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50
USTAWA
z dnia 4 lutego 1950 r.
o wydawaniu Dziennika Poczty i Telekomunikacji.

Nr 63, poz. 481) 'wyraz: "rozporząd zenie", użyty w róż
nych przypadkach, zastępuje się odpowiednio wyrazem:
"zarządzenie" w tych samych przypadkach.

Art. 1. Minister Poczt i Telegrafów wydaje Dziennik Poczty i Telekomunikacji.
Art. 2.

W Dzienniku

Poczty i Telekomunikacji

Art. 6. Kaźde rozporządzenie, wydane na podstawie jednego z przepisów, wymienionych wart. 5, może
być uchylone lub zmienione w drodze zarządzenia.

ogłas za się:

1)

zarządzenia

Ministra Poczt i Telegrafów, wydawane
na podstawie lub w wykonaniu przepisów ustawow ych, z zakresu działania poczty i telekomunikacji,
2) zarzadzenia wewnętrzne, instrukcje i obwieszczenia
Minis~ra Poczt i Telegrafów oraz organów jemu

Art. 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. o wydawaniu Dziennika Taryf pocztowych, teletechnicznych i ra- \
diokomunikacyjnych (Dz. U. R. P. Nr 84, poz. 622).

podległych.
Zarządzenia, wymienione wart. 2 pkt 1,
za prawnie ogłoszone w dniu wydania numeru Dziennika Poczty i Telekomunikacji, w którym
je umieszczono; wchodzą one w życie z dniem ogło
szenia, o ile inaczej w nich nie postanowiono.

Art. 3.

uważa mę

Art. 8. Wykonanie ustawy pórucza się Ministrowi
Poczt i Telegrafów.
Art. 9.
szenia.

Art. 4. Na każdym numerze Dziennika Poczty
i Telekomunikacji oznacza się dzień jego wydania.

Ustawa

wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut

Art. 5.
Wart. 4 ust. 3, art. 13 ust. 1, art. 15
ust. 4 i art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r.
o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. z 1933 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz
Minister Poczt i Telegrafów: W. Szymanowski

51
USTAWA
z dnia 4 lutego 1950 r.
o ochronie
Rozdział

przeciwpożarowej

1.

Władze.

Art. 1. 1. Dla: celów · ochrony prz ec iwpoż arowej
tworzy się Komendę Główną Straży Pożarnych , podległą bezpośrednio Ministrowi Administracji
Publicznej
i obejmującą zasięgiem swego działania obszar całego
Państwa.

2.

Tworzy

się

wojewódzkie komendy

straży

po-

żarnych, a dla obszaru m. st. Warszawy i m. Łodzi Warszawską i Łódzką Komendę Straży Pożarnych, podległe

Komendzie Głównej.
3. Wojewódzkim komendom
komendy straży pożarnych.

kształtem

powiatowe

Do zakresu działania komend straży
kierownictwo i nadzór nad cało
ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności:

Art. 2.
pożarnych

podlegają

1.

należy

1) sprawy organizacji straży pożarnych i okręgowych
pogotowi pożarniczych oraz nadzoru nad ich ustrojem i działalnością,
2) sprawy sżkolenia fachowego w zakresie akcji zapobiegawczej i walld z pożarami,

i

jej orgunizacji.

3) sprawy planowania potrzeb technicznych straży pożarnych, dotyczące sprzętu, ekwipunku, narzędzi.
i taboru,
4) sprawy popierania wynalazków i wytwórczości
prz eciwpoża rowej, tudzież sprawy wniosków, dotyczących normalizacji w zakresie ochrony przeci wpożarowej,
5) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi, zwią zkami zawodowymi oraz organizacjami społecznymi w zakresie: obrony przeciwlotniczej, walki z powodzią i innymi klęskami, ratownictwa i pomocy sanitarnej, wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego i zawodowego
oraz pracy kulturalno-oświatowej.
2. Minister Administracji Publicznej ustali w drodze rozporządzenia szczegółowy zakres działania komend
straży pożarnych.

Ąrt. 3. Minister Administracji Publicznej określi
w drodze rozporządzenia, wydanego w porozumieniu
z Ministrem Skarbu, organizacje komend straży pożarnych.
.
.
Art. · 4. l. Komendanta Głównego Strazy Pożar
nych mianuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na
wniosek MiIl~tra .Ą~ąlinist:racji Publicznej.

