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§ 3. 1. Psy przywożone z zagranicy podlegają § 6. 1. Psy, nie p9ddane bez usprawiedliwionej 
przymusowemu szczepieniu ochronnemu przeciw wście- przyczyny ochronnemu' szczepieniu przeciw wściekli'żnie, 
kliźnie na stacji wejściowej. po upływie wyznaczonego dla danej miejscowości ten:li -

. . .. nu szczepień podlegają wybiciu. 
2. PrzepIs ust. 1 me dotyczy psow, ktore przes:dy 

szczepienia ochronne przeciw wściekliźnie w okresie"'" 2. Zarządzenia w sprawie wybicia psów wydają 
9 miesięcy przed dniem przywiezienia z zagranicy; '10- prezydia rad narodowych, określone w § 2. 
konanie tego szczepienia powinno być udowodn'.c;ne 
świadectwem urzędowym, zalegalizowanym przez wła
ściwy uru ld · konsularny Polskiej Rzeczypospolitej Lll
dowej. 

3. Psy, przywiezione z zagranicy i poddane w dą.

nym roku ka!m1darzo"vym szczepieniu ochronnemu nrz.e
ciw wściekliźnie za granicą lub na stacji wej ściowej, me 
podlegają już w tym roku szczepieniu, zarządzon~m:J. 

w myśl § 2. 

§ 4. Szczepieni~' przeprowadzają państwowe zakł;l
dy lecznicze dla zwierząt przez lekarzy weterynaryjnych, 
zatrudnionych w tych zakładach, lub przez innych l~ka

- rzy weterynaryjnych, umówionych za zgodą prezyqium 
wojewod::kiej rady narodo~ .. ej. 

§ 5. Psy pow.inny być doprowadzane do szczepi~nia 
na smyczy i w zabezpieczających kagańcach. 

§ 7. 1. Na pokrycie kosztów szczepienia pań.;two
we zakłady lecznicze dla zwierząt pobierać będą za 
szczepienie każdego psa opłatę, ustaloną odrębnymi 

przepisami. 

2. Pobrane opłaty należy wpłacać na rachunek do
chodów budżetów terenowych. 

§ 8. Tracą moc §§ 1-6 i § 8 rozporządzenia Mini
stra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 20 pażdziernika 
1948 r. w sprawie ochronnego szczepienia psów przeciw 
wściekliźnie (Dz. U. z 1948 r. Nr 51, poz. 405, z 1950 r. 
Nr 39, poz. 356 i z 19~ 1 r. Nr 51, poz. 366). 

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem og10-
!.zenia. 

Minister Rolnictwa: J. Dqb-K?ciOł 
I 

10 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ ZDROWIA 

z dnia 11 listopada 1953 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wytwarzaniU wyrobów gumowych. 

l';d podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 i 3 roz
potządJ.enia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 mar
ca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz. U. 
z 1928 r. Nr 35, poz. 325 i z ł950 r. Nr 35, poz. 330) oraz 
art. 2 ust. 1 rozporządzenia Prezyden ta Rzeczypospolitej 
z dnia 22 sierpnia 1927 r. o 'zapobieganiu chorobom zawO
dowym i ich zwalczaniu (Dz. U. Nr 78, poz. 676) zarzącb:a . 
się, conąstępuje: 

I. Przepisy wstępne. 

§ 1. Rozporządzenie niniejsze dotyczy bezpieczeń
stwa i higieny pracy w zakładach: 

1) wytwarzających wyroby z kauczuku n<:turalnego lub 
syntetycznego; 

2) impregnujących tkaniny roztworami kauczuku natu
ralnego lub syntetycznego i wytwarzających tkaniny 
zawierqjące kauczuk; . 

3) naprawiających wyroby gumowe, jak obuwie gu-
mowe lub dętki do rowerów, samochodów piłek 

przy zastosowaniu wulkanizacji; 

4) innych, używających do produkcji kauczuku natu
ralnego lub syntetycznego przy zasto:;o,,!,aniu wu1-
kańizacji. 

II. PrzePisy ogólne. 

§ 2. Nowopowstające zakłady, o których mowa 
w § 1., zatrudniające ponad 200 robotników, powinny 

być oddalone co najmniej o 500 m od. granic osiedli 
dzielnic mieszkalnych. 

