
t.ec::&ie ,~e ol 1ł1elbIle, 1lbyl!apobloec *1€,aniu fliię 
id1 9(tW~ -malo.wan<yc:}\. P-oo,p(ll"k4, J:lła .których są 
umieszczooe., powl-nny · być ~ . Ward~ 4ne.-a lu:J!l lll~~ 
nl'Z~~~'Iol. ' 

Powinny .bYĆ l'rWVJidziane środki zapoble.gające prze
~ 'sI~ pty;;o.'1I.ków Tatunkowych w poprz.ek i wzdłl'lż 
pOkł&du 'Przy ' :m'l&czniejszych l'rrechyłac'h lub 'Prz,eg1ębi,e- ' 
Jlłlad! staUc'l1. 
Pływaki w żadnym razie nie mogą przemkadzae na 

pDlkładzie TJ'I.".a1W~1l ł'l't8IIle'Wł"(JW8;n~'IiI l1M~1aJll'l~ 'fa VllIft·· 
lGcNo'ifil 11/ 'I1"a. ~a'\!lk\l i 1W6ia4an.'itU do nid\ ~, dla 
który.ch są p~K!GM. 

Rys. l. 
O. ' łMpekcja ~ków nttm1tcnrych. Wł8.tiłza ln

spekcyjnao-baw'iązana jast13pra'1l"dza.e ~·eas b'l1t'l'O'WY 
w warmaclew,}'tw.orcy materl~ '1 &p'O'8Ób ~{}nanła 
.każdegD p~ywaka ratunkO'll'."eg'J).W wypa1ikaeh w:ą,tpH:
~ch m1>ze zażądać prrepIn'Wa,1izen'ta 'ta.'kkh 1"!'ób, jakle 
uzna· za konieczne. celem .stWierdzenia, że pływak «)~:dzie 
odpowiadał swemu :przeznaczeniu. 

POOa.as każdej dCll'\OCZllej .łlupelreji sta.tJw pasażerskie
go władza inspekcyjna obowią.zana jest sprawdzić. czy 
pływaki ratunkowe znajdtUą się w doi?rym stan.!e. W. 't~ 
celu, przy 'każdej 1!larocmeJ tns!}ekcJl l iS ogolnej lloscl 
I'krzyń powietrznyeh, za kafJtł5'M ruetl\ inna, powinna 
~ bllidana na wodoszczelno8C. W ~ku śtwrerdl"t>ni.a 
złegu s:tanu pływaków, wb~ ~cJjna mQje UTZ~
d.zić zbadanie większej llości skrzyń. 
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ZAłt~OZENIE MINIlSTBA FINANSóW 
z dnia 6 maja Ul50 r. 

'IV sprawie uzupełnienia wykazu prDduktów rolnY(lb oraz 
surDwcóW i półwyrobów. niezbędnycb dla roln'ic\wa tab 

pnemy. kraj~ 
Na podstawie art. ti ust. 2 de'ItTetu z dnia tS paźtizier

n1ka l'H8r. o podatku OOl'Cttowym ~ Dz. U. R. P. N1 52, 
poz. 413' zat'Z'!ldza 'S~ <fi porozumientu oz !Ministrami: 
Rolnictwa i Refonn RIoln~ch. Przemysłu Rabiego l Spo
żywC!leg'o. R·8.Il1i!u Wewnętrznego -oraz HUlodlu 'Za.grnnicz
ne:p. ł.lO na'Stępuje~ 

§ 1. W uzupełnieniu u.rzą;d%enb. Minis·tra 'Skarbu z dnia 
28 ma.r.ca 1949 r. w sprawl.e mtaienia wykazu produk'OOw 
rolnych .oraz wrowc.ów i l>ołwyro'bów, niezbędnych lita 
rolnictwa lub przemysłu 'krajowego (Monitor Pcrls1c'l Nr 
A~'21, poz. 3(6) ustala s1ę następujący dodatkowy wy
kaz p·roduktów rolnych oraz surowców t 'PÓłwyrobów, 
niezbędnych dla rolnictwa lub przemysłu krajowego,przy 
których sprzedaży, dokGnywan~j 1)rze2l komisanta, nie 
WJIRap 'SIę dla JX'ąjęcla 'U. obrót SUDl7 Illaleinej pro
wWłi 01'&& Wąch ~ .. ~ ,uaługł speł-

Nr A-65/;p'Oz.J62 - 165 

nielda <UlJ"tmbt. ~zianeg" w a .rt. 11 ust. 2 pkt l 
d'l!l'klret1l 'a 'dnta '!5 '}!III;~Wt. 1J'94łł T. " l»da1.ka .o'bro
tC1Wym: 

1) nasiona ŻOOŻ ·kwa!lilikow.8.lU'c.h-, 
.2J lm!parWw.an.e Dt.a.z la~wlaoe zwierąta ~spMRrskł.e.. 
3) importowAnY dmb 1Qflro<imvJ". 
4. !'liemmIaCi -~, 
$' ~ t klzewy o('łWGełMFle. 
tI~ nawaz:y 'mu-ezm! 'i .1'repa;r.a:ty . ochronne dla rO<ihn. 
'7> surowiec i szczepielllkł ~:włerzęce. 
$ 2. Zac-Zi'r.Ur.etUe nJiI:Uoe~e wooodzi w ą.cie z dJIIiem 
~n.ia z m:ocą DibQ.vt~~~ 00 dnia l $1;;yczn.ia 19'!Ia ~. 

