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ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO 

z- dnia 24 grudnia 1969 r. 

w spraw fi ie zakresu Inspekcji organ6w pańS. twowej Inspekcji Handlowej _ w Jednostkach produkcyjnych oraz w nie uspo
łecznionych jednostkach świadczących usługi dla ludności. 

Na po stawie art. 5 ust. 2 i art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d) usta- 1) w zakresie rzemiOsła: 
wy ,z dnia 25 luteg'o 1958 r. o Państwowej Inspekcji Handlo- - - blacharstwo, 
wej (Dz. llJ. z 1969 r. Nr 26, poz. 206) zarządza się, CIO na- - bieliźniarstwo, -
stępuje : j - czapnictwo, 

I - dziewiarstwo, 
§ L ~arząd1enie Określa zakres podmiotowy i - przed- _ - elektromechanika, 

miotowy ~nspekcji ' dokonywanej przez . organy Państwowej - fotografąwanie, : 
Inspekcji Handlowej w jednostkach produkcyjnych oraz w - fryzjerstwo, . 
nie uspołJcznionych jednostkach świadczących usługi dla ' ~ in~roligatorstwo, 
Judności. I - - 77 kalet~ictwo, 

- kowalstwo, 
§ 2. 1. Zarządzenie stosuje ' się do: -:- krawiecfwo damskie, 

I ~ k~awiectwo męski~, 
J)z~kła1Ów produkcyjllYc~: , ' . ' . _ --kuśnierstwo, " 

a) podległych lub nadzorowanych przez Ministrów: Prze- ....:... lakiernictwo, 
my~łu Spożywczego i Skupu, Przemysłu Lekkiego, - mechanika maszyn, 
Pdemysłu Chemicznego, Leśnictwa--i Przemysłu Drzew- - mechanika pojazdowa, 
ne ~o; Żeglugi, - Budownictwa i Przemysłu Materiałów - modniarstwo, 

-', 

Bu~owlanych, Kultury i Sztuki, Rolnictwa, Przemysłu - optyka, 
CięźkiegOoraz Przemysłu Maszynowego, - parasolnictwo, 

I ". ~ pozłotnictwo, 
b) parległych radom narodov.:y~, -'_ ; pranie; czyszczenie (faibowimie, 
c)spcjlłdzielni i związków spółdzielni zrz~szonych w: - rymarstwo, 

Cef.traIi Rolniczej Spółdzielni "Samopomoc Chło.p- - ,.;..... rękawicznictwo, 
skif', Związku Spółdzielni Spożywców "Społem", Cen- - stolarstwo, 
traJnym Związku Spółdzielczości Pr8'~l'Q!IM!W~/I."l: D'u~~", to 

dzi~elni Ogrodniczych, Centralnym Związku Spółdziel- - szklarstwo, 
ni 1Młecza~skfch oraz 'Ce:titralnym ZWiązku Rzemieśl- ," "':- Ś-l1;lSąrstwo,_ 
nidzych Spółdzielni Zaopatrzenia iZbybu, - • tapicerstwo, 

d) prhwadz6.nYCh przez organizacje społeczrie i jednost- - tele i radiomechanika, 
l. - wulkanizatorstwo, ki gospodarki nie uspołecznionej, . 
I . - wyprawa. skótjuter'kowych, 

__ -zwanX1Ch dalej "zakładami prOdukcyjnymi", , - zeg.armistrzostwu; 
2) prywatnych przeasiębiorstw , i zakładów świadczących --złotnictwo; 

, USłQgi l dla ludności wymienionych w § 3, zwanych dalej 2) w zakresie innych usług: 
"zakłądami usługowymi". . - kosmetyka nielecznicza, 

I - nagrywanie pocztówek dżwięk'Owych, 
2. Zarządzenia nie stosuje się do zakładów prod,ukcyj- - podnoszenie oczek, 

nych: ' - -:- naprawa zabawek, 

.- ' _ .. ',. 