§. 3 .. Używanie o~owiu do. produkcji jest zab~onione, 
z wYJątklem produkCjI wyrobow gumowych speCJa!!lych. 
gdy użycie ołowiu jes-t konieczne (np. do wyrobu fa~tu

chów i rękawic gumówych, przezriac,zonych do pracy 
przy aparatach rentgenowskich); 

§ 4. Przy stosowaniu do produkcji lub nap rawy 
rozt;vorów gumy w rozpuszczaln ikach lotnych, łatwo

palnych i szkodliwych dla zdrowia, jak np. benzyny, na
leży przestrzegać następUjąCYCh przepisów: 

l) pomieszczenia., w których .stosuje się przy pracy te 
roztwory, powin::ly być uriądzone i utrzymywane w 
sposób zapobiegający pówstawaniu pożaru; 

2) praca przy stosowaniu roztworów powinna o0.tywać 
się w sposób zhermetyzowany, zmechanizowany i ~ 
zautomatyzowany; 

3) miejsca, w których mogą wydzielać się pary roz
puszczalników, powinny być zaopatrzone w skutecz
neurządzenia wentylacji wyciągowej , zapobięgaj ą

cej zanieczyszczaniu powiE:trza pomieszczeń przez 
pary rozpuszczalników; 

4) stężenie szkodliwych rozpu5zczalnU~ów w powietrzu 
. pomieszczell nie może przekraczać dla benzyny 

O 3 mg/ l, dla benzenu 0,1 mg/ l; 

5) w pomieszczeniach, wymienionych 'w pkt 1. zabro
nione jest palenie tytoniu i dokonywanie czynności 

• 
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z ogniem otwartym; zakaz ten pOWinIen być uwi
doczniony za pomocą odp'owiednich napisów. 

III. Sk~adowanie surowców. 

rych aparaty grzejne 'produkcyjne nie są w st~ nie osić'ig
nąć odpowiedniej temperatury, powinn y znajdować s i ę 

urządzenia ogrzewnicze, jak ogrzewanie centralne lub 
aparaty grzejno tłoczące . 

..... ~ . 
§ 5. 1. 'Sadze używane do produkcji należy 5kła

dować w specjalnych budynkach urządzonych w sposób, 
zapobiegaj ący powstawaniu pożarów, oddalonych dos ta
tecznie od pomieszczeó produkcyjnych i od budynków, 
w których stosuje się otwarty ogień . 

2. Przepisy ust. 1 n ie dotyczą podręcznych maga
zynów s<;ldzy, które jednak powinny być oddzielone od 
i.nnych pomieszczeń w sposób ognioochronny . . 

§ 6. 1. Używane do produkcji środki trujące na
l eży przechowywać pod zamknięciem w n aczyniach zam
kniętych, zaopatrzonych w napis określający naz~ę środ
kaz oznaczeniem "trucizna". Srodki te należy przecho
wywać pod kontrolą wyznaczonego w tym celu pracow
nika i wydawać do pracy w ilości , potrzebnej do pro
dukcji w ci ągu jednej zmiany. 

4. Przy manipulowaniu środkami trującymi należy 

unikać zanieczyszczen.ia nimi pomiesżczeil pracy i ma
gazynów: 

IV. OddzIa1y przygotowawcze mieszanek. 

§ 7. Odważanie. ładowanie i wyładowywanie materia
łów silnie pylących i szkodliwych dla zdrowia, jak sa
dza, talk i inne , powinno być zhermetyzowane, zmecha
I\izowane i zautomatyzowane. 

§ 8. Oddziały, przygotowujące mieszanki przy za
stosowaniu materiałów pylących i szkodliwych dla zdro
wia, powinny być zaopatrzone w skuteczne urządzenia 

wentylacji mechanicznej , zapobiegającej zanieczyszcza- .! 
;nili tymi m;}teriałami pornieszpeń oddziałów. 

