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.2. Władza żeglugowa unieważni dokument podró- ' 
fIy tratwy w przypadkach powstania przeszkód na dro
dze wodnej, uniemo~liwiających wykonanie splawu, lub 
stwierdzenia, że okoliczności podane w zgłoszeniu 

(§ 4 ust. 2) są niezgodne ze stanem faktycznym. 

§ 12. Wzory za:,wiadczenia i oświadczenia o po
dlOdzeniu drewna, przeznaczonego do spławu, i €l.oku-

mentu podróży tratew ustali Minister KomunIkacji 
i ogł{)~' i w Dzienniku Taryf i Zarządzeń Komunika
cyjnych. 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dn iem 
ogłoszenia. 

Minister Komunikacji: J. Rabanowskl 
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ROZPORZĄDZENIE MiNISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH 

z dnia 30 czerwca 1950 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie norm obszar'owych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz osadników 
wojskowych oraz spłaty należności za gospodarstwa, nadane na podstawie deluetu o ustroju rolnym i osad~ 

niciwie na obszarze Ziem Odzyskanych i b. \Volnego ~iiasta Gdańska. 

Na podstawie art. 21 ust. 3 dekretu z dnia 6 wrześ
nia 1946 r. o ustroju rolnym i osadnictwie na obszarze 
Ziem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. 
R. P. z 1946 r. Nr 49, poz. 279 i z 1947 1'. Nr 66, 
poz. 410) zarządza się, co następuje: 

.~ 

§ 1. W rozporządzeniu Ministrów: Rolnictwa i Re
form Rolnych, Ziem Odzyskanych oraz Administracji 
Publicznej z dnia 22 listopada 1947 r. w sprawie norm 
obszarowych, szacunku, odliczenia od ceny na rzecz 
osadników wojskowych oraz spłaty l1ależności za gos
podarstwa nadane na podstawie dekretu z dnia 6 wrześ
nia 1946 1'. o ustroju- rolnym i osadnictwie na obszarze 
Żiem Odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska (Dz. U. 
R. P. Nr 74, poz. 471) wprowadza się zmiany następu
jące: 

1) § 22 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 22. 1. Inwentarz żywy szacuje się w życie 
według następujących stawek: 

1) Konie - niezaleinie od kondycji i wieku - 15 
kwintali. , 
Młodzież - niezależnie od kondycji, do 1 roku 
- 3,5 kwintala, od 1 do 2 lat - 7,5 kwintala 
i od 2 do 3 lat - 11 kwintali. 

2) Krowy - niezależnie od kondycji i wieku -
12 kwintali. 
Młodzież - niezależnie od kondycji, do 112 roku 
-1,5 kwintala, od 1/~ do 11/2 roku - 3 kwin
tale i od 11/2 do 21/2 lat - 6 kwintali. 

3) Woły, stanowiące inwentarz pociągowy 

kwintali. 
4) Trzoda chlewna - ni ezależnie od kondycji: 

maciory i tuczniki 12 kwintali 
warchlaki i maciorki 7 
mł·odzież 

prosięta 

4 
1 " ,. 

9 

5) Owce - niezależnie (jd kondycji i wieku _L 
1,5 kwintala. 
Młodzież - 0,75 kwintala i jagnięta - 0,50 
kwintala. 

6) Kozy - niezależnie od kondycji wieku -
3 kwintale. 
Młodzież - do 1,5 kwintala. 

7) Drób w zależności od rodzaju (kury, kaczki, gęSl 
itd.) - od 2 do 10 kilogramów. 

2. Sztuki zarodowe i rozpłodowe szacuje się 

o 50°/0 wyżej niż sztuki dorosłe. 

3. Wiek trzody chlewnej oraz mlodzieży koni, 
krów, owiec i kóz przyjmuje się dla- celów szacunko
wych z chwili objęcia przez osadnika, gospodarstwa". 

2) po § 22 dodaje się § 22 'a w brzmieniu: 

,,§ 22-a. Osadnikom, którzy zgłoszą spłatę jedno
razowo całkowitej należności za poszczególne sztuki 
inwentarza, obniża się szacunek tych sztuk o 25°/0." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Rolnictwa i Reform Rolnych: J. Dqb"Kociol 
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z dnia 1 lipca 1950 r. 

w sprawie sposobu sporządzania protokołów zdawczo-odbiorczych, zasad i trybu dokonania oszacowania 
majątku podlegającego oddaniu przez centrale spółdzielni przedsiębiorstwom państwowo - spółdzielczym oraz 

zakresu odpowiedzialności za długi obciążające majątek oddany. 

