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687. 

Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 26 sierpnia 1927 r. 

O rzeczowych świadczeniach wojennych. 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji oraz 
ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Pre· 
zydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. N278, poz. 443) posta
nawiam co następuje: 

Rozdział I. 

Postanowienia ogólne. 

flrt. 1. Z chwilą wybuchu wojny, ogłoszenia 
mobili.zacji ogóln.ej albo ćzęśdowej, albo w interesie 

obrony Państwa, stwierdzonym uchwałą Rady Mi· 
nistrów, Państwo ma prawo żądania od wszystkich 
osób fizycznych i prawnych rzeczowych świadczeń 
wojennych, potrzebnych bezpośrednio lub pośrednio 
do obrony Państwa. 

Rzeczowe świaddenia wojenne polegają: 
1) na odstąpieniu lub ograniczeniu n3 rzecz 

Państwa prawa własności, użytkowania, używania, jak 
również wszelkich innych praw, odnoszących się tak 
do ruchomości, jak i nieruchomości, jak również na 
oddaniu na rzecz Państwa .n i eru~homości do użytku 
lub swobodnego rozporządzenia; 

2) na podporządkowaniu poszczególnych osób 
. fizycznych lub prawnych żądaniom uprawnionych do 
tego władz w zakresie wykonywania przez te osoby 
ich praw majątkowych ' lub korzystania przez nie 
z tych praw (art. 35 i 36). 

Rzeczowe świadczenia wojenne obejmować mo· 
gą również . przyszłe wytwory pracy i płody natury. 
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. Poza wypad kami, przewidzianemi w ust. 1, 
można nałożyć na osoby fizyczne i prawne obowią
.zek nie któ rych rzeczowych świadczeń w zakresie, 
określonym w art. 32 i 48 niniejszego rozporządzenia. 

flrt. 2. Oddanie do użytku nieruchomośc i 
uprawnia Państwo do stawi ania na ni ćh fortyfi kacyj 
oraz inn ych budowli tudz i eż · do budowy na nich 
mostów, d róg, ko lei żelaznych i lotnisk oraz tego 
wszystkiego, co jes t po trzebne do ce lów woj ennych. 

Rrt. 3. Odda nie nieruchomośc i do swobodne
go rozporządzen i a nadaje Państwu o prócz uprawnień, 
określonych wart. 2, także prawo istotnej p rzemIa
ny lu b zburze nIa budynków. 

Na żądan i e właścicie l a lub posiadacza nierucho
mości, oddanej do swobodnego rozporządzen ia, prze~ 
prowadza s i ę wywłaszczenie dan ej nieruchomości; 
zgłosze nie tego żądania nie wstrzymuje przejęcia nIe
ruchomości w stan s wobodnego rozporządzenia . 

f\rt. 4. Obowiąze k rzeczowych świadczeń wo
jennych ciąży na wbścicie l ach lub posi adaczach 
przedmiotów tych św iadczeń , 9 ile niniejsze rozpo
rządzenie nie stanowi inaczej. 

Rrt. 5. Rozporządzenie niniejsze nie ma zasto
sowania do mienia wolnego o d obowiązku św i ad~ 
czeń wojennych w myśl prawa międzynarodowego, 
zwyczajów międzynarodowych lub zawartych kon-
wencyj. . 

Bliższe posta nowienia w tej kwe stji wyda Mi
niste r Sp raw Wojskowych w porozumieniu z IVlinistrem 
Spraw Zagranicznych i fV'linistrem Spraw . Wewnętrz-
nych. . 

Rrt. 6. Prócz m le ni;:J, wymienionegc;> wart. 5 
nin iejszego rozporządzenia , ni e mogą być równ ież 
przedmiotem świadczeń wojennych: 

1) kości oły , kaplice i domy modlitwy wszystkich 
uznanych w Państw i e wyznań religijnych wraz ze znaj ' 
duj ącemi się w nich przedmiotami, słu żącem i bez
pośrednio do służby Bożej; 

