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Poz.' 

D E K R E T Y: 

396 - 'z dnia 2t września 1950 1\ o Państwowej Inspekcji Handlowej 
397 - z dnia 21 września 1950 r. o powołaniu Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego 
398 - z dnia 21 września 1950 r. o rozgraniczeniu nieruchomości Skarbu Państwa lub nieruchomości 

nabywanych dla realizacji narodowych planów gospodarczych 
399 - z dnia 21 wrześn ia 1950 r. o opodatkowaniu przedsiębiorstw gospodarki uspołecznionej 
400 - z dnia 21 wrzęśnia 1950 r. zmieniający ustawę o zmianie organizacji naczelnych władz gos

podarki narodowej 
401 -- z dnia 21 września 1950 r. o 
402 - z dnia 21 września 1950 r. 

kowym 

zmianie prawa o stowarzyszeniach 
o zmianie ustawy o obowiązku uczestniczenia w obrocie bezgotów-

403 - z dnia 21 września 1950 r. o zmianie dekretu 
wego funkcjonariuszów państwowych 

o . tymczasowym unormowaniu stosunku służbo-

4114 - z dnia 21 września 1950 r . o zmianie przepisów, dotycz:[cych szkół akademickich i stosunku 
służbowego profesorów i pomocniczych sił naukowych tych szkół 

405 - z dnia 21 września 1950 r. o zmianie przepisów, dotyczących stosunku służbowego i uposażenia 
etatowych docentów państwowych szkół akademickich 

406 - z dnia 21 września 1950 r. o zmianie dekretu o kwalifikacjach zawodo\'łych nauczycieli szkół 
powszechnych w ' okresie powojennym 

407 - z dnia 21 września 1950 r. o zniesieniu odrębnych systemów emerytalnych dla pracowni
ków b. związków samorządu t ery torialnego oraz ich przedsiębiorstw i zakładów 

408 - z dnia 21 września 1950 r . '0 zaopatrzeniu dla pracowników b. kolei prywatnych przej ętych 
przez przeds iębiorstwo państwowe "Polskie Koleje Państwowe" oraz dla wdów i sierot pozo
stałych po tYCil pracownikach • 

409 -'- z dnia 21 września 1950 r. zmieniający ' ustawę o pokrywaniu opłat w szpitalach, będących 
zakładami społecznymi służby zdrowia • 

410 - z dnia 21 września 1950 r. o przejściowym t rybie nabywania uprawnień pielęgniarki (pie
lęgniarza ) 
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o Państwowej Inspekcji Handlowej. 
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Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 r . o ustroju i zakresie działania naj
wyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy 
z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wy
dawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, 
poz. 271) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Pal'i.
stwa zatwierdza, co następuje: 

1) Główny Inspektorat, na czele którego stoi Główny 

Art. 1. Celem usprawnienia zaopatrzenia towaro
wego mas pracujących, zabezpieczenia interesów kon
sumenta i sprawnOSCl jeg;} obsługi oraz zwalczania 
spekulacji t worzy się Państwową Inspekcję Handlową. 

Art. 2. 1. Państwowa Inspekcja H andlowa podle
ga Ministrowi Handlu Wewnętrznego. 

2. Organami Państwowej Inspekcji Handlowej są: 

Inspektor, oraz 
2) wojewódzkie inspektoraty 

Warszawie i m . Łodzi), na 
jewódzcy inspektorzy. 

(inspektoraty w m. st. 
czele których stoją wo-

3. Minister Handlu Wewnętrznego mOże w rażie 
potrzeby powołać na wniosek Głównego Inspektora 
inspektoraty powiatowe, na czele k tórych stoją powia
towi inspektorzy. 

Art. 3. 1. Głównego Inspektora mianuje i zwalnia 
Mini.ster Handlu Wewnętrznego. 

2. Wojewódzkich i powiatowych inspektorów mia
nuje i l'vvalnia Minister Handlu Wewnętrznego po za
sięgm,ędu opinii ' prezydium właściwej rady narodowej. 
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Art. 4. Wojewódzkie i powiatowe inspektoraty 
obowiązane są uzgadniać z prezydiami właściwych rad 
narodowych plany działalności na terenie województwa 
lub powiatu oraz składać im okresowe, a na żądanie 
xównież doraźne sprawozdania. Wojewódzkie i powia
towe inspektoraty obowiązane są nadto wykonywać po
,lecenia prezydiów właściwych rad narodowych w za
kresie ustalonym zadaniami Państwowej Inspekcji 
Handlowej . 

Art. 5. Zadaniem Państwowej Inspekcji Handlowej 
jest ochrona interesów konsumenta, współdziałanie 
w zwalczaniu spekulacji oraz czuwanie nad przestrze
gamem przęplSOW, dotyczących obrotu towarowego, 
li nad prawidłowością działania aparatu handlowego, 
a w szczególności: 

l) inspekcja uspołecznionej i prywatnej sieci handlo
wej oraz żywienia zbiorowego pod względem ilo~ 

ściowego, jakościowego i asortymentowego zaopa
trzenia towarowego, 

2) inspekcja dystrybucji masy towarowej, 
3) sprawdzanie prowadzenia książek zażaleń i sposobu 

załatwiania zażaleń, 

4) inspekcja przestrzegania obowiązujących cen i usta
lonych marż zarobko\vych, 

5) inspekcja ochrony mienia socjalistycznego w zakre
sie sieci zakładów obrotu towarowego, 

6) inspekcj a magazynowania , transportowania i za
bezpieczania towarów, 

7) badanie jakości artykułów , stanowiących przedmiot 
wewnętrznego obrotu to\varowego przez prowa
dzenie w tym celu laboratoriów analitycznych, 