Na podstawie art. 7. ust. 3 ustawy z dnia 21 maja 
1948 r. o przedsic;biorsiwach państwowo-spółdzielczych 
(Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 201) zarz"ldza się, co następuje: 

§ 1. Oddanie przedsiębiorstwu państwowo - spół
dzielczemu majCitku centrali spółdzielni stwierdzone 
powinno być protokołem zdawczo-odbiorczym. 
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§ 2. 1. Nadzór nad czynnościami związanymi ze 
sporządzaniem protokołów zdawczo-odbiorczych spra
wuje komisja w składzie 5 osób, powołana zarządzeniem 
ministra, któremu podlega przedsiębiorstwo państwowo
spółdzielcze. Przewodniczącego, zastępcę przewodniczą
cego i jednego członka komisji powołu;e minister, po
zostałych dwóch ,członków wyznacza Centralny Związek 
Spółdzielczy. 

2. Osoby zatrudnione w przedsiębiorstwie pań
stwowo-spółdzielczym, które majątek przejmuje, lub 
w 'centrali spółdzielni, która majątek oddaje, nie mogą 
wchodzić w skład komisji. 

3. Do powzięcia przez komisję uchwał konieczna 
jest obecnosć przewodniczącego lub wiceprzewodniczą
cego i przynajmniej 2 członków. Uchwały komisji za
padają większością głosów. W razie równości głosów 
decyduje głos przewodniczącego (wiceprzewodniczą
cego). Wszystkie uchwały komisji powinny być proto
kołQw;me. 

§ 3. 1. Przedsitibiorstwo państwowo-spółdzielcze 
centrala spółdzielni powinny wskazać komisji swych 

przedstawicieli, upoważnionych do sporządzenia i pod
pisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

2. Szczegółowe zarządzenia co ', do trybu postępo
wania przy sporządzaniu protokołów oraz co do ich 
formy wydaje komisja. 

, § 4. 1. W protokole zdawczo-odbiorczym należy 

zaUl1eSCIC zestawienie, oszacowanie i opis wszystkich 
składników majątkowych, które siosownie do zarządze
nia ministra przewidzianego wart. 7 ust. 2 ustawy 
z dnia 21 maja 1943 r. o przedsiębiorstwach państwowo
~półdzielczych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 201) podlegają 
oddaniu, jak również zestawienie wszystkich długów, 

które obciążają majątek. 

2. Jeżeli majątek podlegający oddaniu stanowi 
zespół urządzeń .(ruchomości i nieruchomości), które 
służą do wykonywania określonej w zarządzeniu, o' któ
rym mowa w ust. 1, działalności gospodarczej
w protokole należy wymienić w szczególności znaki 
towarowe, księgi handlowe, towary i pieniądze, patenty, 
wzory użytkowe i zdobnicze, wierzytelności i zobowią
zania, które powstały w związku z zarządzaniem tym 
majątkiem. 

3. Jeżeli oddaniu podlega nieruchomość, w protq
kole należ.y w szczególności podać numer księgi wie

;c~J:,)~~j' i~' załąc~y~.A(} . · P,rpt9kołu poświadczony odpis 
tej księgi wieczystej. ~ 

4. Jeżeli za świadczenia, które przechodzą na 
przedsiębiorstwo państwowo-spółdzielcze, centrala spół
dzielni uiściła należność z góry i świadczeń tych 
w całości lub w części nie odebniła--do protokołu zdaw
czo - odbiorczego wpisuje się wartość świadczeń nie
odebranyc~przez centralę. 

5. W protokole należy opisać majątek według sta
nu istniejącego w dniu sporządzenia protokołu, jeśli 

jednak faktyczne objęcie majątku przez przedsiębior

stwo pańS'twowo-spółdzielcze nastąpiło wcześniej -
według stanu w dniu faktycznego objęcia majątku. 

6. W razie sporu, czy jakiś składnik majątkowy, 

wierzytelność lub zobowiązanie powinny być wpisane 

do protokołu, decyzję wydaje komisja. Przedstawiciele 
centrali lub przedsiębimslwa, ktorzy z decy.zją l~omisji 

się nje godzą, mogą wnieść o tym wzmiankę do proto-~ 
kołu. ' 

§ 5. 1.' Jeżeli przedstawiciel przedsiębiorstwa 

państwowo-spółdzielczego me zgłasza sprzeciwu, war
tość oddanych składników' majątkowych przyjmuje się 

w protokole zdawczo-odbiorczym w tej wysokości, . jaka 
wynika z ksiąg handlowych centrali z uwzględnieniem 
dokonanych nakładów i odpisów na amortyzację. Jeżeli 
jednak przedstawiciel przedsiębiorstwa pal1stwowO
spółdzielczego uzna szacur:ek figurujący w księgach 

handlowych za oczywiście nadmierny, za zgodą przeri
stawicieli centrali można w protokole ustalić inną 

wartość oddanego majątku. 

