
Dziennik Ustaw Nr 20 •. ,223 -

R o z d z i a ł 3. 

Wzajemne zakłady (totalizator). 

Art. 6. Wzajemne zakłady (totalizator) może urzą
dzać tylko przedsiębiorstwo, powołane do urządzania 

wyścigów konnych, w ramach przepisów statutu. 

Art. 7. 1. Zasady przeprowadzania wzajem.1ych za
kładów określi rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Re
form Rolnych; 

2. Sposób prowadzenia rachunkowości i sprawoz
dań z wzajemnych zakładów określi Minister Rolnictwa 
i Reform Rolnych w porozumieniu z Ministrem Finan
sów. 

Art. 8. Od stawek we wzajemnych zakładach odli
czać się będzie 12% na rzecz przedsiębiorstwa urządza

jącego wyścigi. 

R o z d z i a ł 4. 

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 Ko
mitetu 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. 

2. Kto wydaje lub ogłasza programy wyścigów kon
nych, 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 wyścigi konne. 

R o z ci z i a ł 6. 

Przepisy przejściowe i końcowe. 

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

Art. 13. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej usta
wy 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, przewidzia
nego iN art. 7, stosuje się odpowiednio przepisy, wyda
ne 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 się Ministrowi 
Rolnictwa i Reform Rolnych. 

Art. 15. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło-

Przepisy karne i porządkowe. menia. 

Art. 10. 1. Kto ofiarowuje zakład, bierze udział Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
albo pośredniczy w zakładzie, pozostającym w związku 
z , wyścigami, a urządzonym wbrew przepisom art. 6 Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
podlega karze aresztu do trzech miesięcy. i grzywny do 
150.000 zł albo jednej z tych kar. Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J.Dqb - Kociol 
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USTAWA 

z dnia 19 kwietnia '1950 r. 

o . ~króconym czasie pracy szczególnie uciążliwej lub wykonywanej w szkodliwych warunkach. 

Art. 1. 1. Czas pracy wszystkich pracowników, Wy
mienionych 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 trwa
nia szkodliwych · lub uciążliwych 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~ 

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- . 
wziętych na wniosek m inistra, któremu podlega za
kład pracy, w porozumieniu z Ministrami Pracy i Opie_ 
ki Społecznej oraz Zdrowia i po zasięgnięciu opinii 
Centralnej Rady Związków Zawodowych określi: 

1) zakłady. pracy · ze wskazaniem stanowisk r oboczych, 
do których stosuje . się skrócony czas pracy, 

. 2) wymiar godzin skróconej pracy dziennej i tyg?d
Riowej, 

3) okres, na jaki został wprowadzony skrócony; czas 
pracy. 

/ 
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2. Ponadto Rada Ministrów może w tym samym 
trybie określić warunki, cd których uzależnione będzie 

przywrócenie normalnego czasu pracy. 

Art. 4. Uchyla się.: 

1) art. 7 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 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. 117, 
.i. 1946 r. Nr 51, poz. 285, z 1948 r. Nr 49, poz. 372), 

2) ustawę z dnia 14 kwietnia 1937 r. o skracaniu cza .. 
su pracy w ' górnictwie węglowym (Dz. U. R. P. 
l'~r 31, poz. 243), 

3) ustawę z dnia 7 listopada 1931 r. w sprawie skra· 
cania i przedłużania czasu pracy na obszarze gór· 
nośląski~j części wDjewództwa śląskiego (Dz. 
U. R. P. Nr 101, poz. 775). 
Art. 5. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 

Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwy· 
mi. miniStrami. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie . z dniem ogłosze· 
nia. 

Prezydent RzeczyposPolitej: B. Bieml 

Prezes Rady Ministrów: J'- Cyrankiewicz 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego: 

H. Minc 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: K. Rusinek 

Minister Górnictwa: R. Nieszporek 

Kierownik Ministerstwa Przemysłu Ciężkiego: 

K. Zema;tis 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: 

B. Rumiński 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Die/rich 

Minister Handlu Zagranicznego: T.Gede 

Minister Komunikacji: J. Rabanowski 

Minister Zdrowia: T. Michejda 

175 

USTAWA 

z dnia 26 kwietnia 1950 r. 

o właściwości sądów polskich w niektÓrych sprawach o rozwód. 

Art. 1. Sądy polskie są właściwe do orzekania 
o rozwodzie małżonkf,w, z których jeden zamieszkuje na 
obszarze Państwa Polskiego, bez względu na obecne oby
watelstwo drugiego małżonka, jeżeli małżonek zamiesz· 
kały w kraju : ' 
l) uzyskał obywatelstwo polskie na podstawie ustawy 

z dnia 28 kwietnia 1946 r. o obywatelstwie Państwa 
Po1.skiego osób narodowości Polskiej zamieszkałych 
na obszarze Ziem Odzyskanych (Dz. U. R. P. Nr 15, 
poz. 106) lub na podstawie dekretu z dnia 22 paź
dziernika 1947 r . o obywatelstwie Państwa Pol· 
skiego osób narodowości polskiej zamieszkałych na 
obszarze b. wolnego miasta Gdańska (Dz. U. R. P. 
Nr 65, poz. 378) lub 

2) przed z2.warciem małżeństwa posiadał obywatel· 
stwo polskie, a małżeństwo było za~arte w czasie 
wojny 1939-1945 r. z osobą posiadającą obywa
telstwo b. Rzeszy Niemieckiej. 

Art. 2. W sprawach, ' wymienionych w artykule 
poprzedzającym, sądy polskie stosują prawo ,polskie. 

Art. 3. Przepisy niniejszej ustawy nie naruszają 
postanowień umów międzynarodowych. 

Art. 4. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
Sprawiedliwości. 

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło. 
. szeriia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewic-t 

Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 17 kwietnia 1950 r. 

w sprawie utworzenia katedry chemii ogólnej na Wyd ziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie. 

Na podstawie art. 16 i 20 dekretu z dnra 28 paź- § 2. Rozporządzenie wchodzi w życ.ie z dniem ogIo· 
dziernika 1947 r. o organizacji nauki i szkolnictwa wyż. szenia. 
szego (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) zarządza się w po. 
rozumieniu z Ministrem Oświaty, co następuje: Minister Zdrowia: T. Miche;da 
. § 1. W Akademii Medycznej w Warszawie tworzy 
się na Wydziale Lekarskim katedrę chemii ogólnej. . Minister Oświaty: w z. E. Krassowska 
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