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DEKRET
września

z dnia 21
o

powołaniu Głównego

1950 r.

Komitetu Lotnictwa Cywilnego.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytuc.yjnej z dnia
19 lutego 1947 r . o ustroju i zakresie dz ia łania najwyż
szych organów Rzeczypoopolitej Polskiej i ustawy z dnia
-2l lip~a 1950 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 271)Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
Art. 1. Celem zapewnienia rozwoju lotnictwa cywilnego i przystosowania do potrzeb planowej gospodarki - tworzy się przy Prezesie Rady Ministrów Głów
ny Komi tet Lotnictwa Cywilnego.
Art. 2. ,Główny Komitet Lotnictwa Cywilnego jes1
pańs twowym organem plano·w ania , kierownictwa i kóntroli ca łokształtu zag ad ni eń lotnictwa cywilnego.
Art; 3. Do zakresu dz ia łania Głównego Komitetu
Lotnictwa Cywilnego należą w szc zegó lności:
1) ustalanie wytycznych rozwojowych lotnictwa cywilnego w zakresie zagadnień t echnicznych, organizacyjnych, prawnych "'l. szkoleniowych;
2) sprawy szkolenia kadr fachowych lotnictwa cywilnego wszystkich szczebl i., koordynowanie tego szkolenia oraz planowego rozmieszczenia kadr;
3) opiniowanie planów produkcji i rozdział u sprzętu
lotniczego dla potrzeb lotnictwa cywilnego;
4) sprawy budowy i rozbudowy lotnisk dla potrzeb
lotnictwa cywilnego;
5) sprawy dotyczące organizacji międzynarodowych
lotnictwa cywilnego;
6) sprawy działalności wydawniczej w dzi.edzinie lotnictwa cywilnego;
7) kierownictwo i nadzór nad działalnością Ligi Lotniczej.
Art. 4. Sprawy .budowy i rozbudowy lotnisk dla
p otrzeb lotnictwa cy\vilnego, programów wyszkolenia
oraz zaopatrzenia w sprzęt lotniczy Główny Komitet
Lotnictwa Cywilnego uzgadnia z Ministrem Obrony
Narodowej.

wany przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wnioseK
Prezesa Rady Ministrów.
2. Do Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego
wchodzi ponadto trzech przedstawicieli Ministra Obrony
Narodowej i po dwóch przedstawicieli Ministrów: Komunikacji, Przen- vsłu Ciężkiego oraz dwó.ch prz edsta~
wicieli Ligi Lotni..:zej.
3. Dla opracowania niektórych zaga dnień przewodniczący komitetu powołuje dodatkowo przedstawicieli zainteresowanych r t'sortów oraz pracowników
nauki.
Art. 6. 1. Pracą Głównego Komitet u Lotnictwa '
Cywilnego kieruje P rezydium Komitetu.
2. Na czele Prezydium Komitetu stoi Przewodnicz ący Głównego Komitetu Lotnictwa Cywilnego, którykieruje pracą prezydium i czuwa nad jej prawidłowym
biegiem.
3. Członków prezydium :powołuje Prezes . Rady
Ministrów.
Art. 7. Budżet
wilnego objęty jest
strów.

Główn eg o

budżete m

Komitetu Lotnictwa .cyPrezydium Rady Mini-

Art. 8. Pracownicy Główneg o Komitetu Lotnictwa
Cywilnego są pracownikami par\stwowymi w rozumie-niu ustawy o państwowe j służbie cywilnej.
Art. 9. Uprawnienia Główn eg o Komitetu Lolni::twa Cywilnego, organizację oraz zakres dz iałania Głów~
nego Komitetu i jego Prezydium określi statut nadany
przez Prezesa Rady Ministrów w drodze zarządzenia
ogłoszonego w Monitorze Polskim.
Art. 10. Wykonanie dekretu porucza się Prezeso-wi
Rady Ministrów.
Art. 11.
szenia.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłQ

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
Art. 5. 1. Na czele Głównego Komitetu Lotnictwa
Cywilnego stoi przewodniczący, mianowany i odWNY-

Prez~s Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

398
DEKRET
z dnia 21

września

1950 r.

o rozgraniczeniu nierudlOmości Skarbu Państwa lub nieruchomości nabywanych ąla realizacji narodowyc1i
planów gospodarczych.

Na podstawie art. 4: Ustawy Konstytucyjnej z dnia ~ szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia
19 lutego. 1947 r. o ustroju i zakreslę działania najwyż~ ;n lipcą 1950 1;. 9 upoważn,ieniu Rządu dQ Wy'd~wania