2. W przypadku, gdy przedstawiciele przedsię

biorstwa państwowo-spółdzielczego i centrali spółdzielni 
nie mogą osiągnąć porozumienia co do rzeczywistej war
tości oddanego składnika majątkowego, kom'sja może 

. wyznaczyć rzeczoznawców, jeżeli warto;§ć książkowa 
oczywIscle odbiega od ceny obowiązującej. Na pod
stawie orzeczenia rzeczoznawców komisja może naka
zać wpisanie do protokołu wartości niższej niż ta, jaka 
wynika z ksiąg handlowych centrali, lub też nakazać 

wpisanie wartości figurującej w księgach. 

3. Jeżeli przekazywane przedmioty nie są ujęte 

wartościowo w księgach handlowych lub są ujęte w ce
nach przedwojennych - oszacowanie nastąpi na pozio
mie bieżącej ceny nabycia lub kosztów wytworzenia 
z uwzględnieniem procentu zużycia; w przypadkach 
spornych komisja ~oże wyznaczyć rzeczoznawców. 

4. Wartość przedmiotów majątko"-'Ych podlega
jących amortyzacji należy wpisać do protokołu w dwóch 
pozycjach, oddzielnie podając wartość pierwotn ą, a od
dzielnie wysokość amortyzacji. Przedmioty, co do któ
rych dozwolony jest jednorazowy odpis na amortyzację, 
należy wykazać w ich wartości pierwotnej, podając 
jednocześnie właściwy procent amortyzacji. 

5. Koszty powołania rzeczoznawców ponosi przed
siębiorstwo państwowo-spółdzielcze, jednak w przy
padku przewidzianym w ust. 2 komisja, obniżając szacu
nek . figurujący w księgach, może jednocześnie zobo
wiązać centralę spółdzielni do zwrotu przedsiębiorstwu 
państwowo-spółdzIelczemu całości lub części tych kosz
tów. / 

§ 6. 1. Protokoły zdawczo-odbiorcze sporządza się 
w trzech egzemplarzach, z których jeden zatrzymuje 
przedsiębiorst wo państwowo-spółdzielcze, drugi cen
trala spółdzielni, a trzeci przesyła się komisji. 

2. W przypadku; gdy nadesłany protokół sporzą

dzono z naruszeniem przepisów niniejszego rozporzą

dzenia lub zarządzeń komisji, albo jeżeli jest 0'1 nie
dokłach.y, komisja może zarządzić ponowne :2,:, 'sanie 
lub u· ; .'pełnienie albo sprostowanie protokolu. 

3. W ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu 
zdawc--o-odbiorczego centrala spółdzielni. i prL,edsię
blorstvJo państwowo-spółdzielcze mogą złożyć komisj~ 
wnioski o dokonanie skreśleń w protokole albo o wpi
sanie do protokołu innych jeszcze przedmiotów mająt
kowych, wierzytelności albo zobowiązań. TQrmin ten 
W przypadku przewidzianym w ust. 2 biegnie od dnia 
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podpisania nowego protokołu, uzupełnienia go lub 
,sprostowania. 

§ 7. 1. Protokół zdawczo-odbiorczy wraz z wnios
kami central spółdzielni i przedsiębiorstwa państwowo

spółdzielczego, o których mowa w § 6, oraz z własną 
opinią o tych wnloskClch komisja przedstawia do za
twierdzenia ministrowi, który sprawuje nadzór nad 
przedsiębiorstwem państwQ\vo-spółdzielczym. 

2. W decyzji zatwierdzającej minister orzeka, że 

protokół zatwierdza bez zmian, bądź też, że zatwierdza 
go ze zmianami w decyzji wymienionymi. Z chwilą 

wydania tej decyzji prawa i zobowiązania objęte pro
tokołem zdawczo-odbiorczym przechodzą na przedsi ę

biorstwo państwowo-spółdzielcze, o ile faktyczne obję
c~ e nie nastąpiło przed sporządzeniem protokołu. Jeżeli 
:"3.ktyczne objęcie nastąpiło przed sporządzeniem pro
tokołu, decyzja ministra działa z mocą wsteczną od 
chwili faktycznego objęcia. 

