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.1) posiadają tytuł lnzyniera lub technika I są zatflldn:eni 

zgodn ie ze swymi kwalitikacjami w zakresie górni c twa, 
2) nie posiadają tytułu inżyniera lub technika,. ale speJniaj ą 

łącznie na stęp uj ące warunki: 
a) posiadają prak tyczne przygotowanie nabyte w cza

sie co najmniej 5-letniej pracy w dozorze ruchu lub 
w innej pracy pod ziemią oraz 

bl wykonują czynnosCl , które wymagają kwalifikacji in
żyniera lub techn ika i które no rmalnie są powierzan/ł 
inżynierom lu b techn ikom. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia 
z mocą od dnia 1 kwietnia 1951 r. 

Minister Pracy i Opieki Społecz nej: SI. Zawadzki 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA LESNICTW A I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

" z dnia 30 kwietnia 1957 r. 

w sprawie Straty Ochrony Przyrody. 

Na podstawie art. 8 ust. l ustawy z dnia 7 kwietnia 
1949 r. <> ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarzą
dza się, co następuje: 

§ 1. 1. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady 
narodowej miasta wyłączonego z województwa) może w mia
rę potrzeby tworzyć na . terenie województwa (miasta) St rat 
Ochrony Przyrody, zwaną dalej ~ ,Strażą", z własnej inicjatywy 
lub na wniosek stowarzyszeń : Ligi Ochrony Przyrody, Pol
skiego Towarzystwa turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego 
Związku Łowieckiego i Polskiego Związku Wędkarskiego, 

a także na wniosek dyrektora parktl narodowego lub dyrek
tora przedsiębiorstw a lasów pali stwowych. 

2. Straż Och rony Przyr()dy może składać ~ię ' tylko 
z członków wymienionych w ust. l stowarzyszeń. Członkiem 

Straży może być pełnoletni obywatel polski o nienagannej 
przeszłości, posiadający zdolność do działań prawnych, uzdol
niony fizycznie i umysłowo do pełnienia czynności Straży, 

który wyraził zgodę na objęcie tej funkcji, a przy tym po-
- siadający odpowiednią znajomość przepisów prawnych J: za

kresu ochrony~ przyr.ody. 
§ 2. Członków Straży powołuj 'I prezydia wojewódzkich 

rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych ' I wo
jewództw) na wniosek zarządów stowarzyszeń wymienionych 
w § 1 us~. 1. 

§ 3. 1. Zadaniem Straży jest współdziałanie z organami 
administracji państwowej w zakresie przestrzegania przepi
.ów o ochronie przyrody. 

2. Straż .obowiązana jest współpracować w' zakresie 
ochrony przyrody z organizacjami społecznymi wymieniony
mi w § 1 ust. 1. 

§ 4. Członek Straży przy wykonywaniu swoich obowiąz
ków jest uprawniony: 

1) do instruowania o obowiązujących przepisach z zakresu 
ochrony przyrody osób przebywających na terenie par
ków narodowych, rezerwatów oraz we wszelkich innych 
miejscach poddanych pod ochronę na mocy przepIsów 
o ochronie przyrody lub też w których znajdują się 

przedmioty poddane pod ochronę, 
2) do legitymowania osób wykraczających przeciwko prze

pisom o ochronie przyrody, a w razie odmowy okaza
nia legitymacji lub jej nieposiadania - do doprowt'dza
nia tych osób 'do najbliższego organu Milicji Obywa
telskiej, 

3) do odbierania za pokwitowaniem przedmiotów uzyska
nych z naruszeniem przepisów o ochronie przyrody oraz 
narzędzi służących do uzyskania tych przedmiotów, przy 
czym odebrane przedmioty powinny być niezwłocznie 

przekazane najblizszemu prezydium gromadzkięj (miej
skiej) rady narodowej lub rady narodowej osiedla bądź 
organowi administracji par!tów narodowych lub funkcjo
nariuszowi Straży Leśnej , 

4) do składania zawiadomień do organów powolanych do 
ścigania czynów, stanowiących naruszenie przepisów 
o ochronie przyrody, o ujtlwnieniu takich czynów. 

