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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.
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2. Zastępców Komendanta Głównego, wojewódzkich komendantów straży pożarnych oraz komendantów warszawskiej i łódzkiej komendy straży pożarnych
mianuje i odwnłuje Minister Administracji Publicznej
na wniosek Komendanta Głównego.
3. Powiatowych oraz miejscowych komendantów
straży pożarnych mianuje i odwołuje Komendant Głów
ny po zasięgnięciu opinii prezydium terenowo właściwej
rady narodowej.
Art. 5. Minister Administracji Publicznej ustali
w drodze zarządzenia wzór oznaKi, umundurowania
oraz dystynkcje dla personelu technicznego komend

narodowej spośród mieszkaiiców
albo pracowników zakładu, przedsiębiorstwa lub instytucji, gdy zawodowa lub ochotn icza straż pożarna nie może zostać utworzona lub
gdy istniejąca straż pożarna (okręgowe pogotowie
pożarnicze) n ie zapewnia wystarczającego zabezpieczenia przeciwpożarowego.
4. Straże pożarne podlegają w śwej działalności
nadzorowi i kontroli właściwych terenowo powiatowych
i gminnych rad narodowych.
5. Minister Administracji Publicznej ustali w drodze zarządzenia statut wzorowy ochotniczych straży

straży pożarnych.

pożarnych.

R o z d z i a
Działalność

Art . . 6.

1.

Minister

ł

2.

zapobiegawcza.

Administracji

Publicznej

w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami wyda
w drodze rozporządzenia przepisy o· zapobieganiu powstawania i rozszerzania się pożarów oraz w innych E"prawach, związanych z zabezpieczeniem przeciwpożaro
wym.
2. Wszystkie osoby fizyczne lub pra\vne obowią
zane są współdziałać w akcji zapobiegawczej i ponos zą
odpowiedzialność za szkody, jakie z. powodu ich n iedbało·ści, lekkomyślności lub opiesza1ości w wykonywaniu poleceń władz pożarniczych pon i ósł powierzony
ich pieczy majątek narodowy wskutek wybuchu pożaru.
Art. 7. 1. Wła§ciwa władza naczelna lub centralne zarządy poszczególnych gałęzi przemysłu obowiązane
są na wniosek Komendy
Głównej
Straży POQ;arnych
przydzielić techników
pożarnic'lych do zespołów zakładów lub poszczególnych obiektów.
Do. zadań. techników pożarn i czych należy opracowanie regula mi nu
i planów obrony przeci wpożarowej zespołu zakład ó w
i obiektów, do których zostali przydzieleni.
2. Na kierowniku (dyrektorze) zakładu, przedsiębiorstwa lub instytucji spoczywa odpow i edzialność
za utrzymanie powierzonego mu obiektu w stanie. na:leży tego zabezpieczenia przeciwpożarowego, a w szczególności za przestrzeganie i wykonywanie
zarządzeń
prze ci wpożarowych. .
R o z d z i a
.Straże

Art. 8.

ł

3.

poiarne.

00 wypełnienia zadań ochrony przei do akcji ratowniczej powołane są straże

1.

ciwpożarowej
pożarne.

na miejsce działania straże pożarne
terenowe i zakładowe.
3. Ze względu na charakter pełnienia służby
w strażach pożarnych dzielą się one na:
1) zawodowe, stanowiące organa
gmin (miejskich
i wiejskich), zakładów, przedsiębiorstw lub instytucji, złożone z osób, pełniących służbę pożarniczą
zawodowo na podstawie stosunku służbowego lub
umowy o pracę z gminą, zakładem, przedsiębior
stwem lub instytucją,
2) ochotnicze, utworzone jako stowarzyszenia ochotniczej straży pożarnej w trybie rozporządzenia
J --Prezydenta Rzeczypospolitej z. dnia 27 października
, 1932 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. R. P.
Nr 94, poz. 808),
3) obowiązkowe, powołane uchwałą miejskiej (gminne~) rśldy narodowej, zatwi~J:dzonej przez prezydium
2.

