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ZARZĄDZENIE MINISTRA KOMUNIKACn 

z dnia 26 stycznia 1951 r. 

w sprawie pańs~wowej ewidencji spadochronów, wyciągarek i ściągarek 

Na podstawie art. 8 ust. 2 lit. a) rozporządzenia 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 marca 1928 r. 
o prawie - lotniczym (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 69, 
poz. 437) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Spadochrony osobowe, wyciągarki i ściągarki 
mogą być używane w lotnictwie cywilnym po wciąg
nięciu ich do ewidencji państwowej i po wydaniu dla 
nich dokumentu urzędowego (§ 4). 

§ 2. Ewidencję państwową spadochronów, wy
ciągarek i ściągarek prowadzi Ministerstwo Komuni
kacji. 

§ 3. Sposób prowadzenia ewidencji państwowej 
(§ 2) określa osobne zarządzenie. ' 

§ 4. 1. ' Wciągnięcie do ewidencji państwowej 
1 późniejsze zmiany w ewidencji następują na podsta
wie zgłoszenia dokonanego przez użytkownika bądź 
z urzędu na podstawie danych Kontroli Cywilnych 
Statków Powietrznych (K. C. S. P.). 

2. Zgłoszenie powinno zawierać: 
1) typ i rodzaj spadochronu, wyciągarki 1 ściągarki, 
2) rok · budowy (wykonania) i wytwórnię, 
3) nazwę i siedzibę użytkownika, 
4) świadectwo oględzin i dokumenty budowy wy-

stawione przez K. C. S. P. 
3. Na dowód wciągnięcia do ewidencji państwo

wej Ministerstwo Komunikacji wyda osobie zaintere
sowanej "książkę ewidencyjną" spadochronu, wycią
garki lub ściągarki, której wzór ustali Ministerstwo 
Komunikacji. Książka ta jest dokumentem urzędowym, 
stwierdzającym wciągnięcie do ewidencji państwowej 
(§ 1). 

§ 5. Spadochrony, wyciągarki i ściągarki otrzy
mują numer porządkowy ewidencji, do której zostały 
wciągnięte. Numer ten powinien być wymalowany 
na spadochronie, wyciągarce lub ściągarce na widocz
nym miejscu w sposób trwały. 

§ 6. Od chwili otrzymania "książki ewidencyj
nej" (§ 4) spadochrony, wyciągarki i ściągarki podle
gają podobnie jak statki powietrzne stałemu nadzo
rowi technicznemu aż do chwili skreślenia ich 
z ewidencji państwowej (§ 25 rozporządzenia Ministra 
Komunikacji z dnia 5 kwietnia 1932 r. - Dz. U. R. P. 
Nr 69, poz. 635). 

§ 7. Zarządzeni.e wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. _ 
Minister Komunikacji: w z. J. Popielas 
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ZARZĄDZENIE l\UNISTRA ZDROWIA 

z dnia 29 stycznia 1951 r. 

w sprawie prze!mzania Zakładu Zdrojowego Wieniec w powiecie włocławskim pl'Zedsiębiorstwu państwowe
mu "P--oJskie Uzdrowiska". 

Na podśtawie § 3 uchwały Prezydhiin Komitetu 
Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 5 kwietn!a 

1950 r· w sprawie przeltoizyvJania przedsiębiorstw, za
kładów lub ich części między państwowymi jednostka-