2) przedmioty kultu, mające charakter publicz
ny: muzea, przybytki sztuki , bibljoteki i zbi ory nau ko
we i artystyczne; p rywatne zbiory przedmiotów sztuki 
i zabytków kultury, takież przed mioty i zabytki poszcze
gólne ruchome lub nieruchome, o ile zbiór przed
miotów lub za bytek podlega obow iązującym przepi
som o opiece nad zabytkami sztuki lub kultu ry; roz· 
porządze ni e wy konawcze określi tryb zwolnień oraz, 
jakie rodzaj e m uzeów, przybytków sztuki i t_ d. uwa' 
żać należy za mające charakter publiczny; 

3) insty tucje i zakła d y naukowo-doświadczalne, 
O ile zai nte resowani minist rowie w porozumieniu z Mi
nistre m Spraw Wojskowych uznają potrzebę ich wy
łączen i a z pod obowiązku świadczeń wojennych ; wy
łączenie to może być zupełne lub o graniczone do 
zwo lnieni a od zajęcia lokalu i ruchomości , stanowią
cy<;;h cz~ść składową pracowni naukowej; w tym 
ostatnim jednak wypadku zakład naukowo·doświad
czalny może być użyty jedynie do p rac doświad 
czalnych; 

4) nieruchomości i ruchomości pry""{atne lub 
ich części, któ.re są w używaniu poczty lub też w uży
waniu b~dących własnością albo pozostaj ących pod 

zarządem P2ństwa : kole i, żeg lu gi śródl ądowej oraz 
te legrafów i te lefonó w; 

5) wszelkie posyłk i, powierzone poczcie, do 
chwili wydania ich odbiorcy; 

6) części gospodarstw, pos i ad aj ące szczególne 
znaczenie dla .kultury rolnej, ogrodowej, leśnej, ho
dowlanej lub ryb nej, :>: n ajd u j ące się poza obszarem 
wo jennym, o ile f-'1ini ster Rolnictwa VI porozumieniu 
z f'vii nistrem Spraw Wojskowych uzna potrzebę wy
łączenia ich z pod obowiązku świadczeń wojennych. 

Szpitale , zakłady zdrojowe i zakłady zd rowotno
ści p ublicznej mogą być przed miotem świadczeń wo
jennych jedynie dl a ce lów san itarno-wojskowych za 
zgodą Ministra Spraw Wewnętrznych , a o ile chodzi 
o zakła dy weteryn aryjne - za zgodą Ministra Roi· 
nictwa. 

Na obszarze wojennym prawo dysponowania 
szpital ami i zakła dam i zdrojowemi oraz zakładami 
zdrowotności publicznej przysługuje Naczelnemu Wo
dzowi lub o rganom przez n iego upoważnionym. 

flrt. 7. Rze czy, Konieczne do zaspokojenia 
n iezbędnych, codziennych potrzeb osobistych lub słu
żące do osobistego wylwnywania zawod u osób, obo
wiąza nych do świadczeń, lub ich rodziny, na l eży w mia
rę możności zwolnić od obowiązku świ adczenia. 

flrt. 8. W gospodarstwach wiejskich należy 
w miarę możności zwolnić od obowiązku świadczenia: ' 

1) produkty wszelkiego rodzaj u w ilości po· 
trzebnej do siew u, sadze nia lub obsady (ryby), 

2) tę część inwentarza żywego i ma rtwego, któ
rej pobranie tytułem rzeczowych świadczeń wojen· 
nych uniemożli wiłoby prowadzenie gos poda rstwa, ' 

3) zapasy produktów n iezbędne do wyżywienia 
posiadacza, jego sta łych domowników, stałych ro
botni ków oraz inwentarza. 

flrt. 9. O zwolnieniu rzeczy, wymienionych 
wart. 7, z zakresu świadczeń 

orzeka na prośbę stro ny interesowanej właści
wa władza admin ist racyjna I instancji. 

O zW,olnieniu rzeczy, wymienionych wart. 8, 
z zakresu świadczeń 

orzeka na prośbę strony , interesowanej właści
wa władza administ racyj na l-ej insta ncji według za' 
sad, określonych przez Minist ra Rolnictwa w porozu
mieniu z Ministre m Spraw Wojskowych i Ministrem · 
Spraw Wewnętrznych. 

Od 0rzeczeń władz administracyjnych, dotycz~
cych obowiązku świadczeń wojenn ych, jego rozcią' 
głości, oraz odmawiających zwolnienia od świadczeń, 
przewidzianych w art. 7 i 8, służy stronie odwołanie. 