Ze

dzielą się

względu
straże

na

wyższej

rady

miejscowości

Art. 9. 1. Minister Administracji Publicznej na
wniosek KOIT'.endanta Głównego Straży Pożarnych orzeka, które gminy obowiązane są powołać i utrzymywać
zawodowe straże pożarne, a powiatowe związki samorządowe okręgowe pogotowia pożarnicze.
2. Wojewódzki komendant straży pożarnych:
1) ustala w porozumieniu z ki.erownict wem interesowanych zakł a dów pracy, które z Y} :ch i w jakim
zakresie obowi~zane są powołać i utrzymywać za- .
kładowe st.r aż e pożarne,

2) udziela opimi w . sprawach założenia ochotniczych
straży poża:'nych,

3) s kłada wnioski w sprawach powołan i a obowiązko

wych straży pożarnych.
Art. 10. 1. Zakłady, przedsiębiorstwa lub instytucje, zwoln:one od obO\viązku u t rzymywania własnych
straży pożarny ch, wspólnie ze związkami samorządo
VlJymi muszą świ adczy ć na koszt utrzymania terenowych stra ż y poż arnyc h. :
2. Wysokość tych ś'vvi adczeń ustali Minister Administr acji Publicznej w porozumieniu z zainteresowanymi
m inistrami w zależności od rzeczywistych potrzeb lokalnej obrony przec iwpożarowej.
3. ~wi ad czenia te b~dą ścią gane w t r ybie egzekucji
admin;stracyjnej.
Art. 11. 1. C zł on kowie s traży pożarnych podlegają
obowiązkowi
ubezp:eczenia od nieszczęśliwych
wypadkó w w czasie pełnienia służby.
2. Ko...."'Ztytego ubez)}i eczenia pokrywają:
1) zakłady, przedsięb iorstwa i instytucje wodnie"
sieni u do zak ł adowych straży pożarnych,
2) gminy ~ w odniesieniu do innych straży pożarnych,
nie objętych pkt 1,
3) po\viatowe związki samorządowe w odniesieniu
do okręgowych pogotowi · pożarniczych.
Art. 12. Czł onkowi e straży pożarnych w czasie
pełnienia służby korzystają z ochrony p r awa na równi
z urzędnikami w rozumieniu ustaw karnY€ł1.
Art. 13. 1. Wszystkie osoby fizyczne i prawne na
terenie gminy obowiązane są do· współdziałania w akcji
ratowniczej straży pożarnej.
2. Komendant Straży Pożarnej, będącej w akcji
ratowniczej, upoważniony jest do wydawan ia na mleJscu ustnych zarządzeń, uzasadnionych potrzebami akcji
ratowniczej. Zarządzenia te podleg ają natychmiastowemu wykonaniu i mogą być wykonane przymusowo.
3. Minister Administracji Publicznej wyda w drodze zarządzenia szcze gółowe przepisy, dotyczące wykonywania obowiązku \vspółdzialani a w akcji ratowniczej
straży pożarnej oraz zwolnień od tego obowiązku.
4. Minister Administracji Publicznej w porozumie_
niu z Ministrem Sprawiedliwości unormuje sprawę
wynagrodzenia szkód, poniesionych przez osoby trzecie
w związku z akcj a rah '. 'l', i czą i wykonaniem zarządzeń,
() których mowa w ust. 2.
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Art. 17. 1. Kto:
1) wprowadza w błąd straże pożarne złośliwymi alar-

4.

Świadczenia finansowe.

mami,
2) n ie stosuje się do rozporządzeń i zarządz~ń,

wydanych na podstawie niniejszej ustawy ,podlega karze aresztu do trzech miesięcy lub grzywny
do 150.000 zł albo obu t ym karom ł ącznie.
2. Do orzekania powolane są powiatowe władze
administracji ogólnej.

Art. 14. Koszty ochrony przeciwpożaro\vej ponoszą:
1) Skarb Pal'lstwa w ramach kredytów, przewidzianych w ustawie skarbowej omz w planach inwestycyjnych, w zakresie poczynań o charakterze
ogólno-p aństwowym,

2) gminy (miejskie, wiejskie) - w zakresie utrzymywania i wyposażenia ten~ nowych straży pożarnych,
3) powiatowe związki . samorządowe w zakresie
utrzymywania i wyposażenia okręgowych pogotowi

R o z d z i a ł

Pncpisy

pożarnicz ych,

4)

i instytucje, zobowiązane
do utrzymywania zakładowych straży pożarnych albo
w których pow olano obowiązkowe straże pożarne w zakresie utrzymywania i wyposaże nia tych straży

zakłady, przedsiębiorstwa

pożarnych,

ochotniczej straży pożarnej
w zakresie, przewidzianym statutami tych stowarzyszeń .
ł

5.