I - naprawa wiecznych piór, ołówków automatycznych 
1) prz. e IIl!ysłu ' 'paszoweg'O i rybno-utylizacYJ"nego, piwowar-

I i napełnianie dłJUgopisów, " 
sko-słodowniczego, . s. ·pirytusowo-drożdżowe"'o, cukrowni-

,.. ::J -- wynajem pokojów umeblowanych (gOścinnych). 
czego,1 ziemniaczanego, zielarskiego i zbOżowo-:.młynar-
skiegq, 

2) przerriysłu farmaceutycznego, 

3) I ł l" f" przernys u po Igra Icznego, 

4) grupyl "S" przemysłu chemicznego i przemysłu maszyno
wego, I z wyłączeniem ubocznej produkcji tych zakładów 
pOl egJjącej na wytwarzaniu artykułów rynkowych, 

5) , na1 eŻ~CYCh do zjednoczeń przemysłu betonów, izolacji 
bud0"'llanej , kamienia budowlanego, kruszyw i s'urow
ców ~ineralnych, cementowe.go, "wapienniczo-gipsowego, 
stolarlH budowlanej oraz zjednoczenia przedsiębiorstw 
re.tnontowych maszyn i urządzeń budownictwa. ' 

! 

§ 3. Inspekcji dokonywanej przez 'OIgany Państwowej 
I~spekcji IHandlowej podlegają nie uspołeczni-one zakłady 
IUsługowe, jświadcżące następujące rodzaje usług: 

I 
I 

§ 4. Organy Państwowej Inspekcji Handlowej d-okonują 
łnspekcji w zakładach produkcyjnych w zakresie: 

-
1) spraw związanych ze spekulacją i nadużyciami, doty- . 

czących obrotu towarami przeznaczonymi na zaopatrze
nie rynku wewnętrznego, 

2) badania jakości towarów przeznaczonych na zaopatrze
nie jednostek handlu i przemysłu gastronomicznego, 

3) ,przestrzegania przepisów dotyczących zawierania i wy
konywania umów sprzedaży i umów dostawy "towarów 
,pomiędzy jednostkami produkującymi ' te towary a Jed-
n-ostkami obrotu rynkoweg.o. ( 

... § 5. Organy Państwowej Inspekcji Handlowej dokonują 
inspekcji " w nie uspołecznionych zakła-dach usłu:g-owYCh w 
z~resie: 
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1) spraw związanych z przestępstwami i wykroczeniami w 
działalności usługowej, 

2) przestrzegania obowiązującychKprzepisów wodniesie~'. 
niu do: 

a) jakości i terminowości wykonywanych usług, 

b) stosowania obowiązujących cen za usługi oraz uwi
daczniania tych cen, 

c) żródeł zaopatrzenia oraz jakości surowców i mate
riałów potrzebnych do wykonywania usług, 

d) sposobu magazynowania i zabezpieczania przyjmo- . 
wanychprzedmiotów od zleceniodawców usług, 

e) prowadzenia dokumentacji księgowej. 

§ 6., Tracą moc zarządzenia Ministra Handlu Wewnętrz
nego: 

1)z dnia 12 lutego 1959 r. w sprawie uprawnień Państwo
wej Inspekcji Haudlowej do dokonywania inspekc!i w 
zakładach produkcyjnych. podległych lub ' nadzorowa
nych przez Ministra Przemysłu Spożywczego! Skupu 
(Monitor Polski Nr 40, poz. 1S2), 

2) z d.nia 12 lutego 1959 r. w sprawie " uprawnień Państwo
wej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w 
zakładach produkcyjnych podległych lubnadiorow~nych 
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przez Ministra Przemysłu Lekkiego (Monitor Polski Nr 40, 
poz. 183), 

3) z dnia 24 marca)~5ąr. w sprawie uprawnień Państwo
wej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w 
zakładach produkcyjnych podległych lub nadzorowan-ych 
przez Ministra Przemysłu Chemicznego (Monitor Polski 
Nr 40, poz. 184). 

4) z dnia 24 marca 1959 r. w sprawie uprawnień Państwo
wej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w 
zakładach produkcyjnych podległych Ministrom Leśnic
twa i Przemysłu Drzewnego, Zeglugi i GospodarkiWod
nej, Budownictwa i Przemysłu Mater iałów Budowlanych. 
Kultury i Sztuki, Rolnictwa, Górnictwa i Energetyki, 
Przemysłu Ciężkiego oraz w zakładach piodukcyjnyćh 
pcx:lległych radom narodowym (Monitor Polski Nr 40, 
poz. 185). 

