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ZARZĄDZENIE MINISTRA 2:EGLUGI I GOSPODARKI WODNEJ 

z dnia I sierpnia 19.')9 r. 

'W sp 
. rawie produkcji przetworów I wyrobów garmażeryjnych z ryb, \ch lbytu oraz zaopatrLenla prywatnych puetwórul 

Iybnych w surowce do przetwórstwa. 

W celu . 
rabów ' ZWIększenia dostaw przetworów rybnych I wy-
WI gannażer' h . ednio do ' ~jIlXc . z ryb na zaopatrzenie rynku. odpo-
lIej Planowo~ozhwoscl s~rowcowych i pny zachowalIlu. pel-

o' go oraz SCI w zakreSIe roz,v0.lu przemysłu uspołecznIOne-
WatnegO Vi celu. stworzenia wMunków do współudziału pry
na(jWYŹk przetworstwa w przerobie surowców uznanych za 
tO lYyćh po~e .. ~ w szczególności szprota w okresie jego szczy-
29 PaŻdzi~r~~ow - na podstawie art. 3 liSt. 2 dekretu z dnia 

" towafowe I~a 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu 
i·z 1956 go I zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44. poz. 301 
Zesa Rad r. N.r ,54 • . poz. 244) orilz § I zarządr:enia nr 86 P,e- , 
kazania ~.Mlnlstrow z dnia 29 maja 1959 r. w sprawie prze
do WYd Inl,strowi Zeglugi i Gospodarki Wodnej upraWll1 p. ll 
ilolSki ~wal1\a przepisów o gospodarowaniu rybami (Monitor 
~ r 51. paz, 234) zarządza się. co następuje: 

§ I. P 
PUSZCzo rYWatne przetwórnie rybne mogą produkować do-
Z ryb, n~ do obrotu przetwory rybne i wyroby garm,l ~eryjne 
lJW~9Ięd~i:ede wszyst~il11 ry~y w~dzone (ze szc~eg.ólnym 
byc PfO

W 
nIem szprotowI. DZlałalnosc tych przetworni musi 

PISatni ni~?z.ona z zachowaniem warunków określonych prze-
lejszego zarządzenia. 

tOWi!c
2
. Zaopatrzenie prywatnych przetwórni rybnych w su

następu ,P0trzebn y do produkcji odbywać się będzie według 
~ dl jącYch zasad: 

za~rut~zYll1ania minimum ciągłości pracy produkcyjnej w 
nYrn eSIe. wędzenia wyodrębnia się w rocznym i kwarti:lł
,glUg' ~Ia?le zaopatrzenia surowcowego Ministerstw'a Ze
Ileg I I GOSpodarki W,odnej określone ilości surowca ryb-