8) inspekcja przestrzegania obowiązujących standartów 
i receptur, 

9) powoływanie r zeczoznawców w zakresie t echnologii 
arykułów stanowiących przedmiot wewnętrznego 

obrotu towarowego, r zeczoznawców w zakresie 
techniki oarDtu tymi artykułami oraz probierców, 
wagowych, klasyfikatorów branżowych, 

10) orzekanie o zniszczeniu lub oddaniu do przerobu 
artykułów stanowiących przedmiot wewnętrznego 

obrotu towarowego, zepsut ych lub nie nadających 
się do użytku , 

11) współdziałanie w zwalczaniu handlu nielegalnego 
i łańcuszkowego oraz innych fm'm spekulacji, jak 
również gromadzenia i ukrywania towarów, 

12) s~rawdzanie rzetelności m iar y i wagi w obrocie 
towarowym, 

' 13) inspekcja sprawności i poziomu obsługi konsumenta, 
14) współpraca z wł2dzami sanitarnymi przy inspekcjo

nowaniu przestrzegania przepisów sanitarnych sieci 
zakładów obrotu towarowego, 

15) współpraca z inspekcją farmaceutyczną w zakresie 
rozprowadzania przez zakłady handlowe artykułów 
sanitarnych, farmaceutycznych i środków odurza
jących. 

Art. 6. 1. Państwowa Inspekcja Handlowa współ
działa z organami kontroli wewnętrznej i społecznej. 

2. Tryb t ego współdziałania określi za zgodą Rady 
Państwa Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra 
Handlu Wewnętrznego i w porozumieniu z Najwyższą 
Izbą Kontroli. 

Art. 7. 1. Dla wykonania swoich zadań organa 
Państwowej Inspekcji HandlO'.,,' ej uprawnione są do: 

1) dokonywania inspekcji w zakładach handlowych 
i w związanych z nimi zakładach produkcyjnych 
jak również towarów do nich przewożonych, 
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2) przeglądania dokumentów i ksiąg oraz żądania wy
jaśnień. 

2. Wykonanie czynnOSCI, wymienionych w ust. r, 
powinno odbywać się w miarę możnoŚCi w obecności 
kierownika inspekcjonowanej placówki lub osoby upo
ważnionej do zastępowania go. 

3. Z przebiegu czynności sporządza się protokół, 

który należy przedstawić do podpisu kierownikowi pla
cówki lub osobie go zastępującej. Osoby te mogą zgło
sić do protokołu swoje uwagi. 

4. Inspektorat przesyła odpis protokołu niezwłocz
nie do wiadomości prezydil,lm właściwej rady narodo
wej i właściwej nadrzędnej organizacji gospodarczej. 

Art. 8. l . Jeżeli w czasie przeprowadzenia in
spekcji zachodzi podejrzenie, że popełnione zostało prze
stępstwa, organa Państwowej Inspekcji Handlowej za
wiadomią o tym niezwłocznie władze właściwe do ści
gania danego przestępstwa. 

2. W razie, gdy organa tych władz nie są na 
miejscu obecne, a zachodzi nieodzowna potrzeba za
trzymania lub zabezpieczenia towarów i innych przed
miotów, stanowiących dowód lub przedmiot przestę~ 
stwa, organa Państwowej Inspekcji Handlowej upraw
nione są do dokonywania tych czynności. 

3. Protokoły inspekcji wraz z protokołami doko
nania czynności, wymienionych w ust. 2, należy nie
zwłocznie przekazać władzom właściwym do ścigania 

danego przestępstwa. 
Art. 9. c 1. W razie stwierdzenia w toku inspekcji 

naruszenia przepisów albo zasad prawidłowego obrotu 
t owarowego organa Państwowej Inspekcji Handlowej 
mogą na piśmie wydać na miejscu do niezwłocznego 
w ykonania niezbędne zarządzenia , j eżeli natychmiasto
we przerwanie stwierdzonego stanu rzeczy jest ze 
względu na interes społeczny konieczne. 

2. Do wydanych zarządzeń stosuje się odpowiednio 
przepis art. 7 u st. 4. 

Art. 10. 1. Kto przez odmowę w ykonania zarzą
dze11 lub żądal1, opartych na przepisach art. 7, 8 i 9, 
umyślnie przeszkadza organom Państwowej Inspekcji 
Handlowej w wykonywaniu ich zadań - podlega karze 
aresztu do 3 t ygodni i grzywny do 50.000 zł lub jednej 
z tych kar. 

2. Orzekanie następuje w trybie postępowania 

karno-administracyjnego. 
Art. 11. Minister Handlu Wewnętrznego za zgodą 

Prezesa Rady Ministrów w porozumieniu z Najwyższą 
Izbą Kontroli określi w Grodze rozporządzenia szcze
gółową organizację i tryb postępowania Państwowej 

Inspekcji Handlowej . 
Art. 12. Przepisów niniejszego dekretu nie stosuje 

się do zakładów wojskowych i przedsiębiorstw, pod
ległych Ministrom Obrony Narodowej i Bezpieczeń

stwa Publicznego. 
Art. 13. Uchyla się moc 'obowiązuj ącą rozporzą

dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 23 grudnia 
1924 r. o organizacji giełd (Dz. U. R. P. z 1930 r. Nr 23, 
poz. 209) z późniejszymi zmianami. . 

Art. 14. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów i Ministrowi Handlu Wewnętrznego. 

Art. 15. Dekret wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
Minister Handlu Wewnętrznego: T. Dietlich 
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