Art. 19. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi
Administracji Publicznej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Przepisy karne.

Art. 15. Kto w czasie akcji ratowniczej odmawia
wykon<:lnia zarządzeń, wydanych na miejscu pożaru
przez -komendanta straży pożarnej - podlega karze
więzienia do lat trzech.
Art. 16. Kto:
1) utrudnia lub uniemożliwia wykonanie

końcowe.

Art. 18. 1. Uchyla się moc obowiązującą ustawy
z dnia 13 marca 193'1 r . o · ochronie przed pożarami
i innymi klęskami (Dz. U. ' R. P. Nr 41, poz. 335).
2. I stniejące w dniu wejścia w życie n iniejszej
ustawy stowarzyszenia ochotniczej straży pożarnej
działają n adal na podstawie swoich statutów oraz przepisów p r:awa o stowarzyszeniach i niniejszej ustawy.
Stowarzyszenia te zachowują swój majątek, którym zarządzają zgodnie z przepisami statutu.

5) stowarzyszenia

R o z ci z i a

6.

Art. 20.
szenia.

Ustawa wchodzi w

życie

z dniem

ogło

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut
zadań straży

pożarnych,

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz

2) za'Iliedbuje szczególne obowiązki osób, sprawujących pi eczę lub zarząd obiektami, objętymi akcją
zapobiegawczą (art. 6 ust. 2) podlega karze więzienia do lat dziesięciu.

Minister Administracji Publicznej: WI. WoJski
Minister

Sprawiedliwości:

11. Swlqtkowski
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USTAWA
z dnia 4 lutego 1950 r.
o

Społecznej

InsD,ekcji Pracy.

W celu wzmożenia kontroli nad przestrzeganiem
przepisów prawa pracy oraz w celu podniesienia stanu
bęzpieczeństwa i higieny pracy, jak również wzmocnienia bezpośrednio w zakładach pracy walki z chorobami zawodowymi - tworzy się Społeczną Inspekcję Pracy. jako służbę społeczną po '.,olywaną i pełnioną przez
samych pracownJków.
Art. 1. Społeczna Inspekcja Pracy jest organem
zawodowych.

związków

Art. 2. Do zakresu działania Społecznej Inspekcji
Pracy należy kontrola nad przestrzeganiem przez administrację zakładu pracy przepisów prawa oraz postańowień układu zbiorbwegoi regulaminu pracy w sprawach bezpieczeństwa i h igieny pracy, ochrony zdro·wia
pracowników, pracy kobiet i mło docianych, czasu pracy i urlopów oraz kontrola urządzeń t echnicznych i sanitarnych z punktu widzenia ochrony pracy.

Art. 3. Organami

Społecznej

1)

zakładowi

2)

oddziałowi społeczni

zakładu

społeczni

Inspekcji Pracy są:
inspektorzy pracy dla całego

pracy,

inspektorzy pracy dla poszcze. gólnych oddziałów,
3) grupowi społeczni inspektorzy pracy dla poszczególnych grup związkowy ch.
Art. 4. W zakładach pracy~ w których działają delegaci, przewidziani w dekrecie z dnia 6 lutego 1945 r.
o utworzeniu rad zakładowych (Dz. U. R. P. Nr 8,
poz. 36) w brzmieniu dekretu z dnia 16 stycznia 1947 r.
(Dz. U. R. P . Nr 24, poz-;--'92), funkcje zakładowych społeczny c h inspektorów - pracy spełniają sami delegaci,
ktćrym przysługują uprawnienia tych inspektorów.
Art. 5. 1. N a stano"visko społecznego inspektora pracy może być powołany pracownik danego zakładu pracy, który jest członki e m związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kiel'owuiczego w administracji zakła-

