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10) wydawa,nia zakazów składowania towarów ,oraz prze
trzymywani.a zwierząt rzeźnych i drobiu w pomieszcze
niach albo przewożenia środkami nie nadającymi s ię do 
tego celu. 

2. Przy Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Ar
tykułów Rolnych ustana wiani są rzeczoznawcy z zakresu 
techniki obrotu, towaroz~nawslwa i technologii oraz zaprzy
siężeni próbobiorcy w d ziedzinach należących do zakresu 
dzialaniil Inspe kcji. 

Art. 5. 1. W przypadku ujawnienia w toku kontr~li bez
,p-ośredniege zagrożeni a powstania poważnej szkody, wyni
~!ej z naruszenia obowiązujących przepisów lub' zasad go
sp-odaro wania, organy Pallstwowej InsJlekcji Sku pu i Prze
t wórstwa Artykułów ROlnych upoważnione są do wydawa
v ia doraźnych zarząclzeó w ce lu zapobieżenia powstaniu 
s zkody, 

2. Zarządzeni a doraźne są natychmiast wykonalne. Wnie
s ie n ieodwolan:il od tak iego zarządzenia l'!ie wstrzymuje je
go wyk anemia. 

3, Odwo~anie od zarządzenia dora źnego roz,patruJe organ 
[l adnędny nad organem, który je w'ydal. Odwolanie w inno 
być roziJa trz o~e !'l [1"1 w!ocznie. 

Art. 6. Vi ce lu zapobieżenia wprowadzaniu. do ,obrotu 
to waru, którego jak.ość nie odpowiada wymaganiom obowią
zujących norm lub przep isów, orga ny Pał1stwowej Inspekcji 
~stwa Artykułów Rolnych mogą w toku lub 
. w wyniku kont~l(Qnać 7abezpiec zenia tego towaru, je

żeli jest to konieczn e ~ względ u na interes społeczny. 
.... N przypadku pod ejrzenia, że środek s pożywcW, lub używka 
aiie od,powiada warunkom zdrowotnym, ,organy Inspekcji ' po
wiadamiają o tym organ wła ściwy do wyda wa nia w tych 
sprawach orzeczeń. 

Art. 7. 1. Państwowa In s pekcja Skapu i Pr zetwórs twa 
Artykułów Roln yc h współdzia ł a z organami kontroli patstwo
wej, spółdz.ielczej i spolecznej. 

2. Pre zes Rady Ministrów, na wniosek Ministra Pr zemy
słu Spożywczego i Skupu.' przedstawiony po uzgod.n ie niu 
z "'Prezesem Najwyższej Izby Kontroli. wlaściwymi ministra
mi oraz centralnymi związkami spółdzielczymi, ustala zasady 
i tryb współdz.iałania Państwowej Inspekcji Skupu i Prze
twórstwa hrtykułów Rolnych z innymi organami kontroli 
pailstwowej i spółd zie lczej. 

3. Zasady i tryb współdziałania z organami kontroli spo
łecmej określają odrębne przepisy. 

Art. 8. Minister Przemysłu Spożywczego i Skupu w dro
dze rozporz.ądzenia określi: 
lj organiUlcję i szczegółowy zakres działania Państwowej 

.Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, 
2) s.lczegół·owe zasady i tryb postępowania przy wykony- , 

waniu kontroli, orzekaniu o j a kości towarów i wykony
w.aniu innych zadań przez organy Państwowej Inspekcji 
Skupu i Przetwórstwa Artykułów Roln ych, 

3) zasady, warunki i tryb usta,na wiania oraz zakres d z iała

nia rzeczoznawców i zaprzysiężonych próbobiorcó w. 

Art. 9. L Kto przez niewyjonanie orzeczeń, zarządzeń 

oraz żądań o.partych na przepisach ustawy lub p rzepisach 
wydanych na podstawi.e art. 8 ustawy umyślnie utrudnia or
g~nom Państwowej Inspekcji Skupu i Prze twórstwa Artyku
łow Rolnych wykonywanie ich zadań 

- podlega karze grzywny do 5000 zł. 

2. Orzekan ie w spra wach wymienionych w usL 1 nastę
puje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach '0 wy
kroczenia. 

Art. 10. 1. Przepisów usta wy ni€ stosuje się do: 

1) jed:nost€k podległych Ministrowi Obrony Narodowej, 
Ministr,owi Spraw Wewnętrznych i Prezesowi Urzędu 

Re zerw Pal1stwowych, . 
2) zakładów karnych, aresztów śled cz)Tch, ośrodków przy

stosowania społecznego i zakładów dla nieletnich, podle-
głych Ministrowi Sprawiedliwości. . 

2. Przepisów ustawy nie stosuje się także do obrotu 
han.cJiowego materiałem siewnym 1 zwierzętami hodowla,nymi. 

3. Na wniosekor.ganów oraz jednostek i zakładów wy
mienionych w ust. 1 organy Państwowej Inspekcji Sku,pu 
l Prze twórstwa Artykułów Rolnych mogą wykonywać w tych 
jednostk ach określone czynności wchodzące w zakres dzia
lania Inspekcj i, a w s zczególności w zakresie badania l orze
kania o jakości towarów. 

Art. 11. Traci moc ustawa z dnia 9 czerwca 1952 r. o In
spekcji Zbożowej (Dz,. U. Nr 30, poz. 202). 

Art. 12. Pracownicy zatrudnieni w dniu wejścia w życie 
ustawy w organach Inspekcji Zbożowej przechodzą do pra
cy w organach Państwowej Inspekcji ,~kupu i Przetwórstwa 
Artykułów Rolnych. 

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie ,po upływie jednego 
miesiąc a od dnia ogłoszenia. 

:Przewodniczący Rady Państwa: M. Spychalski 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak. 

138 
USTAWA 

z dnia 30 czerwca 1970 r. 

o zmianie dekretu o świadczeniach w celu ~walczanla klęsk żywiołowych. 

Art. 1. VI d e krec ie z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świad
czeniach w celu zwalczania klęsk żywioloviych (Dz. U. 
7. 1953 r . Nr 23, poz. 93 i z 1959 r. Nr 27, pez. 167) wiprowa
dza się następujące zmiany: 

1) wart 1 d ótychczasowy przep is oznacza s ię jako ust. 1 
i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

,,2. Przepisy dt'kretu mają zastosowani e równi eż w przy
pad k u katastwf , o ile katastrofy te odpowi adają 

okr eśleniu wwartemu w ust. l pkt 1 i 2:'; 

2) wart. 10 dotychczas owy prze pis oznacza się j ako ust. 1 
i doda je się ust. 2 w brzmieni u: 

,,2. W razie powodzi, zakłócenia komunikacji drogowej 
lub innych zdarzeń, dla zwalczania których przewi
dzi::Jne są środki w przf!pisach szczególnych, przepi-

" sy dekretu mają zastosowanie, jeżeli zdarzenia te 
.odpow iadają określeniu zawartemu w art. 1. a środ
ki ,przewidziane w przepisach szczególnych. byłyby 
nie wystarczające," 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po u:plywie jednego 
mi es iącB od dniaogloszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: M. Spychalski 

Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak. 