§ 9. Transport surowców do oddziałów przygoto
wujący~h mieszanki i transport mieszanek na inne od
działy produkcyjne powinien być zmechanizowany; jeśli 
do transportu stosuje się naczynia, powinny one być 
zamknięte w sposób zabezpieczający pracowników 
i otoczenie przed zetknięciem się z !f'ateriałami szk-odli
wymi. 

§ 10. 1. Pomieszczenia odd;>;,jałów przygotowują

cych mieszanki powinny posiadać podłogi dające się 

dokładnie oczyszczać na mokro. 

2. Pomieszczenia te powinny być utrzymywane stale 
w porządku i czystości. Wszelkie odpadki powinny być 

,l zbierane do naczyń zamkniętych i usuwane z pomiesz~ 
czeń. 

V. Oddziały maszynowe do wyrobu gumy. 

§ 11. Pomieszczenia, w których znajdują się tna
\ szyny do wyrobu gumy z mieszanek, powinny być d.obrze 
t oświetlone światłem dziennym, a w razie potrżeby -
. sztucznym, . i należycie wentylowane. , 

§ 12. W zimnej porze roku temperatura w pomiesz
"czeniach, określonych w § 11 , nie powinna . być niższa 
; niż Hio C i wyższa niE 25° C: W pomieszczeniach, w któ~ 

§ 13. W miejscach, w których aparatura może po
wodować nadmierne nagrzewanie się powietrza lub j,ego I 

zanieczyszczenie pyłem albo wyziewami, powinny . być 
u mieszczone urządzenia wentylacji mechanicznej mllej 
scowej, zapobiegającej nadmiernemu n agrzewania się 

- lub zanieczyszczaniu powietrza. 

§ ·14. 1. Przefób materiałów pylących lub wy:' 
dzielających wyziewy powini en odbywać się przy zasto
sowaniu urządzeń zhermetyzowanych, zmechanizov.'d
'nych f zautomatyzowanych: 

2. Dostarczanie i wsypywanie do urząd.zeń, okre
ślonych w ust. l, materiałów pylących i szkodliwych , jak 
np. sadzy, powinno 'odbywać się również w sposób 
zhermetyzowany, zmechanizowany i zautomatyzowany. 

§ 15. 1. Maszyny walcowe do wyrobu gumy i mie
szanek należy zaopatrzyć w urządzenia do łatwego 
i ~zybkiego 'zatrzymywania walców; jak np. hamulce 
elektromagnetyczne, sterowane za . pomócą drążków lub 
guzików; korpusy maszyn walcowych powinny być uzie
mione. 

2. 'w dostępnych zbieżnych miej scach wa lc:ów' 
należy Ul:nieścić urządzenia ochronne. zapobiegająCE do
staniu się rąk pomiędzy walce, a zarazem nie utrudnia
jące pracy. 

§ 16. Dostępne ruchome CZęS€l maszyn, jak koła 
zębate , zamachowe. pasowe i końce walć?,N, powinny być 
należycie osłonięte. 

§ 17. Jeżeli maszyny są częŚciow~ zagłębione po
niżej poziomu podłogi, zagłębienia powinny być zabez
pieczone poręczami. 

§ 18. Do obsługi mahyn walcowych wymagają
cych ręcznego manipulowania, wolno dopuszczać jedynie 
osoby na leżycie ""1I:,szkolbne w zakresie bezpie:::znego 
wykonywania tej prpcy. 

VI. Oddziały wulkanizacyjne wytwórni wyrobów 
gumowych. 

§ 19. , W~lkanizac ia masowa przedmiotów więk

szych, j ak opony, dętki samochodowe i rowerowe, przy 
której może zachodzić silne nagrzewanie lub zanieczysz
czanie powietrza, powinna odbywać się w specjalnie na 
to przeznaczonych pomieszczeniach, oddzielonych od in
nych pomieszczeń i zaopat rzonych w należytą wentyla 
cj ę mechan iczn'l. Odległość aparatów od ści any i między 
aparatami wulkanizacyjnymi powinna wynosić co naj-
mnie j 2 m. ' 

§ 20. Kotły i prasy wulkanizacyjne. nagrzewaj ące 

si ę silnie lub zanieczyszczające powietrze, powinny być 
osłonięte przy pomocy ścianek izolujących pod wzglę

dem cieplnym, wykonanych np. z azbestu , i zaopatrzone 
w urządzenie m ie jscowej wentylacji mechanicznej. usu
waj ącej gorące i zanieczyszczone powietrze . 

