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DEKRETY: 

63 - z dnia 4 marca 1953 r. o wzmo'zeniu walki z produkcją złej jakości '. 
. 64 - z dnia 4 marca 1953 r. Q ochronie interesów nabywców w obrocie handlowym . I 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW 

\, 

·65 - z 'dnia 25 lutego 1953 r . w sprawie wprowadzp.nia publicznej gospodarki lokalami w niektórych miejsco-
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wościach województw; kieleckiego, lubelskiego, opolskiego, poznańskiego i wrocławskiego 101' 

OSWIADCZENIA RZĄDOWE: 

66 - z dnia 16 stycznia 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Włochy konwencji (Nr 13) w sprawie używania 
bieli ołowianej w mala rstwie, przyj ęte j w Genewie dnia 19 listopada 1921 r., konwencji (Nr 39) dotyczą
cej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych w 
przedsiębiorstwach przemysłowych i handlowych, w wolnych zawodach, jak również chałupników i pra
cowników gospodarstw domowych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., konwe ncji (Nr 40) 
dotyczącej obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci pracowników najemnych, zatrudnionych 
w przedsiębiorstwach ro lnych, przyjętej w Genewie dnia 29 czerwca 1933 r., konwencji (Nr 42) doty~ 
czącej odszkodowania za choroby zawodowe (zrewidowan e j), przyjętej w Genewie dnia 21 czerwca 
1934 r., konwencji (Nr 48) w sprawie ustanowienia międzynarodowego systemu zachowania uprawnień 
w ubezpieczeniu na wypadek inwalidztwa, starości i śmierci, przyjętej w Genewie dnia 22 czerwca 1935 r., 
k onwencji (Nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia w przemyśle dzieci i mło
docianych. przyjętej w Montrealu dnia 9 pażdzi ernika 1946 f •• konwencji (Nr 78) dotyczącej lekarskiego 
badania zdatności do zatrudnienia dzieci i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w 
Montrealu dnia 9 października 1946 r .. oraz konwencji (Nr 79) dotyczącej ogranicze nia pracy nocne j dzieci 
i młodocianych w zajęciach nieprzemysłowych, przyjętej w Montrealu dnia 9 październ ika 1946 r. 107 

67 - z dllia21 lutego 1953 r. w sprawie ratyfikacji przez Indie konwencji z dnia 21 marca 1950 r. o zwal-
czaniu handlu ludźmi i eksploatacji prostytucji • ł 108" 

63 

DEKRET 

z dnia 4 marca 1953 r. 

o wzmo!eniu walkl z produkcją zlej jakości. 

Sw'iadome wprowadzanie do obrotu, zbywanie lub od
dawanie do użytku wyrobów przemysłowych złej jakości 
st<1n"Owi przestępstwo, które dla interesów gospodarczych 
i 'społecznych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jest w 
skhtkach swych równie niebezpieczne, jak szkodnictwo 

I 
gospodarcze. 

W celu ochrony interesów gospodarki narodowej 
l mas pracujących oraz wzmożenia walki z produkcją złej 
jakości stanowi się, co następuje: 

I Art. 1. § 1. Kto będąc kierownikiem zakładu pro
dtł.:cyjnego lub odpowiedzialnym za dział produkcji albo 
z~ 1 kontrolę techniczną produkcji wprowadza, zbywa do 
ob.rotu albo przeznacza do użytku lub zbytu wyroby prze
mysłowe, których jakość jest oczywIscle gorsza od ja
kości ustalonej dla takich wyrobów przez właściwe orga-

ny albo które oczywIscle nIe nadają się do użytku , dla 
jakiego są przeznaczone, 

podlega karze więzienia do lat 5 lub karze aresztu. 
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 wy

rządził wielką szkodę interesom obronnym Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej lub jej interesom w dziedzinie o
brotu z zagranicą, 

podlega karze więzienia od lat 2 do lat 10. 

Art. 2. Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi 
Sprawiedliwości i Prokuratorowi Generalnemu Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej. 

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

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 
Sekretarz Rady Państwa: M. Rybicki 


