,~:r:Hdzającemu

wy~c~gi.
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ł

R o z d z i a
Wzajemne

zakłady

3.

(totalizator).

Art. 6. Wzajemne zakłady (totalizator) może urzą
tylko przedsiębiorstwo , powołane do urządzania
wyścigów konnych, w ramach przepisów statutu.
dzać

Art. 7. 1. Zasady przeprowadzania wzajem.1ych zaMinistra Rolnictwa i Reform Rolnych;
2. Sposób prowadzenia rachunkowości i sprawozdań z wzajemnych zakładów określi Minister Rolnictwa
i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Finansów.
kładów określi rozporządzenie

Art. 8. Od stawek we wzajemnych zakładach odli12% na rzecz przeds i ębiorstwa urządza

czać się będzie

jącego wyścigi.

R o z d z i a

ł

4.

2. Kto wydaje lub ogłasza programy wyścigów konnych, nie posiadając do tego uprawnienia (art. 5) podlega karze aresztu ·'do Jednego miesiąca i grzywny
do 50.000 zł albo jednej z tych kar.
3. Stawki w zakładach, urządzanych wbrew prz~
pisom art. 6, ulegająprzepadkowi. - ·
.
4. Orzekanie następuje w postępowaniu karno-ad mi.
nistracyjnym.

Art. 11. Kto został ukarany za czyny, wymienione
wart. 10, może być niedopuszczony na wyści gi konne.
R o z ci z i a

ł

przejściowe

i

Przepisy

6.
końcowe.

Art. 12. Uznaje się za rozwiązane: "Towarzystwo
do Hodowli Koni w Polsce" z siedzi bą w Warszawie oraz "Towarzystwo Wyścigów Konnych Ziem
Zachodnich" z siedzibą w Poznaniu. · Majątek (aktywa
i pasywa:) tych towarzystw przejmuje Skarb · Państwa.
Zachęty

Komitet do spraw wyscigów konnych.
Art. 9. 1. Powołuje się "Komitet do spraw wyści
gów konnych" jako organ doradczy Ministra Rolnictwa
i Reform Rolnych w sprawach wyścigów konnych.
2. Skład Komitetu i zakres jego czynności ustala
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych. W składzie Komitetu powinni być uwzględnieni dwaj przedstawiciele
Ministra ObrQ;I1y Narodo\\\ej.
3. Członkowie Komitetu za udział w posiedzeniach
otrzymują wynagrodzenie w wysokości, . u~talonej przez
. Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w por9zumieniu
:l Ministrem Finansów.
R o z d z i a

ł

5.

Art. 13. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc obowiązującą ustawa z dnia 22 czerwca
1925 r. o wyścigach konnych (Dz. U. R P. z 1936 · r.
Nr 79, poz. 552).
.
2. Do czasu ustalenia prawideł wyścigowych sto- ·
sownie do art. 3 i wydania rozporządzenia, przewidzianego iN art. 7, stosuje się odpowiednio przepisy, wydane na podstawie art. 2 IJst. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy
z dnia 22 czerwca 1925 r. o wyścigach konnych.
Art. 14. Wykonanie ustawy porucza
Rolnictwa i Reform Rolnych.
Art. 15. Ustawa wchodzi w
menia.

Przepisy karne i porządkowe.
Art. 10. 1. Kto ofiarowuje zakład, bierze udział
albo pośredniczy w zakładzie, pozostającym w związku
z , wyścigami, a urządzonym wbrew przepisom art. 6
podlega karze aresztu do trzech miesięcy . i grzywny do
150.000 zł albo jednej z tych kar.

życie

się

Ministrowi

z dniem

ogło-

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J.Dqb - Kociol
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z dnia 19 kwietnia '1950 r.
o . ~króconym czasie pracy szczególnie

uciążliwej

Art. 1. 1. Czas pracy wszystkich pracowników, Wymienionych wart. 1 ustawy z dnia 18 grudniaJ919 r.
o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P.
z · 1933 r. Nr 94, poz. 734, z 1934 r. Nr 110, poz. 976
(art. 110), z 1936 r. Nr 28, poz. 222, z 1945 r. Nr 21,
poz. 11'1, z 1946 r. Nr 51, p oz. 285, z 1948 r. Nr 49,
poz. 372), może być skrócony do sześciu, siedmiu lub
siedmiu · i pół godzin dziennie i odpowiednio do 36,
42 lub 45 godzin tygodniowo, jeżeli praca odbywa się
w szkodliwych warunkach lub jest szczególnie uciąż
liwa.
2. Skrócenie czasu pracy stosuje się na czas trwania szkodliwych · lub uci ążliwych warunków pracy.
Art. 2. 1. Przy przejściu na skrócony czas pracy pra.
cownik, płatny ' l'Iniówkowo 'lub miesięcznie, zachowuje
prawo do dotychczasowego dzienri~go lub mie~i~czne
go zarobku p odstawowego W"fat.~ · ·I1aH~zhyrn d()datkie~

lub wykonywanej w szkodliwych warunkach.
za pracę w warunkach szkodliwych lub za pracę
szczególnie uciążliwą.
2. Jednostkowe płace akor dowe ulegają podwyżce
w stosunku, w jakim pozostaje normalny czas pracy
do skróconego czasu pracy;
Art. 3. 1. Rada Ministrów w drodze uchwał, po- .
na wniosek m inistra, któremu podlega zakład pracy, w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opie_
ki Społecznej oraz Zdrowia i po zasięgnięciu opinii
Centralnej Rady Związków Zawodowych określi:
1) zak łady. pracy · ze wskazaniem stanowisk r oboczych,
d o których stosuje . się skrócony czas pracy,
. 2) wymiar godzin skróconej pracy dziennej i tyg?dRiowej,
3) okres, na jaki został wprowadzony skrócony; czas
pracy.
wziętych

/