MINISTER FINANSóW w,'zlW ..... d Dm __ 

VZłAL U 
iPftA W\ f;05POJ)ARK 'NABOOO.'EJ 
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OZ 1inla 25 mal'& US& T. 
w sprawie .uał&DowieJlia pl"lI:yJłUUlOW.e,. z.an,av paiastwo
wego nad przedsi~biorstw.em fir~ At "\'ly'twórnia PrJó.Yl'q
diJw Ginrn'a.styt:z1l,7S i 'Sp~ Ma~ Vrq1keń SD,et-

'j,7dl W. H. Itowa!ftc"" w WllTSnwie. 
N'a pot'lsta.w'l:e :art. 1 ust. '3 j 'art.. 2 dekTe'b1l sd.nia 

16 a'T'tdnia. l '91'8r. IW prze<imi:oci:e }')TąmU'SMl"eg'l) ft't'qdu 
pa.itstwowego (])z. Pr. P. P. Kr :%1. })M. ~'n ,., brzmieniu 
r~ądzenia Prezydent'&. R~Sl'01l't;ej % !I!ni... '1.5 
maja 1927 r. (Dz. U. R . P Nr 49. poz. 43'n on:za1"t. l., 
H •• Mzą<i.zen. P!reEy;tłe!I!uta ~~, " dnia .ts 
g~a 19M 1:. (D&. tJ. R. P .. K .. ~l8, porL ni, '1 :Ut. t 
dekretu Plezydenta Rzoozypo~ttej z dlll~~ t wIlI'Jt'inh. 
19H c. iDL U. R. P. Nt' .i7, pOL H~~ ,- ~ar.qci&a de. C:3 
następ·l.U.e : 

§ l . Ustanawia Silę z dl:iIJem .Zi ms.ja ~5D 1'. pmy.muso~")' 
zarząd pal1stwo~ nad przedslęble>IDwem firmy: Wy
twórnia Przyrzą;dów Gi'm,nastycmlych i S~ cn.z 
Urządzeii Szk'Olnye'h W. R . KvwaUk .. Warszawa, .n. Ka
zi.mierz~a Nr "i3. 

ł 2. Pr:zym;us@WJ' u~ p.ańst;wawy na.d wymieni.rmym 
w .§ 1 przeds:i~lorstwem powier.za ·slę zjednor:zon.ym. Wy
twórniom Sprzętu Bportowego 1 Szkutniczego - Przed
siębiorstwu Państwowemu Wyodrębnionemu. 

'1 '3.Pr~mllWWY za;r:zą'd · ·pails'twow.Y .sprawow.any 'będz:i~ 
zg.odnie z 'postanowienlami d-ekretu ? dnia 18 gt"udnia 
19Uł r. 'W ~Tzedm.ioc~ P'1"z,'mill~ 'f:a1fZ4łd. 'P'&iHtwowe~ 
[9 (Dz. Pr. P. P. Nr '21, :tJ!'Z. ~) ~ E ~mieJ's~ml 
zmianami. 

'§ 4. Zarzą;dmni-e n'in'1ej-S!lJe jest natyc'h:m.±a.St wy'ko.nalne. 
PW!!ZES RADY MlNISTRóW .l_el C,)'za.nk.łewia 
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UCHWALA K01lUTETU .EKI()~MI~"'EOO IłAtn 
~B6W 

'z; .ama 12 maja lm r . 
... s .... wie ~ Pr-tukIQL 

RealizacJa planu 6-letniego stawia jako podstaWO'we za
danie -dla 'Ws(!IystkLch gałęzi tycia ·~s];)~reg.IB p,royśpre
szen1-e tiem<pR ~wy jakOOct produike§i. C el<em -smordy
nowania wysiłków resortów. zmIerzających d~ p'()l~slenia 
tej jairoścl, K<Om'l.lIiet ~<m<Jmieu,. Ratiy Uinłstrow -ochwa· 
la, co następuje: 

l. OBGĄNI'U()JA K"N'l"BOL'I'ł'ECłIMK:Dl'EJ 

A. ORGANA KONTROLI TECHNiCZNEJ 
ł i. 1. W ~:iYJn naJei:ą~ym 00 g.QSp!)dar.ld w;,;włe.cz

nionej przedsiębiorStwie produkcyjnym. jak r,ówniei 'V je
dmostkach orgaItiz&..-cj'!uyoh pOOl.eg~ych .b:e~Gśre1ruo mi
nistrowi, a nadzorujących przedsiębiorstwa p .wii.urk.cyjne. 
ut'WOł'ZO'D,y :będzie Dual I lU S 'ek,cja Kontralt T.eclłnl..::znei, 
zwany dalej DKT. Wyjątki 00 t.e:go p.ootanowi,eJ:lia "ą do
puszcmłoe na ml-OCy deeyJ!\ji wla.Scłwego ministra. wycila
Ile; 1V poł'ozul1il.łen4M. :11 Pczew~cym paw,twow.ej Ko· 
misji Planowania Gospodarczego (PKPQ~. 

2. W innych p:r2le!li1liębioGł1&twacll .gooIJ-oo.at·kiwpołec.z
nlonej utwCK.Zenie DKT ,wmIeżruoae iest .od 'właśc4wosci 
i charakteru pt"Ze<iłsięDiGnl.t'Wa i nutęp,u.ie na ml)cy .zarzą
d.rlen1a wła.ścłw~ mm!&tra, wydUliegG w pocazwn1eniu 
z Prrewodniczą.cy.m PKPG. 