§ 5. Upoważniony członek Straży ma prawo do nakła

dania l ściągania grzywien w drodze mandatów karnych na 
zasadach .i w trybie przewidzianych w ustawie z dnia 1-' 
grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym (Dz. 
U. Nr 66, poz. 454) za wykroczenia popełnione w zakresie 
ochrony przyrody. 

§ 6. Członkowie Straży przy wykonywaniu swoich obo
wiązków korzystają z ochrony prawnej oraz podlegają od
powiedzialności na zasadach ustalonych dla pracowników 
państwowych. 

§ 1. 1. Stowarzyszenia wymienione w § l ust. 1 wydaj~ 
swym członkom, powolanym do Straży, legitymacje według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporz ądzenia. Le
gitymacja do swej . ważności wymaga poświadczeni. a przez 
prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej (rady na
rodowej miasta wyłączonego z województwa). 

2. Członkowie Straży obowiązani są w czasie pełnip.nia . 
swoich obowiązków okazywać legitymację na żądanie orga
nów Milicji Obywatelskiej, pracowników przedsiębiorstw . la
siJw państwowych i parków narodowych oraz osoby legity
mowanej. 

§ 8. 1. Członkowie Straży obowiązani są nosić w czasi. 
pełnienia swoich obowiązków z lewej strony piersi odznak4t 
według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporzą

dzenia. 
2. Odznaka członka Straży p'osiada kształt tarczy roz

szerzonej u góry, o wymiarach 50 mm X 65 mm, wykonanej 
z blachy srebrnej, na środku tarczy znajduje się sylwetażu
bra z emalii w kolorze brązowym na tle 3 świerków z emalii 
W . kolorze zielonym, w górnej rozszerzonej części tarczy 
znajduj. się napis: "Straż Ochrony Przyrody", a u dołu tar
czy numer ewidencyjny odznaki, tarcza jest otoczona ob\\ód
ką o szerokości 1 mm, wykonaną z emalii zielonej. 

3. Odznakę wydaje członkowi Straży stowarzyszenie, 
% ramienia którego został on po~ołany na członka Straży. 

§ 9. Członkom Straży nie przysługuje wynagrodzenie ze 
Skarbu Państw.a Z tytułu pełnienia czynności członka Straży. 

§ 10. Ewidencję członków Straży na obszarze poszcze
gólnych województw prowadzą prezydia wojewódzkich rad 
narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z woje
wództw) , a dla całego Państwa - Naczelny Konserwator 
Przyrody. 

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Leśnictwa I Przemysłu . Drzewnego: J, Dqb-Kociol 

t la. 
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Z<tlącznik i do rozporządzenia Mi· 
nistra Leśnictwa i Przemysłu Drz,,· 
wnego z dnia 30 kwietnia ·1957 · r. ~ 
(poz. 189). 

Załącznik nr t~ 

WZOR LEGITYMACJI CZŁONKA STRAZY OCHRONY PRZYRODY 

Str. 1. 

Legitymacja nr • ~ ! ł 

......................... "1 . 

i · 

fotogr8fia ! 
l 

_ ....................... .1 
Pieczęć Stowarzyszenia 

Obywatel l , • 

zam. w 

jest członkiem Straży Ochrony Przyrody 
z ramienia Stowarzyszenia " 

•• • 
Pieczęć 

Stowarzyizenia 

Prezydium 

W I 

(podpisy członków 
Zarządu) 

stwierdza ważność legitymacji na CZdS do 

j -

I .. . ( . l 

(pieczęć) (podpIs) 

, 
(własnoręczny podpis posiadacza l,:gitymacji) 

Sir. 2. 

Obywatel . 
jest uprawniony do współdziałania z orga
nami administracji państwowej w zakresie 
przestrzegania przepisów o ochronie przy
rody . . 