Orzeczenie władzy administracyjnej II-ej instan
cj i jest ostateczne. 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykona
nia orzeczenia wl'adzy l-ej instancj i. 

Na obszarze woj ennym sprawy zwoln ień , prze· 
widzianych w art . 6, 7 i 8, reguluje Naczelny Wódz. 

f\rt. 10. Z chwilą wybuchu wojny lub ogłosze
nia mobilizacji o gólnej albo częściowej obowiązek 
rzeczowych świadczeń wojennych powstaj e z mocy 
samego prawa. 

W interesie obrony Państwa Rada Ministrów 
może w drodze rozporządzenią wprowadzić obowią-
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lek rzeczowych świadczeń wojennych na całym ob
szarze Państwa lub w poszczególnych miejscowo
ściach, o ile tego wzgląd na bezpieczeństwo będzie 
wymagał. 

Ministrowie: Spraw Wojskowych, Spraw We
wnętrznych i Skarbu w porozumieni u zzaintereso
wanymi ministrami oznaczać będą w drodze rozpo
rządzeń, które rodzaje ruchomości i nieruchomości 
podlegają świadczeniom. 

Na obszarze wojennym oznaczenie rodzajów ru
chomości i nieruchomości, podlegających świadcze
niom, następuje w drodze rozporządzen ia Naczelne
go Wodza. 

Przymusowe odstąpienie prawa własnoścj nie
ruchomości następuje w drodze wywłaszczenia. Do 
czasu wydania jednolitych przepisów o wywłaszcze
niu mają do postępowania wywłaszczeniowego za
sŁosowanie dzieJnicowe przepisy o wywłaszczeniu, 
z tern zastrzeżeniem, iż na obszarach województw: 
krakowskiego, lwowskiego, tarnopolskiego, stanisła
wowskiego, oraz cieszyńskiej części województwa 
śl ąskiego będą stoso\vane odpowiednio postanowie
nia ustawy z dnia 17 lutego 1878 r. (NQ 30 au str. 
Dz. U. P.) oraz że na obszarze miasta Warszawy 
i ' na obszarze województw: warszawskiego, kieleckie
go, łódzki eg o, lubelskiego, bi ałostockiego, wołyńskie
go, poleskiego, nowogródzkiego i wileńskiego o do
puszczalności i rozmiarze wywłaszczeni a decyduje 
Rada Ministrów. 

Określenie terminu ustania obowiązku rzeczo
wych świadczeń wojennych następuje w drodze roz
porządzenia Ministra Spraw Wojskowych i Ministra 
Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z zaintereso
wanymi ministrami. 

Na obszarze wojennym ustan ie i w razie po
trzeby przywrócenie obowiązku rzeczowych świad
czeń ' wojennych może nastąpić również w drodze 
rozporządzenia Naczelnego Wodza. 

flr t. 11. Za rzeczowe świadczenia wojenne na
leży s i ę wynagrodzenie. 

Wynagrodzenie za świa dczenia mieści w sobie 
także wynag rodzenie .za normalne zużycie przedmio
tów świadczeń. 

W wypadkach nienormalnego zużycia przedmio
tów świadczeń, jak również zmiany istoty lub zbu
rzenia budynku (art. 3) oznaczy powiatowa komisja 
świadczeń wojennych wysokość wynagrodzenia w chwi
li zwrotu przedmiotów świadczenia, uwzględniając 
zmianę jego wartości szacunkowej. 

Nie należy się wynagrodzenie za zużycie dróg 
prywatnych, placów pustych o raz budynków próż
nych, nie przynoszących dochodów. 

Rrt. 12. Osoby, obowiązane do świadczeń, obo
wiązane są w każdym czasie do udzielania danych, 
dotyczących przedmiotów świadcze ń, na żądanie wła
ściwych władz państwowych . 

Rrt. 13, Wyznaczeni imiennie przez Ministra 
Spraw Wojskowych w porozumieniu z interesowany
mi ministrami delegaci Ministerstwa Spraw Wojsko
wych mają niezależnie od warunków, wart. 1 ust. 1 
określonych, prawo wstępu do wszystkich pomie
szczęń i urządzeń przedsiębiorstw przemysłowych (art. 

31) celem zebrania wszelkich danych, określonych 
wart. 12. 

