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Art. 5. Rada Ministrów określi wewnętrzną organi
zację Ministerstwa Przemysłu Mięsnego i Mlecaarskiego 
ja:k również określi, które przedsiębiorstwa i instytucje 
podlegają Ministrow i Przemysłu Mięsnego i Mleczar
skiego. 

Art. 6. Wykonanie dekretu porucza się Pr,ezesowi 
Rady Ministrów. 

, Art. 1. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 
Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 
Prezes Rady WJinistrów: J. Cyr.unkiewicz 
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DEKRET 

z dnia 22 kwietnia 1952 r.. 

o częściowej zmianie dekretu z dnia 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj 
i Widowisk. 

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 
19 lutego 1947 L o ustroj.u i zakresie działania najwyż
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 
28 marca 1952 L o upoważnieni u Rządu do wydawania 
dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 17, poz. 100) 
Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, 
co następuje: 

Art. 1. W dekrecie z dnia 5 lipca 1946 L o utworze
niu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacyj i Wi
dowisk (Dz , U. R. P. z 1946 L Nr 34, poz, 210 i z 1948 r. 
NJ' 36, poz. 257) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2: 
a) w pkt 2 po wyrazach "tywego słowa" wstawia 

się wyrazy "oraz ogłoszeń , zawiadomień i plaka-
tów" , ' 

h) w pkt 4 wstawia się na końcu wyrazy: "zakła
dów, wytwarzających pieczątki (stemple). zakła
dów wytwarzających publikucje i ilustracje spo
sobel11 światłoczułym ' oraz aparatów do powie
lania"; 

2) wstawia się nowy art. 3a w brzmieniu: 
"Art. 3a. Prezes Rady Ministrów wydaje '<I drodze 
rozpo rzq dzem a przepisy okreslające zdkres i tryb 
wykonywania n adzoru kontroli, określonych 

wart. 2.", 
3) po ar t. 6 wstawia się nowy art. 6a w brzmieniu: 

"Art. 6a. Kto uchyla się od nadzoru lub kontroli, 
określonych w niniejszym dekrecie albo w przepi
sach wydanych na jego podstawie, 
podlega karze aresztu do jednego roku 'BIbo karze 
grzywny do 10.000 zło tych lub obu tym karom łącz
nie, " . 

Art. 2. Wykonanie dekretu porucza się Prezesowi 
Rady Ministrów. 

Art. 3. Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: B. Bierut 

Prezes Rady Ministrów: J. Cyrankiewicz 
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ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

z dnia 5 kwietnia 1952 r. 

7mieniitjące rozporządzenie w sprawie zakresu działi'nia władz naczelnych w dziedzinie komunil{acji. 

Na podstawie art 7 ustawy z dnia 26 lutego 
1951 r. o organizacji władz w dziedzinie komu nikacji 
(Dz. U. R, P. Nr 14, poz. 108 i Nr 41, poz. 310) zarządza 

się, co następuje: 

§ '1. W rozporządzeniu Rady MInistrów z dnia 
26 lutego 1951 r. w sprawie zakresu działania władz 
naczelnych w dziedzinie komunikacji (Dz. U. R. P. 
z 1951 r. Nr 14, poz. 111, Nr 41. poz. 315, z 1952 r. Nr 11, 
poz . . 69 i Nr 13, poz: 79) wprowadza się następują.ce 
zmiany: 

1) dotychczasowy tekst § 2 oznacza się jako ustęp 1 
tego paragrafu, w końcu pkt 16 zamiast kropki sta
wia się średnik i po pkt 16 dodaje się pkt 17, 113 i .19 

w brzmieniu: 

.. 17) nadzór państwowy 

produkcji, finansowania, 

w zakresie planlJwania, 
inwestycji, zaopalrzenia, 

zbytu i dystrybucj i, organizacj i ' przedsiębiorstw 
i ich jednostek nadrzędnych, szkolenia, zatrudnienia, 
płac i kadr - nad działalnością gospodarczą spół
dzielczości pracy podejmująrej S1ę usług transporto
wo-spedycyjnych. obsługi i napraw pojazdów sa
mochodowych, produkcji sprzętu samochodowego 
oraz prowadzącej handel samochodowy; 
lS} sprawy administracji przemysłowej, wykonywa
n ej w ramach prawa przemysłowego w stosunku 
do wytwórczych i usługowych przedsiębiorstwspćl
dzielczych rzemieślniczych i przemysłu prywatnego, 
działających. w dziedzinie określonej w pkt 17, 
19} sprawy ustanawiania przymusowego zarządu 

państwowego nad wytwórczym~ i usługowymi przed
siębiorstwami przemysłu prywatnego, działającymi . 

w dziedzinie określonej w pkt 17", 

2) -", § 2 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 
.. 2, Uprawnienia Ministra Przemysłu i Handlu prze
widziane w u s tawie z dnia 21 maja 1948 r. o centra-o 

) 
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