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nionych w § 2 pkt 2 Prezydium~ojewódzkiej Rady 
Narodowej oznacza i podaje do publicznej wiadomości 
wiek osób podlegających badaniu, obszar, na którym 
zamieszkała ludność lub · grupa ludności ma być pod
dana badaniom, oraz terminy i miejsca badań. 

§ 5. Osoby podlegaj ące badaniu na choroby we
neryczne mogą . być zwolnione od obowiązku badania, 
jeżeli przedstawią świadectwo lekarza wydane nie 
wcześniej niż na miesiąc przed wyznaczonym terminem 
badania. 

§ 6. Każda osoba podlegająca: badaniu otrzymuje 
świadectwo stwierdzające jego przeprowadzenie. 

§ 7. Koszty związane z badaniem oraz wydawaniem 
świadectwo przeprowadzonym badaniu ponosi Skarb 
Państwa. 

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
ogłoszenia. 

Minister Zdrowia: T. Michejda 
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ROZPORI"lĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMIS.H PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 19 lipca 1950 r. , 

w sprawie rozpoezęcia działalności przez · Okręgowe Komisje Arbitrażowe we Wrocławiu, Poznaniu · i Gdańsku 

oraz tymczasowego rozszerzenia miejscowej właściwości Okręgowych Komisji Arbitrażowych w Katowicach, 
Poznaniu Gdańsku. 

Na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 6 ust. 2 dekretu 
z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwo:wym arbitrażu gos
p odarczym (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 340) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Z dniem 1 sierpnia 1950 r. rozpoczynają swą 
działalność okr:ęgowe komisje arlJitrażowe: 

1. we Wrocławiu dla obszaru województwa 
wrocławskiego, 

2. w Poznaniu dla obszaru województwa poz-
nańskiego, , 

3. w Gdańsku - dla obszaru województwa gdań
skiego. 

§ 2. Okręgowe komisje arbitrażowe wymienione 
w § 1 rozpoznawać będą w pierwszej instancji spory, 
należące do w1aściwości pailstwowych komisji arbitra
żowych, jeżeli siedziba str ony pozwanej lub miejsce 
wykonania umowy znajduje się na obszarze komisji 

" określonym w § 1, z wyjątkiem spraw, w których stronq 
jest władza naczelna lub urząd centralny. 

§ 3. Do czasu rozpoczęcia działalności przez okrę
gowe komisje arbitrażowe dla obszaru województw: 
opolskiego, zielonogórskiego i koszalińskiego właści

wymi dla obszaru tych województw są: 
1. Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Katowicach 

- dla obszaru województwa opolskiego, 

2. Okręgowa Komisja Arbitrażowa w Poznaniu 
dla obszaru województwa zielonogórskiego, 

3. Okręgowa Komisja ArbitraŻOWa w Gdańsku 

dla obszaru województwa koszalińskiego. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 
1 sierpnia 1950 r. 

Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gos
podarczego: w z. E. Szyr 
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RO'I'l.PORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ 

z dnia 19 lipca 1950 r . 

w sprawie organizacji kornend straży pożarnych. 1 

Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. 
o ochronie przeciwpożarowej i · jej organizacji (Dz. U. 
R. P. Nr 6, poz. 51) oraz § 1. pkt 5 i § 3 rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1950 r. w sprawie 

-zakresu działania Ministra Gospodarki Komunalnej 
oraz w spr awie określenia władz naczelnych, do któ
rych właściwości przechodzą sprawy, należące do tych-

czas do zakresu działania Ministra Administracji Pub
licznej (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 233) zarządza się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Na czele Komendy Głównej Straży Po
żarnych stoi Komendant Główny podległy bezpośrednio 
Min ist rowi Gospodarki Komunalnej. 

2. W skład iimendy Głównej wchodzą ponadto; 