§ 21. Miejsca, na których sldada się wyjęte z ko
tłów lub pras wulkanizacyjnych gorące przedmioty zwul
kanizowane, po',vinny posiadać miejscową wentylację 

mechaniczną· 

. \. 
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§ 22. Przy manipulowaniu ręcznym gorącymi przed
miotami , np. przy wyjmowaniu ich z kotłów lub p ras 
wulkanizacyjnych, pracownicy powinni używać rękllwi c 

ochronnych zabezpieczających ręce przed oparzeniem. 

§ 23. W pomieszczeniach, w których doko-
nywa si ę wul](anizacji na gorąco, temperatu ra w zimnej 
porze roku nie może przekraczać 25° C. W tym celu na
leży zainstalować skuteczne urządzenia wentylacyjne 
oraz zachować odległość mi,ędzy aparatam i zgodnie z 
przepisami § 19. 

§ 24. Częśc i aparatury wulkanizacyjnej, znaj dujące 

si ę pod ciśnieniem pary, . podlegają kontroli organów do
zoru technicz nego. a w y nik i tej kontroli powinny być 

zapisywane do specjalnej książki. Książka ta powinna 
być okazywana orgariom ochrony , pracy na każde żąda

n ie. 

I 

VII. Oddzi,ały regeneracji gumy i przerobu kauczuku 
syntetycznego. 

§ 25. Czynności związan~ z regeneracją na gorąco 
stare j gumy lub przerobem na gorąco kau czukusynte
tycznego pow inny odbywać się w specjalnie na to prze
znaczonych pomieszczeniach oddzielonych od innych 
pomieszczeIl i . przy zastosowan iu ar>aratury zhermetyzo
wane j. a w miarę technicznej możliwości zmechanizo
waflej i zautomatyzowanej. 

§ 26. Pomieszczenia, określone w § 25, powi nny 
posiadać nalrżytą wentylację ogólną, a w miej scach 
otwie rania apnratów - wentylację mechaniczną miej
scową, zapoble;rającą zanieczyszczaniu powietrza p yłem 
i w y z: '!wami. 

~ 27. Maszyny służące do rozdrabniania s tarej gu
my powinny być należycie zabezp ieczone. Maszyny te 
powinny być zaopatrzone w urządzenia miej scowej wen

. tylacji mechanicznej zapobiegającej nadmiernemu p y le
niu oraz powinny być w miarę technicznych mOLliwości 

zhermetyzowane. . 

VIII. Oddziały konfekcji gumowej. 

§ 28. Pomieszczenia od.dziaiów wyrobu d robnych 
przedmiotów z gumy, jal, piłki, ręk~wiczki i sprz~t san i
tarny, powinny posiadać należytą wentylacj ę ogólną. 

I 

§ 29. 1. W pomieszczeniach określon ::ch w § 28 
mogą znajdować się kot ły ~ub aparaty wulkilnizacyjne 
mni ejszych rozmiarów, odpowiadaj ące warunkom ok re
ślonym w § .20. 

2. Aparaty wulkanizacyjne n ie mogą znajdować się 
w dzi ałach k~nfekcji, gdzie odbywa się klej enie. 

3. Przy s tołach . przy których odbywa śię klejenie, 
należy zastosować miejsfową wentylację wyciągową. 

§ 30. Temperatura w pomieszczen'iach nie ' może 
przekraczać w zimnej porze roku 20° C. 

§ 31. 1. Czyn:1ość ta lkowania wyrobó',A, powinna 
być dokonywana w specjalnie na ten cel przeznaczonych ' 
pomieszczeniach, oddzie lonych od. innych pomieszczeń . 

" 

2. Pracownicy zatrudnieni przy talkowaniu powin
ni być żabezpieczeni przed szkodliwym działaniem nad
miernych pyłów, drogą hermetyzacji, mechanizacji i auto
matyzacji procesów. 

