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Art . 31. Do CZ3SU Wej ś c;a Vi życie rozporządzenia 

R .i'::; M\n~strów, p~'zewidzi ane:~o w art. 13 u st. 1 sto
f<ije si .. ~ do egze~a.lcj i nal," <:ności p ieniężnych p rzypada
j qcych od przedsi ęolorstw państwowych odpowiedn~o 
p rzepisy a r t. 5tH § 1 !Iodeksu postępowania cyw ilnego 
z tym jednak, że eg ,?kucję admi n: stracyj ną św:adczeń 
pien ' ężnych p rowad,j s:ę wedłL;g przepisów dotych cza
sowych. 

Ar t. 32. 1. Czynności zastrzeżone w niniejszym 
dekrecie właściwemu min~strow i wyk onuje w stosunku 
do przedsiębiorstw obj ętych zakresem działani.a Cen
tralnego Urzędu Drobnej Wytwórczości Prezes tego 
Urzędu w granicach j ego uprawnień. 

2. Czynności przewid ziane wart. 15 ust. 3 i4, 
19 ust. 2 i 21 ust. 2 co do przedsiębiorstw podle
gaj ących terenowym o.rganom jednclitej władzy pafl
stwowej wykonuje prezy dium wla~~ciwej rady n arodo
dowej. 

Art. 33. Rada Ministr ów wyda szczegółowe prze
pisy prZe] SClOWe i w ykonawcze, które okażą się n ie
zbędne dla wprow adzenia w życie no.wej organizacji 
przedsiębiorstw palist wo.wych. 

Art. 34. 1. Uch yla si ę wszystkie d otychczasowe 
przepisy w sprawach un ormowanych w n iniejszym de
krec ie> . 

.., W szczególności tracą moc o.bo.wiązującą: 

l) (i',' k r '2t z dnia 3 st yczn ia 1947 r.' o tworzeniu przed
s1<;oio.rstw pailstwowj'ch (Dz. tj. R. P. Nr a, poz. 42), 

2) ustawa z dnia 21 m aja 1918 r. o przeds,lęjiorstwach 

państwowo - spółdzielczych (BI. U. R P. Nr 30, 
poI. 201), 

3) dekret z dnia 23 października 1949 r. 
przedsiębiorstw Miejskiego Handlu 
(Dz. U. R P. Nr 55, p oz. 433). 

o twoTzeniu 
Deta licznego 

Art. 35. l. Pozosta j e w mo.cy obowiązek central 
spółdzielni oddania w dotychczasowym trybie przed
s :ębiorstwom państwowo-spó~dzielczym, przekształccnym 

z m ocy nInIejSzego dek retu na przedsiębio.rstwa pań
stwo.we majątku, który pod lega oddaniu w myśl art. 7 
ustawy z dnia 21 maja 1948 r . o przedsięb io.rstwach 
państwowo.-spółdzielczych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 201). 

2. Majątek oddany stosownie do. przepisu powo
łanego w ust. 1 sta je się majątkiem Państwa . 

Art. 36. Wykonan ie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów, Przewodniczącemu Państwo.wej Ko
misji Plano.wania Gospodarczego. oraz. wszystkim mi
nistr om. 

Art. 37. Dekret wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Minis~rów: J. Cyrankiewic:l 

Wiceprezes Rady Ministrów i Przewodniczący 
PailStwowej Ko.misji Plano.wania Gospodarczego.: 

H. Minc 
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DEKRET 

z dnia 26 października 1950 r . 

o Urzędzie Doz(l:ru Technicznego. 

r>1a podstawie a!·t. 4 USt ;1wy Kcnstyt ucyji1 E' ] z dnia 
19 lutego 1947 r. Q ustroja i zakresie działania najwyż

szych organów R zeczYPo.sPo.lI t e j P olskiej i us tawy 
z dnia 21 lipca 1950 r. o upoważnieni u Rządu de '.vy
dawania dekretów z mo.cą ustawy (Dz. U. R P. Nr 29, 
poz. 271) - Rada Min istrów postanawia, a Rada Pań

stwa zat wierdza, co następuj e: 

Art. 1. 1. Tworzy się Urząd Dozoru Techn icznego, 
zwany w dalszym ciąeu "Urzędem" . 

