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- ułatwia szerzenie 
przez ośrodki uprawiające 

wojny, 

propagandy, prowadzonej 
kampanię podżegania do 

- zvvalcza lub spotwarza Ruch ObrOllców Pokoju. 

'--._- ._-- - - - - --

określone w niniejszej ustawie, właściwe są sądy wo
jewódzkie. 

Art. 5. Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi 
Sprawiedliwości. 

Art. 3. W r azie skazania za przestępstwo, okreś- Art. 6. Ustawa wchodzi w ; Jcie z dniem ogło-
lone w n in iejszej ustawie, sąd me·że orzec jako kary szenia. 
d odatkowe: utratę praw publicznych i obywatelskich 
praw honorowych oraz przepadek mienia w całości Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

lub w części. Prezes Rady Ministrów; J. Cyrankiewicz 

Art. 4. Do orzekania w sprawach o przestępstwo, Minister Sprawiedliwości: w z. T. Rek 

522 

USTAWA 

z dnia 30 grudnia 1950 r. 

o urzędzie Ministra Przemysłu Chemicznego. 

Art. 1. Tworzy się urząd Ministra F'izemysłu 
Chemicznego. 

Art. 2. Do zakresu działania Ministra Przemysłu 
Chemicznego należą sprawy przemysłu chemicznego, 
papierniczego, gumowego, tworzyw sztucznych i włó

kien sztucznych, a w szczególności we wszystkich tych 
gałęziach przemysłu: 

1) planowanie gospodarcze i polityka inwestycji, 
2) kierowanie działalnością podległych przedsię-

biorstw ' państwowych oraz pozostających pod za
rządem państwowym, 

3) nadzór nad urządzeniami technicznymi, 
4) arbitraż w sprawach majątko·wych między przed

siębiorstwami i instytucjami, podległymi Ministro
wi Przemysłu Chemtcznego, 

5) sprawy kadr oraz współdziałania z właściwymi 
władzami w sprawach zatrudnienia, 

6) organizowanie badań naukowych, publikacje wy
dawnictw i nadzór ' nad instytucjami naukowo-ba
dawczymi. 

Art. 3. Do zakresu działania Ministra Przemysłu 

do zakresu działania Ministra Przemysłu Ciężkiego 

oraz Ministra Przemysłu Lekkiego, wymienione 
w ' art. 2. 

Art. 4. Zakres działania Ministra Przemysłu Che
micznego wykonywany będzie -z zachowaniem właści

wości Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go i Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego. 

Art. 5. Rada Ministrów określi w drodze uchwa
ły, które przedsiębio-rstwa i instytucje podlegają Mini
strowi Przemysłu Chemicznego. 

Art. 6. Wykonanie ustawy porucza się Ministro
wi Przemysłu Chemicznego. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogło· 
szenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 

Chemicznego przechodzą . sprawy, należące dotychczas Minister Przemysłu Chemicznego: B. Rumiński 

523. 

USTAWA 

z dnia 30 grudnia 1950 r. 

o organizacji władz i instytu~ji w dziedzinie budownictwa. 

Art. 1. Tworzy się urząd Ministra Budownictwa 
Przemysłowego. 

Art. 2. Do zakresu działania Ministra Budownictwa 
Przemysłowego należą sprawy: 

l) r e'l lizacji budowy wielkich zakładów, urządzeń i in
\. stalacji przemysłowych, wielkich budowli wodnych, 

jak również wielkich urządzeń komunikacyjnych, 
żeglugowych i innych, 

2) realizacji budowli i obiektów o podstawowym zna
czeniu dla gospodarki narodowej , nie objętych pkt 1, 
z wyłączeniem budowy miast i osiedli, 

3) pr owadzenia zakladów usługowych i wytwól'czych, 

ł 