Właściciele, posiadacze i zarządy (zarządcy) po
wyższych przedsi ę biorstw na żądanie wyżej wspo
mnianych del egatów, występujących w towarzystwie 
delegata właściwej władzy państwowej (ro ln iczej, prze
mysłowej, górniczej, kolejowej, aprowizacyjnej) lub 
okazujących polecenie tejże władzy, obowiązan i są: 

1) poczynić wszelkie ułatwienia przy zwiedzaniu 
przedsiębiorstw, nleruchomo~ci i pomieszczeń, przy 
zdejmowaniu planów i szkiców: terenów z dojazda
mi, budowli, składów, magazynów, maszyn i u rzą
dzeń technicznych; 

2) okazać posiadane plany i rysunki zabudowań 
oraz poszczególnych urządzeń ; 

3) udzielić wszelkich informacyj i wyjaśnień, do
tyczących maszyn i urządzeń technicznych, persone
lu, produ kowania, zdolności wytwórczej, pojemności 
składów i magazynów, sposobów przechowywania 
i magazynowania; 

4) okazać wszelkie za pasy i podać ich ilość, 
a w szczególności: paliwa i materjałów pędnych, su
rowców, półfabrykatów i fab ryka tów, jak również na-
rzędzi i innych ruchomości; . 

5) podać do. wiadomości wysokość i rodzaj ką
pitalu przedsiębiorstwa. 

Dane, zebrane w myśl niniejszego artykułu 
i art. 12, stanowią tajemnicę urzędową i mogą być 
zużytkowane tylko do celów, przewidzianych przez 
niniejsze rozporządzenie. 

Rrt. 14. W warunkach, przewidzianych w ust. 1 
art. 1, może Rada Ministrów,-o ile dane uprawnie
nie nie służy innej władzy: 

1) zakazać lub ograniczyć wywóz zagranicę lub 
do pewnych części Państwa wszelkiego rodzaju ru-
chomości , . 

2) normować oraz poddać kontroli obrót towa-
rowy i pieniężny, 

3) normować spożycie, 
4) regulować wszelką produkcję, 
5) nakazać względnie zakazać wytwarzani a lub 

przerobu pewnych produktów. 

R o z d z i a ł II. 

Żądanie i pobranie świadczeń~ 

Rrt. 15. Prawo zgłoszenia zapotrzebowań świad
czeń wojennych służy Ministrowi Spraw Wojskowych 
oraz władzom i organom wojskowym przez niego 
upoważnionym. 

W zapotrzebowaniach należy wskazać : rodzaj, 
ilość i jakość żądanych świadczeń oraz miejsce i czas, 
w którym mają być dostarczone. 

Na obszarze wojennym prawo zgłoszenia zapo
trzebowa ń świadczeń przysługuje Naczelnemu Wo
dzowi oraz organom przez niego upoważnionym. 

Zakres żądania świadczeń wojenn~'ch należy 
ograniczyć do rzeczywistej potrzeby. 

Przy zgłaszaniu i kierowaniu zapotrzebowań 
świadczei1 wojennych należy przestrzegać zasady 
równomiernego obciążenia ludności, uwzględniając 
zasobność oraz obszar poszczególnych województw. 
powiatów i gmin. 
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,flrt. 16. O ile przepisy , ninieJszego : rozporzą
dZ,enia nie stanowią inaczej, władze, upoważnione do 
zgłaszania zapotrzebowań świadczeń wojennych, kie: 
rują je do właściwych władz administracyjnych,któ
r.e określi rozporządzenie wykonawcze. 

,W wypadkach niecierpiących zwłoki, tudzież gdy 
władze administracyjne przestały już działać, mogą 
być zapotrzebowania skierowywane wprost do zarzą
du , gminy, a gdyby i to .nie mogło nastąpić na czas, 
wówczas zapotrzebowanie W. formie nakazu kieruje 
się bezpośrednio do osób, od których żąda się świad
czeń, za równoczesnem zawiadomieniem o tern wła
dzy agministracyjnej lub zarządu gminy. 