2. Urząd podlega ]I.,I inislrowi Prz'"mysłu Ci ąź
kiego. 

Art. 2. Do. zakresu działania Urzędu należy : 

l) dozór techniczn y nad kotłami parowymi i zb io rni
kami pod ciśn ieniem , 

2) nadzór nad wykonyw aniem przepisów, do.tyczących 

t ych urządze11 , 

3) wydawanie decyzji w zakresie określonym 

w pkt 1 i 2, 
4) instruo.wanie kadr do.zoru technicznego. 

q 

Art. 3. 1. Przepis art. 2 nie dotyczy kotłów pa-
ro.wych i 'zbiorników Po.d ciśnieniem w zakresie, w ja
kim podlegają, w myśl o.bowiązujących przepisów, nad
zo.rowi i bezpo.średniemu dozorowi Ministrów: Komu
n.ikacji, Obrony Narodowej i Żeglugi o.raz władz gór
niczych. 

2. Minister Przemysłu Ciężkiego w porozumieniu 

z właściwym ministrem i za zgodą Przewo.dniczącego 

. Pańshvowej Komisji Planowania Gospodarczego może 

w drodze rozporządzenia poddać urządzenia o.kreślone 

w ust. l w całoś ci lub w części dozoro'm i nadzoro.wi 
Urzędu. 

Art. 4. 1. Na czele Urzędu sto.i Dyrektor, którego 
mianuje i zwaln ia Minister Przemysłu Ciężkiego za 
zgodą P rezesa R ad y Ministrów. 

2. Organ em d Jr adczym Dyr ektora jest Had", Tech
n iczn a. 

Art. 5. Sżczególowy zakres działania i organiza
cję Urzędu, w tym również skład i zadania Rady Tech
n icznej oraz sPo.sób powoływania jej czło.nków, określi 

statut nadany przez 1\1inistra Przemyslu Ciężkiego za 
zgo.dą Prezesa Rady Ministrów i Przewo.dniczącego 

Państwowej K omisj i Planowania GosPo.darczego. 

Art. 6. 1. Organami terenowymi Urzędu są Biura 
Do.zo.ru T echniczn ego działające na zasadzie r.ozra
chunku go.spodarczego, zwane dalej "Biurami". 

2. Biura t.worzy 'Minister Przemysłu Ciężkiego 
w dro.dze zarządzenia wydanego. w porozumieniu Z Mi
nistrem Finansów i za zgodą Przewodniczącego Pań
stwowej Komisji Planowania Gospodarczego. 

3. Minister Przemysłu Ciężkiego w po.rozumieniu 
z Ministrem Finansów i za zgo.dą Przewodniczącego 
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Państwowej Komisji Planowania Gospodarezego określi 
organizację i zakres działania Biur. 

Art. 7. 1. Szczegółowe przepisy o stJ<>SObie wy
konywania przez Urząd i Biura nadzoru i d<Y.loru nad 
urządzeniami technicznymi oraz o związanych z tym 
obowiązkach użytkowników tych urządzeń wyda Mi
nister Przemysłu Ciężkiego za zgodą Przewodniczącego 
Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w dro
dze rozporządzenia. Przepisy te w odniesieniu do ko
tłów parowych i zbiorników pod ciśnieniem znajdują
cych się w posiadaniu władz, instytucji i przedsiębiorstw 
wojskow1 ch O1."az służby bezpieczeństwa publicznego, 
będą w ydawane również w porozumieniu z Ministrami 
Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego. 

2. Szczegółowe przepisy w sprawach określonych 
w ust. 1 w odn iesieniu do urządzeń technicznych wy
mien ionych wart. 3 i poddanych n adzorowi i dozorowi 
Urzędu wydają wspólnie Min ister Przemysłu Ciężkiego 
i zainter esowany minister za zgodą Przewodniczącego 
Państwowej Kom:sji Planowania Gospodarczego. 

Art . 8. Min ister Przemysłu Ciężkiego w drodze 
zarządzenia wydanego VI porozumieniu z Ministrem 
Finansów określi czynncści Urzędu i Biur, za które 
pobrane będą opłaty, oraz ustali wysokość tych opłat. 

Ar t. 9. 1. Minister Przerpysłu Ciężkiego może 

w drodze rozporządzenia ustanowić n adzór państwowy 

nad dźwigami i innymi urządzeniami technicznymi oraz 
zlecić Urzędowi sprawowanie n ad nimi dOzoru i nad
zoru. 