5) z dnia 24 mąrca .1959 r. w spr.awię uprawnień Państwo
wej Inspekcji Handlowej do dokonywania inspekcji w 
spółdzielczych zakładach produkcyjnych (Monitor Pol
ski Nr 40, poz. lS6). 

'§ 1. Zarządzenie wchodzi w życie- z dniem ~ogłoszenla. 

Minister Handlu Wewnętrznego:!: S~naider 

~RZADZENIE MIJIt.'1STRALESNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO 

z dnIa 5 stycznia)970 r. , 

w,lpI'aMfłe.;uaanla za ... ,..,.~~r~~"lq beo.nlai:s:b1oo2 !ltl~/'>ł";S - nrv rtl 6T~ 
'~" ' f ',:! - ~ f' t J < ) r~ ' r,> { : :;: " r: ~': ; " ':" 1 ,.,·:'·-;.' ·.,- " . ':hp · ' ''··.i -. , ~ 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7- kwietnia' 1949 r~ poz.yskiwanie, moie .,~brna~ ' si~ '_ na, ,' :)Ąlarunkach usta-
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, lonycłl przez. dyrektor~ parku" , (" 
c-o następuje: c) zbioru zi6ł J~znJczyc~ Ors:z . Innyc~roślln lub ich 

części, ; . , - . . 
1. Uznaje się 7,a rezerwat pdyrOdy pod na1:wą "Zielone 

Skałki" obszar lasu o powierzchni 24;17 hil, poł-ożony w gro
madzie Nid7ica, w powieciE; nowotarskim województwa kra
kowskiego, będący pod zarządem Pienińskiego Parku Naro
doweg'o. zwanego dalej Parkiem. 

2. Rezerwat stanowi oddział lasu 52 według oznaczeń 

przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na la
ta 1969-1978. Granice rezerwatu zostały oznacz·one na ma
pie rezerwatu w skali 1 : 5.000, stanowiącej załącznik do ·od
powiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod 
ochronę· 

3. Rezerwat tworzy się w celu ochrony krajobrazu 
i miejsc o znaczeniu historycznym. 

4. Na obszarze rezerwatu zabrania się: 

a) zmieniania stosunków woonych bez uzyskania pozwo
lenj a wodnoprawnego, wydanego przez właściwy do. 
spraw gospodarki wodnej organ prezydium rady na
rodowej w porozumieniu z właściwym do spraw 
ochrony przyrody organem prezydium' wojewódzkiej 
rady narodowej; 'zmiana stosunków wodnych w re
zerwacie przyrody może nastąpić tylko w wypadku, 
gdy nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w bio-
t-opie, , 

b) zbi·oru owOCów i nasion drzew i krzewów, z wyjąt
kiem nasion na potrzeby odnowienia lasu, których 

d) pozyskiwania ściółki leśnej i pasania zwierząt gospo-
darskich, 

e) niszczenia skał, gleby oraz pozyskiwania kopalin. 
f) 

g) 
h) 

zanieczyszczania terenu i wzniecania ognia, 
niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin, 
polowania, chwytania, pł-oszenia i zabijania dziko ży
jących zwierząt, niszczenia gniazd, wybierania jaj 
i piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

i) umieszczania tablic, napisów i innych znaków, z wy
jątkiem tablic} znaków związanych z ochroną rezer
watu, 

j) wznoszenia budowli oraz . zakładania i budowy urzą
dzeń . komunikacyjnych i innych urządzeń technicz
nych, 

k) przebywania poza miejscami wyznaczonymi przez dy
rektora Parku. 

5. W rezerwacie prowadzi się gosp·odarkę leśnązgod
nie z zasadami ustalonymi. w planie urządzenia gospodarstwlt 
leśnego opracowanym dla Pienińskiego Parku Narodowego. 

6. Zatządzenie wchodzi w życie po upływie mi~siąca 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing 