Na , obszarze wojennym Naczeląy Wódz . oraz or
gana przez niego upoważnione , mogą bez skierowy
wania zapotrzebowań do władz właściwych we w'łas
nyrn zakresie działania wydawać i bez póśrednictwa 
władz administracyjnych doręczać nakazy . (ar,t. 17 

i ,'); .. , '.' '18). . 
flrt. 17. Na , podstawie , o,trzymanych zapotrze

bowań wymienione wart. 16 władze wystawiają na
kazy, wydają odpowiednie za.rządzenia oraz doręcza
ją je osobom, obowiązanym do rzeczowych świadczeń 
wojennych. , , , , 

Przy nakładaniu obowiązku świadczeń należy 
liczyć się z motnpścią świadczenia osoby, do /której 
nakaz jest skierowany. 

flrt. 18. Nakaz (art. 17) należy ' kierować bez
pośrednio do właściciela, posiadacza lub dzier:z:yĆ'iela 
przedmiotów świadczeń względnie do ich prawnych 
zastępców lub przedstawiCieli właściciela albo posia
dacza, o ile przepisy niniejszego rozporządzenia lub 
wydanych na jego mocy rozporządzeń nie stanowią 
inaczej. 
, Jeżeli wymienione osoby są nieobecne albo nie-

wiadome, mają zastosowanie przepisy art. 20 niniej-
szego rozporządzenia. ' , 

Rrt. 19; Obowiązek ' wykonania nakazu CJązy 
na osobach, którym zgodnie z przepisami niniejsze
go rozporządzenia nakaz doręczono. 
, Władze obowiązane są do natychmiastowego 
doręczenia świadczącemu dowodu wykonania przez 
ntego żądanego świadczenia. 

flrt. 20. Jeżeli właśdciel, posiadacz, ich prawni 
zastępcy względnie przedstawiciele lub dzierżyciel 
przedmiotów świadczeń wojennych są nieobecni lub 
niewiadomi, należy pobrać świadczenia w asystencji 
dwóch świadków, w razie potrzeby z udziałem biegłych, 
'o ile tylko istnieje l')1ożność powołania tych osób. 

W tym wypadku nakaz i dowód wykonania 
ś,wiadtzenia przesyła się ' do właściwej powiatowej 
komisji świadczeń wojennych. 

flrt. 21. Pobranie jako świadczeń ruch6mo,ści: 
1) złożonych lub przechow'ywanych: w składach 

lub magazynach państwOwych lub samorzą
dowych, kolei, pn;edsiębiorstw komunikacyj

. ~ nych i transportowych, ,w . składach towaro-
wych, jak również u osób prywatnych fizycz
nych i prawnych, 

2) ptzewożonych lub transportowanych, niezależ
nie od sposobu~lądem, wodą lub powietrzem

o,dbywa się w asystencji dwóch świadkó~" , w razie 

potrzeby z udziałem biegłych, o ile istnieje możność 
ich powołania. . 

W tych wypadkach nakaz i dowód wykonania 
świadczeń wystawia się w d wóch egzemplarzach. 

Jeden egzemplarz nakazu i dowodu pobrania 
świadczeń doręcza się depozytarjuszowi, przewożni
kowi lub dzierżycielowi, drugi właścicielowi lub po
siadaczowi przedmiotów świadczeń; jeże li zaś , upraw
niony do otrzymania nakazu i dowodu jest nieobecny 
lub niewiadomy, to przeznaczony dla niego egzem
plarz nakazu i dowodu wykonania świadczeń prze
syła się do właściwej powiatowej komisji świadczeń 
wojennych. 

Pobranie świadczeń zwalnia w wypadkach, 
w ust: '1 określonych, depozytarjuszów, przewożni-, 
ków lub dzierżycieli od ciążących na nich prawnych 
obowiązków. Wynagrodzenie z tytułu tych świadczeń 
sł uży interesowanym na zabezpieczeqie tych samych 
praw, jakie im służyły na pobranych przedmiotach 
świadczeń. 

, Rrt. 22. Jeżeli celem dostarczenia pobranych 
przedmiotów świadczeń do wskazanego przez władze 
upoważnione miejsca i w oznaczonym czasie bezwa
runkowo konieczne okaże się czasowe pobranie środ
ków transportowych lub opakowań, nie wymienio
nych w zapotrzebowaniu, władze wykonywające nąkaz 
uprawnione są do zażądania i pobrania tych świad
czeń 'bez specjalnego zapotrzebowania władz, upo· 
ważnionych do zgłaszania zapotrzebowań. 