Na P?dstawie przeplsow rozporządzenia Mi
nistra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 
z dnia 30 kwie tnia 1957 r. w sprawie Stra
ży Ochrony Przyrody (Dz. U. Nr 41, poz. 189) 

Obywatel • 

jest uprawniony w szczególności do: 

1) instruowania o obowiązujących przepi
sach z zakresu ochron y przyrody osób 
przebywających na terenie parków na
rodowych, -rezerwatów oraz we wszel
kich innych miejscach poddanycn pod 
ochronę na mocy przepisów o ocllronie 
przyrody lub też w których znajdują się 
przedmioty poddańe pod ochronę, 

2) legitymowania . osób wykrac7aJilcych 
przeciwko przepisom o ochronie przy
rody, a w razie odmowy okazania legi· 
tymacji lub jej nieposiadania - jo do
prowadzania tych osób do najbJiżs:zego 

organu Milicji Obywatelskiej, . 

3) odbierania za pokwitowaniem przedmio
tów uzyskanych z naruszeniem pr,epi
sów' o ochronie przyrody oraz narzędzi 
służących do uzyskania tych przedmio- ; 
tów, przy czym odebrane przedmioty 
podlegają przekazaniu prezydium gro
madzkiej (miejskiej, osiedla) rady uaro
dowej bądż organowi administracji par
ków narodowych lub funkcjonar iuszowi 
Straży Leśnej, 

4) składania zawiadomień o stwierdzonych ' 
przypadkach naruszenia przepisów o 
ochronie przyrody 
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WZOR ODZNAKI CZŁONKA STRAlY OCHRONY PRZYRODY 

STRAŻ 
OCNRONY PRZYRODY 

190 
OSWIADCZENIE RZĄDOWI 

z dnia 24 lipca 1957 r. 

Załącznik .or2. 

w sprawie wypowiedzenia przez Finlandię l:onwencjl o ~poso bie opodatkowania ,obcokrajowych pojazdów meChanicznych. 
podpisanej w Genewie dnIa 30 marca 1931 r. 

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z art. 17' 
Konwencji o sposobie opodal kowania obcokrajowych poja:l
dów mechanicznych, podpisanej w Genewie dnia 30 n,arca 
1931 r. (Dz. U. z 1934 r. Nr 98, poz. 900), nastąpiło wypowie-

dzenie powyższej Konwencjiprzez Finlandię dnia 10 wrz ::. śnia 

1956 r. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. W1niewicz 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MlNISTRÓW 

z dnia 27 lipca 1957 r. · 

° sprostowaniu błędu. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 
1950 r. ó wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) pro
s tuje się następujący bląd: 

w § 4. ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
8 lutego 1957 r. w ·sprawie zasad tworzenia funduszu zakła

dowego w przedsiębiorstwach przemysłowych podległych Mi-

nistrowi Przemysłu Lekkiego (Dz. U. Nr 11, poz. 53) zaJ!liast 
wyrazów "przyznaje się dodatkowo fundusz zakładowy w 
wysokości 500;.0 ponadplanowego . zysku . osiągniętego średnio 
w resorcie" powinny być wyrazy "przyznaje się dodatkowo 
fundusz zakładowy w wysokości 500/ , ponadplanowego 
zysku". 

Prezes Rady Ministrów: w 7.:. P. Jaroszewicz 
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OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTROW 

z dnia 29 lipca 1957 r. 

o sprostowaniu błędu w ustawie z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych l działek 
budowlanych. 

Na podstawie art. 6 ust.! i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 
1950 r. o wydawaniu Dziennika Ustaw Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej i Dziennika Urzędowego Polskiej Rzeczypospo
lilej Ludowej "Monitor Polski" (Dz. U. Nr 58, poz. 524) pro
stuj e się błąd wart. 14 ustawy z dnia 28 maja 1957 · r. 

o sprzeclaży przez Państwo domów mieszkalnych i, dzić.łek 
budowlanych (Dz. U. Nr 31, poz. 132) w ten sposób, że po 
wyrazach "niniej szej ustawy" dodaje się \vyraz "oraz". 

Prezes- Rady Ministrów: J. Cyranldewicz 
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