2. Szczegółowe przepisy obudowie i stanie tech
nicznym urządzeń, o których mowa w ust. 1, o sposobie 
ich używania i obsłudze, jak również o nadzorze i do
zorze nad n imi w yda Minister Przemysłu Ciężkiego 

w drodze zarządzenia. 
3. Przepisy, o których mowa w ust. 1 i 2, wydane 

będą w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami 
i za zgodą Przewodniczącego Państwowej Komisji Pla
nowania Gospodarczego. 

Art. 10. Minister Przemysłu Ciężkiego w poro
zumieniu z Ministrem Finansów i za zgodą Przewodni-
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czącego Państwowej Komisji Plaąowania Gospodar
czego określi w drodze zarządzenia zasady i warunki 
zawierania przez Biura umów na wykonywanie czyn
ności związanych z urządzeniami technicznymi., a nie 
wchodzących w zakres obowiązków Biur, wynikających 
z niniejszego dekretu. 

Art. 11. 1. Stowarzysze~a Dozoru Kotłów, Cizia
łające na podstawie ustawy z dnia 31 maja 1921 - r. 
o nadzorze nad kotłami parowymi (Dz. U. R. P. Nr 50, 
poi. 303 i Nr 108, paz. 786), ulegają rozwiązaniu w ter
minach przewidzianych wart. 12. Majątek rozwiązanych 
Stowarzyszeń przechodzi na Skarb Państwa. 

2. Biura przejmują prawa i obowiązki Stowarzy
szeń Dozoru Kotłów z umów zawartych przez nie w za
kresie czynności · technicznych. 

Art. 12. Minister Pq:emysłu ' CiężkiegQ określi 
w drodze zarządzenia t erminy rozpoczęcia działalności 
Urzędu na poszczególnych obszarach Państwa. 

Art. 13. 1. Z dniem wejścia w życie dekretu 
tracą moc obowiązującą: 

1) art. 3 i 4 ustawy z dnia 31 maja 1921 r. o nadzorze 
nad kotłami parowymi (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 303 
i Nr 108, poz. 786), 

2) art. 3 ust. 1 zd. drugie i ust. 2 oraz art. 5 ustawy 
z dnia 24 m arca 1933 r. o nadzorze nad zbiornikami 
pod ciśnieniem (Dz. U. R. P. Nr 28, poz. 234). 

2. Postanowienia rozporządzeń" wydanych na pod
stawie przepisów wymien ionych w ust. 1, o ile nie są 
sprzeczne z postanowieni~mi niniejszego dekretu, po
zostają w mocy do czasu wydania rozporządzeń i za
rzą.dzeń przewidzianych w niniejszym dekrecie. 

Art. 14. Wykonanie dekretu porucza się Mini
strowi Przemysłu Ciężkiego. 

Art. 15. Dekret wchodzi w życie r; dniem egło
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewics 

Minister Przemysłu Ciężkiego.; w z.. R. Fide1sJd 

DEKRBT 

z dnia 26 października 1950 E. 

o szkolnictwie rolniczym. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 r. o u.stroju i zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospoli tej Polskiej i ustawy z dnia 
21 lipca 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 zatwier
dza, co następuje: 

Art." 1.1. Do zakresu działania Ministra Rolni
ctwa i Reform Rolnych należą sprawy przygotowania 
kadr niezbędnych do wykonania w dziedzinie produk
cj i rolnej zadań, określonych przez narodowe plany go
spodarcze. z wyjątkiem spraw kształcenia kadr w szkol
n ictwie wyższym. 

2. W szczególności do zakresu działania Ministra 
Rolnictwa i Reform Rolnych należą sprawy: 

1) organizacji i administracji szkół rolniczydl, 0par
tych o podbudowę szkoły podstawowej oraz kursów 
rolniczych, 

2) programów nauczania w tych szkołach i na tych 
kursach, 

3) dokształcania zawodowego i ideologicznego nauczy
cieli szkół i kursów rolniczych oraz określania ich 
kwalifikacji do nauczania przedmiotów zawo
dowych, 

4) sprawowania nadzoru państwowego nad szkoleniem 
kadr dla rolnictwa, wykonywanym przez organi
zacje społeczne. 
3. Programy nauczania, o których mowa w ust. 2 

pkt 2), ustala Minister Rolnictwa i Reform Rolnych 
W porozumieniu z Ministrem Oświaty i P~ęz~ ~-