Władza wykonywająca powinna w tym wypadku 
wystawić odpowiednie poświadczenie, stwierdzające 
pobranie dodatkowego świadczenia. 

flrt. 23. Pobranie świadczeń może nastąpić 
także w diOdze repartycji. 

Rrt. 24. Repartycje żądanych świadczeń za
rządzają: 

1) właściwi ministrowie, o ile świadczenia mają 
być pobrane z dwóch lub więcej województw, 

2) władze administracyjne II-ej instancji, o ile 
świadczenia mają być pobrane z jednego woje
wództwa, 

3) władze administracyjne I-ej instancji, o ile 
świadczenia mają być pobrąne z jednego powiatu. 

flrt. 25. Repartycje świadczeń, nałożonych na 
gminy, rozkładają : 

1) w gminach miejskich i wiejskich burmistrz, 
naczelnik gminy ' lub sołtys przy udziale 4 członków 
rady miejskiej względnie gminnej, 

2) w miastach o własnym statucie - jedna lub 
więcej komisyj repartycyjnych, składających się z pn~
zydenta miasta jako przewodniczącego i 4 członków 
rądy miejskiej. 

W razie przeszkód, wynikłych z siły wyższej, 
lub w wypadkach, niecierpiących zwłoki, repartycję 
przeprowadzają bez udziału osób, wymienionych 
w ust. l, w gminach miejskich i wiejskich naczelnik 
gminy ' (burmistrz, wójt, sołtys), zaś w miastach 
o, własnym statucie prezydent miasta przy udziale, 
o ile możności, 2 mieszkańców danej gminy. W razie 
nieobecności osób, obowiązanych do świadczeń w dra· 
dze repartycji, władze gminne postępują w myśl 
postanovvienia art. 20 niniejszt;go rozporz.:tdzenia. 
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J\rt. 26. . Repartycja obowiązuje każdego, kto 
jest wymieniony w liście repartycyjnej. Listu repar
tycyjna będzie ogłoszona w gminie i . zastępuje nCl
kaz świadczenia. Od orzeczeń repartycyjnych, wy
danych przez komisje wymienione wart. 25, służy 
stronom odwołanie do władz administracyjnych w to
ku instancyj. 

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania. 

l\rt. 27. Każdemu ze świadczących na podsta
wie repartycji wydają dowód pobrania organy, prze
prowadzające repartycję. 

Władze, zarządzające pobranie świadczeń, wy
stawiają przewidziane wart. 19 dowody wykonania 
świadczeń, pobranych w drodze repartycji, na od
nośne gminy miejskie lub wiejskie i doręczają zarzą
dom tych gmin. 

l\rt. 28. Zamiast przeprowadzen ia repartycji za
rządy gmin wiejskich względnie miejskich m0.::Ją do
starczyć żądanych świadczeń w inny sposób, o ile 
to nie pociągnie za sobą opóźnienia świadczenia. 

Rrt. 29. W razie nieprzeprowadzenia we wska
zanym terminie repartycji włc:dze , zarządzające re
partycję, zarządzają wykonanie nakazu w drodze 
przymusowej z pominięciem władz, wart. 25 wy' 
mienionych. 

Hrt. 30. Wynagrodzenie za pobrane w drodze 
repartycji świadczenia będzie wypłacone zarządom 
gmin miejskich lub wiejskich w całkowitej sumie za 
okazaniem dowodu wykonania świadczenia . 

Zarządy gmin wiejskich lub miejskich obowią· 
zane są niezwłocznie podz ielić otrzymaną kwotę 
i wypłacić każdemu ze świadczących należne wyna
grodzenie. 

R o z d z i ał III. 

Świadczenia przemysłu. 

Rrt. 31. Za przedsiębiorstwa przemysłowe w ro
zumieniu niniejszego rozporządz enia uważa się wsze l· 
kie przedsiębiorstwa i instytucje, wydobywające su
·rowce, · wytwarzające lub · przetwarzające •. a to nieza
leżnie od rodzaju sił, jakiemi są poruszane lub z ja
kich korzystają, oraz niezależnie od tego, czy pro
wadzone są w celu zysku czy w innym celu, a w szcze
gólności: fabryki, stocznie oraz huty, kopalnie i in
ne - przedsiębiorstwa górn icze, a także przedsiębior
stwa: handl owe, składowe, transportowe i komuni
kacyjne, z wyjątkiem podlegających Ministrowi Ko
munikacji (art. 47 i 48 tudzież 59- 64), przedsiębior
stwasłużące, przysposobione lub przeznaczone do 
porozumiewania się, przesyłania i przyjmowC!nia wia
domości na odległość . 