§ 32. Wulkanizacja na zimno przy użyciu trują
cych rozpuszczalników powinna odbywać si ę w urządze
niach ze skutecznym wyciągiem; stężenie p a r dwus iarcz
ku węgla nie może przy tym przekraczać 0,01 mgl I. 
a chlorku siarki - 0,001 mglI. 

, 
IX: Zakłildy lub oddziały wytwarzaj ące tkaI~ ill y 

impregnowane gumą. 

§ 33. Za10ady lub od.działy wytwarzające tkanin y 
impregnowane gumą p owinny mieścić się w specjaln :c 
na len cel przeznaczonych porrt-ieszczenia ch , oddz ielo
nych od innych pomieszczeń w sposób ·ognioochronny. 

§ 34. Pomieszczenia zakładów, okreś l (mych w § 33 
powinny być ogrzewane przy . pomocy ogrzewan ia cen· 
tralnego, parowego lub wodnego. 

§ 35. M aszyny powinny być zaopatrzone w urzą
dzenia m iejsco,!Vej wentylacji m echanicznej , zapobiegaj ą · 
cej tworzen iu się niebezpiecznych stężeń par łatwopa l
nych, wybuchowych i szkodliwych. 

§ 36. M a szyny, w ktÓrych przez ta rci e ~anin 
o walce powstaje niebezp ieczne napięcie elektryczno~('" 
statyczn e j, powinny po siadać urządzenia zapob iegające' 

gromadzeniu się ładunków elek tryczności s ta t y~Lnej 
przez odprowadzanie jej do ziemi. 

§ 37. 1. Zapasy rozpuszczalników łatwopalnych 

jak np. benzyny, oraz zapasy roztworów służących .ee' 
impregnacji powinny być przechowywane poza pomiesz· 
czeni ami roboczymi. 

2. W pomieszczeniach ro boczy ch należy rozpu sz
czaln iki i roztwory przechowywać w naczy nia ch zamk
niętych, w il ości nie przekra czającej dziennego zapotrz~ · 
bowania dla produkcji w danym. pomieszczeniu roboczym . 

X. DrGbne zakłady i oddziały wulkanizacyjno
naprawcze. 

§ 38. Drobne zakłady lub ocldziały, w których do
konywa się naprawy obuwia gu mowe go. opon dt~ tek~ sa· 

mochodowych i rowe rowych o raz dętek do piłek , przy 
zastosowaniu wulkanizacji powinny znajclov"ić się w po
mieszczeniach polożonych w sposób z abezpieczający 
otoczen ie prze d wybuchami, pożarami i w yziewamI. ' 

§ 39. 1. Kotły .parowe stosow ane do wytwarzan in 
pary dla wulkanizacj i powinny być zbudowa ne i utrży
mywane zgodnie z przep isami obowiązuj ącymi w tym 
zakresie. 

2. W szczególności kotły te powinn y posi adać: 

1) sprawnie działaj ące manom et ry z trwałym za zn a
czeniem czerwoną kreską najwyższego dopuszczał

~~go ciśn ie nia roboczego pary; 

2J "'1ia'wór bezpieczellstwaj 

3) wodow skaz; 

---- --

I ' 
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4) urządzenie zasilające kocioł wodą ze specjalnego 
zbiornika przy pomocy pompki ręcznej nIezależnie 
od połączeI~ia kotła z siecią wodociągową. 

§ 40. Przy obsłudze kotłów parowych zabronione 
jest: 

l) przekraczanie najwyższego dozwolonego ciśnienia 

roboczego pary; 

2) obciążanieciodatkowe zaworów bezpieczeństwa; 

3) dopuszczanie do nadmiernego opróżnienia kotła 

zwody podczas jego pracy. 

§ 41. Samodzielna obsługa parowych lub elektrycz~ 
nych urządzeń wulkanizacyjnych powinna być powierza
na tylko osobom należycie w tej pracy wyszkolonym 
zgodnie z p-rzepisami c;..boWiązującymi Vi tym zakresie. 

§ 42. Przy używaniu rozpuszczalników i roztwo
rów łatwopalnych szkodliwych stosuje się gdpowied
nio przepisy § 37. 

