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3. W razie. gdy naczelny dyrektor lub rada praCOW- _r
nicża nie godzi ' się 'z treścią orzeczenia komisji rozjemczejl może . w terminie czternastu dni wystąpić o ostateczne .rozstrzygńięcie ~ sporu . przyz Komisję MediacYJną,
powołaną pr-z ez Min~stra . Komunikaćji.
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Nadzór.
Art. 55. Nadzór panstwowy nad "Lotem" sprawuje
Minister Komunikacji, działając na podstawie Prawa lotniczego i innycp uśtaw oraz zgodnie z międzynarodo
wymi , umowami lotniczymi.
. Art. 56. Minister' Komunikacji wykonuje w stOsunku
do' "L(j)tu" funkcje O1ganu założycielskiego wynikające
z odrębnych przepisów.
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. Przepisy przejściowe i ko"('o"';~.

Art. 60. Mienie, oraz prawa i zobowiązania . przed się~ ' .
biorstwa państwow ego Po·l skie Linie Lotnicze "Lot" dzia-' ·
łającego dotychczas na podstawie . ustawy, o której mowa
wart. 63 , stają się mieniem oraz prawami i . zobowiąza
nia.m} "Lotu" działającego na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 61. .1·. ' Naczelny dyrektor "Lotu", w terminie
od dnia wejścia w życie ustawy, powoł a Komisję
Organizacyjną Samorządu Załogi "Lotu", ' która zorgani- ','
zuje i przeprowadzi pierwsze wybory organów samorząd~
załogi. ,

mi e siąc u

Art~

"

2. Do czasu ukonstytuowania się przewidzi anych ' w ,"
57. 1. Minister Komunikacji ma prawo nałożyć
ust awie organ'ów samorządu załogi ich . kompetencje
na "Lot" obowiązek wprowadzenia do planu określ'onego
wykonuje nacze lny dyrektor "Lotu". ,
zadania lub wyznaczyć zadanie poza planem, jeżeli jest
to niezbędne ze względu na potrzeby obrony rkraju, w .
Art. 62. 1. Naczelny dyrektor, w ciągu miesiaca .od
wypadku klęski żywiołowej, w celu ' wykonania zobowią
dnia wyboru ' delegatów', przedst pwi zebraniu ' delega.tów '
zań międzynarodowych albo realizacji innych ' ważnych
.do zaopiniowan ia pro je kt statutu "Lotu".
potrzeb społeczno"gospodarczych.
2. Minister Kqmunikacji. podejmie 'decyzję w sprawie
2. . W wypadku określonym w ust. 1 Minister Komu- '
nikacji zape~nia "Lotowi" środki niezbędne do wykona- zatwie.rdzenia statutu ,;Lotu" w terminie trzech miesięcy
nia na lożonego .' zadania lub wskazuje jednostkę, która . od dnia przedstawi enia statutu do zatwierdzenia. r
na podstawie umowy z "Lotem" zapewni śropki na wyArt. 63. Traci moc ustawa z dnia 2 stycznia _1946 r.
konanie tego zadania.
o utworzeniu przedsiębiorstw a państ wowego Poiskie Linie
Art. 58. Minister Komunikacji dokonuje kontroli
Lotnicze "Lot" (Dz. U. Nr 3, poz. 21).
ocenv działalności "Lotu" oraż pracy naczelnego dyrektora ..A
Art. 64. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 styczni,d '
Art . . 59. Minister Komunikacji 'w razie stwierdzenia,
1985 r.
ze decyzja naczelnego dyrektora jest sprzeczna 'z prawem,
wsttzymuje jej wykona.nie<;>raz zohowiązuje ' naczelnego
Przewodniczący Rady Państwa: H. Johloński/
Sekretarz Rady Pdllstwa: J. Szymanek .
dyrektora ao jej zmiany lub uchylenia.
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USTĄWA

z dnia

3, g rudnia~

1984 r.
,::.'

.o

u7,p.aniuważności

umów o · pr~ekazanie gospodars'twa

Art. 1. ' Urnowy .·o p(zekazanie gospodarstwa rolnego

Art.

2~

Przez

rolneqonastępcy.

użyte

w

niniejszej ustawie

ókreślepie .

,'"

,następc'y, sporządzone przed dniem l stycznia 1983 r. na ' "naczelnik gminy!' -tozmni·e się także -inne terenowe orgą~ , -'.' _,l
podstawie 'ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopa- ny adminisU'acjt panslwowe'j o· właściwości ogóln.ej' ł'; .

trzeniu ernęrytalnym oraz innych swiadczeniach dla rolników i ich rodżin (Dz.U. Nr 32, poz . . 140) przez upoważnionęgo pracowyi ka urżędu gminy nie będącego n a czelnikiem ' gminy , · uznaje śięza -sporządzone z zachowa~
nieml0,rmy przewidżianej w tej ustawie. \ .

stopnia ·podstawowego.

Art. 3. Usta,wawchodzi w życie z dniem ogloszen i'a. ·~;. <'
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