2) o. 

~~~watne przetwórnie rybne będą otrzymywać surowiec 
wYż~wany przez Zjednoczenie .. Centrala Rybna" za nad
Czet owy. przy czym ilości te nie będą zaliczane na po-

3) 09'ól planowego zilopatrzenia określonego w pkt I. 
Cze nOpolskie Zrzeszenie Prywatn ego Przemysłu Spożyw
Sler

gO zgłaszać będzie przed rozpoczęci em roku do Mini-
, nU stwa ZegJugi i Gospodarki Wodnej wnioski co do pła

ata zaopatrzenid surowcowego przewidzianego w pkt 1 
90 z WląZące liczby co do odbioru surowca nadwyżkowe
szcz(np. Szprota) ![Jrzez prywatne przetwórnie w dniilch 

I 90 y.towYch połowów, przy uwzględnieniu maksymalne
tW6 WYkorzystania potencjału produkcyjnego tego prze-

rstwa. , 
b § 3 . 
ędą p' I . Surowce określone w § 2 pkt 1 I 2 rozdzielane 

gÓlne ~'l.:z Zjednoczenie "Centrala Rybna" między poszcze
~rzesze ~jewództwa na podstawie wniosków Ogólnopolskiego 
lJdZiale nla Prywat~ego Przemysłu Spożywczego i przy współ-

2 Pr~edstawiclela tego Zrzeszenia. ' 
1\1 'Ro d . e rYb z Zlału surowca pomiędzy poszczególne przetw0r-
\viltneg ne dOkonywać będzie Ogólnopolskie Zrzeszenie Pry
~Elno""'eO Pr~emysłu Spożywczego przez swoje organiz;lcje te
filII rYb;t?re przedstawiać będą rozdzielnik właściwej cen-

a ej. 

i~tn~ pZakup surowców (realizacja przydziałów) pnez pry-
1I~I~Ych r'l.etwórnie rybne może się odbywać jedynie we wla
tl~a Og.~f!renowo centralach rybnych na podstawie rozdziel-

YWCze o nopalskiego Zrzeszenia Prywatnego Przemysłu Spo-
90 po obowiązujących cenach zaopatrzeniowych -dla 

prywatnych zakladów prze twórstwa rybnego, Odbiór surow
ca będzie następował z magazynów wskazanych przez cen

· trałę rybną (własnych lub obcych. np. magazynów plzedsię-

biorstw połowowych) . 

§ 4. Jakość przetworów rybnych i wyrobów gaTlTldŻeryj
nych z ryb powinna odpowiada(' normom jakościowym ouo
wiązującym przemysł uspołeczniony. 

§ 5. Produkcja w prywalnych przetwórniach rybnych 
może się o~łbywać: 

l) z surowca własnego przydzielonego wedlug zasad §§ 2 i 3. 
2) usługowo - nil zlecenie i z surowca centrali rybnej lub 

pal'ls twowych zakładów r~'bnych, 
3) lIsługowo -- na z leceni e i z surowca innych instytllcji 

po uzyskaniu przez ni e zgody wydziału handlu prezydium 
woje wódzki e j rady narodow ej i za wiedzą właściwej te
renowo centrali rybnej. 
§' G, W przypadku okresło'1ym w § 5 pkt 2 i 3 zlecenio· 

dawca obowiązany jest do zapewnienia prywatnemu prze
twórcy zaopatrzeuiil surowcowego (surowce pomocnicze) i ma
teriałowego, umożliwiającego wykonanie udzielonego zle
cenia. 

§ 7. 1. W przypadku określonym w § 5 pkt I sprzeda'i 
przetworów rybnych i wyrobów garmażeryjnych z ryb 'na
slępuje w uspołecznionej sieci handlu. zgodnie z rozdzielni
kiem prezydium wojewódzkiej rady narodowej. a w cZGści 
nie objętej rozdzielnikiem - w sieci handlu prywatnego lub 
indywidualnym konsumentom, Sprzedaż poza te ren wojewódz
twa wylllaga zgody wydziału handlu prezydium wojewód1:
kiej rady narodowej. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 5 pkt 2 i 3, 
prywatne przetwófJ~ie rybne wysyłają (wydają) gotowy pro
dukt zgodnie z dyspozycja zl eceniodawcy po uprzednim wy
stawieniu przez zleceniodawcę swiarIeclwa jakości i faktury. 

§ Ił. Sprzedaż przetworów rybnych i wyrobów garmaże
ryjnych z ryb. pochodzących z produkcji prywatnych prze
twórni rybnych, dokonywana jest po cenach zatwierdzonycII 
przez właściwe organy. 

§ 9. W razie dostawy do jednostek handlu uspoł~czn;o

nego przetwory i wyroby garma żeryjne z ryb, WYI:lrodu
kowane przez prywatne przetwórnie rybne. podlegają k :m
troli odbioru jakościowego, zgodnie z obowiązującymi prze
pisami. 

§ 10. Przetwory rybne procluk cji prywatnych prze twórni 
rybnych powinny być oznaczone w spo~ób określony w pf1:e
pisach dotyczących oznaczania towarów wprowadzan ych do 
obrotu. 

§ 11. Prywatne przetwórnie rybne składają wydziałom 
przemysłu prezydiów wojewódzkich rad nilrodowych - 7a 
pośrednictwem terenowych org anizacji Ogólnojloł skiego Zrze
szenia Prywatnego Przemysłu Spożywczego - mi es i ęczne ro
zliczenia z otrzymywanego sllIowca Olaz z wykonania V 10-

dukcji. 

\ . 

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia. 

Min!ster. Zeglugi i Gospodarki Wodnej: SI. DQr~ki \ 