XI. Przepisy higieniczno-sanitarne. 

/ 

§ 43. t. Zakłady lub · oddziały, wymienione w § t, 
: powinny posiadać umywalki z wodą bieżącą oraz szatnie 
. do przechowywania· odzieży pracowników w pojedyn
i czy ch szafkach. 

2. Umywalki powinny być zaopatrzone w wodę cie
płą (bieżącą) oraz w kurki w ilości 1 na 5 pracowników 
jednej zmiany. 

§ 44. Zakłady lub oddziały, w których pracownicy 
są narażeni w wysokim stopniu na zanieczyszczenie cia
ła i odzieży pyłem oraz materiałami szkodliwymi dla 
zdrowia, powinny posiadać: . 

\ 

1) natryski z wodą ciepłą i zimną w liczbie 1 sitka na 
8 pracowników jednej zmiany; 

2) dwie oddzielne szatnie dla odzieży czystej domowej 
oraz dla odzieży brudnej ochronnej lub roboczej tak 
położone, aby umywalki i natryski znajdowały się 

pomiędzy tymi szatniami. . 

§ 45. Zakłady i oddziały, wymienione w § f. po
winny posiadać dostatecznie obszerne, widne i ogrzewa
ne w zimnej porze roku jadalnie. 
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§ 46. Pracownicy zakładów i oddziałów, w'ymie
nionych w § 1, narażeni na zanieczyszczenie ciała pyła
mi lub materiałami szkodliwYmi, powinni być zaopatry
wimi przez zakład pracy w odzież ochronną zabezpie
czającą ich ciało przed zanieczyszczen'iem, a w razie po
trzeby w okulary, rękawice i sprzęt ochrony dróg 9dde
chowych. 

§ 47. Pracownicy zakładów lub oddziałów, wymie
nionych w § 1, narażeni na zetknięcie się z materiałami 
szkodliwyini dla zdrowia, jak np. benzyna. lotne związ
ki siarki lub ołów, powinni być poddawani badaniom le
karskim co najmniej raz na 6 miesięcy, a w razie stwier
dzenia choroby zawodowej - przeno~zeni do innych 
prac nieszkodliwych. 

XII. Przepisy końcowe. 

§ 48. Tekst niniejszego rozporządzenia należy wy
wiesić w zakładzie pracy w miejscu widocznym . 

. § 49. 1. Odracza się stosowanie przepisów: 

1) § 43 ust. 2 i § 44 ' - na okres 6 miesięcy od dnia 
wejścia w ~ycie niniej szego rozporządzenia; 

2) § 4 pkt 2, § 5 ust. 1, § 7, § 9, § 14, § 15 ust. 2, § 19, 
§ ~~'. § 31 ~sL. 2 i. ~ ~3 - na pkres 2 lat od ~nia 

) ; WejSCla w . zycie nInIejSzego rozporządzenia. 

2. W wyjątkowych przypadkach 'w odniesieniu do 
poszczególnych zakJadów pracy Minister Pracy i Opieki 
Społecznej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia może 
na wniosek właściwego ministra odroczyć terminy, okre
ślone w usL 1. 
I~-

§ 50. Kierownich'J"a zakładów pracy, określonych 

w § 1. powinny niezwłocznie po wejściu w życie niniej
szego rozporządzenia pOdjąć właściWe kroki celem przy
stosowania istniej ących urządzeń do wymagań, określo- · 
nych w §§ 9, 14, 15 usL 2 i § 37 ust. 2. 

§ 51. Rozporządzeniewchódzi w życie z . dniem 
ogłoszenia. 

Kierownik Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej: 
SI. 7 awadzkl 

Minister Zdrowia: J. Sztachelski 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW 

z dnia 28 listopada 1953 r. 

:amieniająe sŁawki. dodatków do uposażeń pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska 
Poczta, Telegraf i Telefon", 

Na . podstawie art. 18 rozporządzenia Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o utworzeniu 
państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, t elegraf 
i Telefon" (Dz. U. z 1932 r. Nr 105, poz. 879). § 5 ust. 2 
i § o rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 

1949 r . w sprawie uposażenia pracowników państwowe
go prfedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" · 
(Dz. U. z 1949 r. Nr 14. poz. 90 i z 1953 r. Nr 50, poz, 
246} zarządza się, co następuje: 

. I 


