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-USTAWA 

z dnia 20 lipca 1950 t' . 

o rejestracji maszyn przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowychv 

W celu umożliwienią pełnego wykorzystania wszyst
kich środków produkcji dla cfobra gospodarki narodo
w ej i przyśpieszenia realizacji narodowych planów 
gospodarczych - stanowi się, co następuje: 

Art. 2.. Nie podlegają ,rejestracji maszyny: 

1) ~zekazane przez Parlstwo do dyspozycji przedsię
biorstwom i instytucjom państwowym, 

2) stanowiące własność jednostek spółdzielczych, 

Art. 1. 1. Osoby prawne i fizyczne, które w dniu 
wej ścia w życie n iniejsze j us tawy są lub po tym dniu 
staną się właścicielami , posiadaczami lub dzierżycielami 

maszyn przemysłowych i urządzeń t echnicznych, obo
wiązane są zgłosić je do rej estracji. 

2. Obowiązek, określony w ust. 1, obejmuje także 
obowiązek zgłaszania wszelkich późniejszych zmian 
okoliczności, objętych rejestracją maszyn przemysło
wych i urządzeń technicznych. 

3. Ilekroć w ustawie n[niejsiej jest ' mowa o "rrta
szynach'" rozumie się przez to maszyny przemysłowe 
i . urządzenia . techniczne. 

3) znajdujące się w posiadaniu przedsiębiorstw pod 
zarządem państwowym, 

4) wyprodukowane przez przedsolębiorstwo dla ich 
dalszego zbycia, 

5) stanowiące własność rzemieślnika i wykorzystywa
ne w e własnym czynnym zakładzie rzemieślniczym, 

6) stanowiące własność osób fizycznych i nadające si~ 
do wykorzystania wyłącznie dla celów gospodar
stwa domowego. 

Art. 3. 1. Obowiązek rE'jestracji, przewidziany 
wart. 1, powinien być dopełniony w prezydium po-

------



Dziennik Ustaw Nr :n 344 

"" jatowej rady narodowej, właściwym ze względu na 
mi.cjsce, w którym znajdują się maszyny podlegające 

rejestracji, a na terenie m. st. \Varszawy i m. Łodzi -
w p~:0zydium rad narodowych tych-. miast. 

2. Obowiązek rejestracji po\~;inien być dopełniony 
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wejścia w zycie 
ustawy albo od dnia wejścia w posiadanie lub od dnia 
wyprodukowania maszyny. 

3. Obowiązek zgłoszenia zmian 
winien być dopełniony w terminie 
dnia zaistnienia zmiany. 

(art. 1 ust. 2) po
siedmiu dni od 

4. Rejestracji dokonuje się przez złożenie wypel
l,lionej deklaracji, której wzór ustali Prez~ Central
nego Urzędu Drobriej Wytwórczości. Prezes Central
nego Urzędu Drobnej Wytwórczości za zgodą Przewod
niczącego Pai.stwowej Komis~i Planowania Gospodcu·
czego wyda szczegółowe przepisy, dotyczące organizacji 
i sposobu rejestracji oraz kontroli wykonania obowiąz
ku rejestracji. Zarządzenie to podlega ogłoszeniu w Mo
nitorze Polskim. 

Art. 4. Zbycie lub oddanie w użytkowanie maszyn, 
podlegających r ejestracji, może pod nieważnością na
stC' lJić tylko za zezwoleniem władzy rejestracyjnej 
(art. 3 ust. ]). 

Art. 5. 1. Maszyny nieczynne mogą ulec przymuso
wemu wykupowi przez Państwo. 

2. Przewodniczący Pailstwowej Komisj i Planowa
nia Gospodarczego może w drodze rozporządzenia roz
Ciągnąć przymusowy wykup, o którym mowa w ust. 1, 
na maszyny nie dostatecznie wykorzystywane. Rozporzą
o zenie to określi, jakie maszyny uważa się za niedo
oEtatecznie wykorzystywane. 

Art. 6. 1. O wykupie maszyny orzeka prezydium 
wojewódzkiej rady narodowej, właściwe ze względu 

na miejsce, w którym znajduje się przedmiot podle
gający wykupowi, na wniosek prezydium pov.riatowej 
n rtly narodowej albo wykonawcy narodowych planów 
~ospodarczych. 
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Poz.285 286 _______________________________ ~'L ____________ __ 

• 
2. Rada Ministrów. w drodze rozporządzenia określi 

szczegółowo tryb postępowania w sprawach przymuso
wego wykupu • . zasady szacowania maszyn, zasady i spQ

sób wypłaty odszkodowania oraz tryb i zasady prze
kazywania przedmiotu wykupu wykonawcom narodo
wych planów gospodarczych. 

Art. 7. Kto w celu uchylenia się od obowiązku 
rejestracji albo wykupu ukrywa maszynę, uszkadza ją 

albo w inny sposób udaremnia wykonanie postanowleń 
niniejszej ustawy 

- podlega karze więzienia do lat trzech i grzywnie. 

Art. 8. Kto: 

1) nie dopełni obowiązku rejestracji maszyn albo 

2) świadomie lub z niedbalstwa badż zgłasza do re
jestracji dane niezgodne z pr~wdą. bądż zataja' 
okoliczności istotrie dla rejestracji 

- podlega karze aresztu do trzech miesięcy i grzyw
nie do 150,000 zł albo jednej z tych kar. Orzekanie na
stępuje w trybie postępowania karno-admin istracyjnego. 

Art. 9. W razie skazania za czyn, przewidziany 
wart. 7 i 8, można orzec przepadek przedmiotu, obję
tego obowiązkiem rejestracji. 

Art. 10. Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi 
R ady Ministtów, Przewodniczącemu Państwowej Ko
m isj i Planowania Gospodarczego i w iasciwym mini
strom. 

Art. 11. Ustawa wchodzi w życie z d~"liem ogło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: w z. Al. Zawadzki 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
Państv"Jt)wej Komisji Planowania Gospodarczego: 

H. Mll1C 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SZKOL WY2SZYCH I ŃAUKI 

z dnia 9 czerwca 1950 r. 

w sprawie zmian organizaeyjnych na Uniwersytecie Warszawskim. 

,"a podstawie art. 20 dekretu z dnia 28 października 
1947 r. o organizacji nauki ' i szkolnictwa wyższego 
(Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 415) za!ządza się, co następuje: 

§ 1. Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
Uniwersytetu Warszawskiego: 

1) przemianowuje się katedrę Fizyki Teoretycznej 
w raz z połączonym z nią zakładem naukowym na 
katedrę Fizyki Teoretycznej I, 

2) tworzy się katedrę Fizyki Teoretycznej II wraz 
z połączonym. z nią zakładem naukowym. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Szkół Wyższych Nauki: w z. E. Krassowska 