§ 8. 1. Wobec osób trzecich przedsiębiorstwo 
państwowo-spółdzielczc i centr ala spółdzielni odpowia
dają solidarnie za zobowiązani a, które ciążyły na od
danym majątku przed wydan iem decyzji zatwierdza
~ącej, o której mowa w § 7 ust. 1. Centrala spółdzielni 
nie odpowiada jednak za zobowi ązania, które powstały 
w związku z czynnościami przedsiębiorstwa pal1stwo
wo-spółdzielczego nawet przed sporządzeniem proto
kołu zdawczo - odJ;>iorczego, j eżeli faktyczne objęcie 

przedsiębiorstwa nastąpiło wcześniej. 

2. W granicach wartości przejętego majątku, 

przedsiębiorstwo państwowo-Epółdzielcze ureguluje zo
bowiązania centrali, ''''Ymienione w ust. 1. W uzasad
n ;onych gospodarczo przypadkach minister sprawujący 
nadzór nad przedsiębiorstwem państwowo-spółdzielczym 
może w porozumieniu z Ministrem Finansów ustaiić 

inny tryb regulowania zobowiązań i wyłączyć od prze
jęcia wszystkie lub niektóre wierzytelnoŚci. 

§ 9. 1. Koszty oddania majątku i sporządzenia 

protokołów zdawczo-odbiorczych obciążają, jeśli roz
porządzenie nie stanowi inaczej, przedsiębiorstwo pań
stwowo-spółdzielcze. 

.2. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego 

i członkowie komisji, o których mow.a w § 2, otrzy
mują za .[3we czynnoscl wynagrodzenie z funduszów 
przedsiębiorstwa państwowo-spółdzielczego w wyYJ
kości, ustalonej przez ministra sprawującego nadzór 
nad przedsiębiorstwem państwowo-spółdzielczym w po
rozumieniu z Ministrem Finansów. 

'3. Przedsiębiorstwo państwowo-spółdzielcze nie 
jest zobowiązane do zwrotu centrali spółdzielni kosztów 
wynagrodzenia pracowników zatrudnionych przy prze
kazywaniu majątku i sporządzaniu protokołów, z Wy
jątkiem wynagrodzenia za prace przy przekazywaniu 
majątku i sporządzaniu · protokołów, wykonane w godzi
nach nadliczbowych. 

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietrich 

Minister Górnictwa : R. Nieszporek 

Kierownik Ministerstwa Przemyslu Ciężkiego: 

K. Zemaitis 

Minister Przemysłu Lekkiego: E. Stawiński 

Minister Przemysłu Rolnego i Spożywczego: 
B. Rumińskj 

Minister Handlu Zagranicznego: w z. C. Bajel 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 

z dnia 4 lipca 1950 r . 

w spraVl' ie zasad .i sposobu przeprowadzania badań na choroby weneryczne. 

Na podstawie art. 1~ ust. 3 dekretu z dnia 16 kwiet
nia 1946 r . o zwalczaniu chorób wenerycznych (Dz. U. 
R. P. z 1949 r. Nr 51 , poz. 394) zarządza si ę, co nastę
puje : 

§ 1. Kobiety w okresie CląZy obowiązane są pod
dawać się dwukrotnemu badaniu na choroby w en eryczne:· 
przed upływem piątego i ósmego miesiąca ciąży. 

. § 2. Woje\vóclzka Rada Narodowa może zarządzić 
p{'zeprowadzenie badąIl na choroby weneryczne: 

l) osób zatrudnionych w urzędach oraz innych zakła
dach pracy, jak również młodzieży pobiera5ącej 
naukę w szkołach, 

, . 
2) całej ludności lub ludności w określonym wieku, 

zamieszkałej w określonych miejscowościach lub 
okręgach w przypadku szerzenia się w tych miej
scowościach lub okręgach chorób wenerycznych. 

§ 3. Badania kobiet w okresie ciąży ~§ 1) prze
prow adza właściwy ze względu na ich zamieszkanie 
ośrodek zdrowia, a w jego braku - inny naj bliżej po
łożony społeczny zakład służby zdrowia . 

§ 4. Prezydium V.fojewódzkiej Rady Narodowej 
ustala t e rminy i miejsca badań osób wymienionych 
w § 2 pkt 1 w porozumieniu z kierownictwem zakład u 
pracy bądź szkoły. Zarządzając badanie osób wymie-