F\rt. 32. Minister Przemysłu i Handlu może 
już w czasie pokoju w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wojskowych i za zgodą fv1inistra Skarbu na
kładać na właścicieli lub posiadaczy, względnie na 
zarządy (zarządców) przedsiębiorstw, wymienionych 
wart. 31: 

1) obowiązek p'rzygotowania ich przedsięb:orstw 
do produkcj i, odpowiadającej potrzebom obrony Pań
stwa lub warunkom wojennym, a mianowicie przez 
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stałe posiadanie wskazanych przez tych ministrów 
urządzeń, maszyn, sprzętów, inwentarw, materjałów, 
surowców, półfabrykatów, fabrykatów i innych ni-
chomości, . 

2) nakazywać tymże osobom przysposobienie 
ich przedsiębiorstw do' przejścia n·a produkcję wo
jenną lub działalność · według żądań i wskazówek 
wspomnianych ministrów. 

W sprawach, dotycz.ących przemysłu rolnego 
oraz produkcji nawozów sztucznych; maszyn i · narzę
dzi rolniczych, powyższe zarządzenia Ministra Prze
mysłu i' Handlu muszą być wydane również w poro
zumieniu z Ministrem Rolnictwa, a w sprawach. do
tyczących aprowizacji,-również w porozumieniu z Mi
nistrem Spraw Wewnętrznych: 

F\rt. 33. PrzygotowanIe przedsiębiorstw do pro' 
dukcji . Iub działalności wojennej, tudzież przysposq
bienie ich do przejścia na produkcję wojenną (art. 32) 
odbywa się na koszt Skarbu Państwa, o ile żądane 
przysposobienie wykracza poza własny gospodarczy 
interes przedsiębiorstwa. 

O ile właśCiciel lub posiadacz przyjmie na sie
bie na mocy umowy obowiązki, wymienione wart. 32 
p. 1 lub 2, stosuje się zamiast powyższych przepisów 
postanowienia tej umowy. ' 

Niewykonanie umowy pociąga za sobą od'po
wiedzialność cywilną, a w wypadkach winy umyślnej 
i 00powiedzialność karną w myśl niniejszego rozpo' 
rząązelilia (art. 86 pkt. 2). 

I1rt. 34_ Jeżeli wymienione wart. 32 osoby 
nie wykonają w terminie oznaCŻonym czynności, na
kazanych im w myśl art. 32 lub wydanych na pod
staw·ie tego artykułu rozporządzeń, lub też ' jeżeli 
w czasie, przewidzianym w umowie, nie wykonają 
przyjętych przez siebie obowiązków (art. 33 ust. 2), 
Minister ' Przemysłu i Handlu · w porozumieniu z Mi
nistrem Spraw Wojskowych może zarządzić wykona· 
nie odpowiednich czynności w trybie administra-
cyjnym. .., . ... ' . 

O ile SKarb Państwa nie jest obowicizany do 
poniesienia kosztów tych czynności w myśl art. 33 
ust. 1, wykonanie ich odbędzie się kosztemwspo-
mnianych osób. . 

W tym wypadku Minister Przemysłu i Handlu 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych wy
da orzeczenie w przedmiocie ściągnięcia z mienia 
dotyczących osób odpowiedniej sumy na pokry.ci~ 
kosztów wykonania wspomnianych czynności. ',. 

Orzeczenie to będzie stanowiło tytuł wykonaw
czy. Osoby zainteresowane mogą jednak żądać w try
bie powództwa w terminie 14-dniowym od daty do
ręczenia im odpisu orzeczenia obniżenia ustalonych 
niem kosztów. ' 

Sąd może w razie wniesienia powództwa wstrzy
mać na wniosek wykonanie orzeczenia w przedmio
cie ściągnięcia kosztów.' 

Rrt. 35 . . W warunkach, przewidzianych w ust. 1 
art. 1, Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu 
z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu, 
a w sprnwach, dotyczących aprowizacji, i z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych może w każdem przedsiębiof
stwieprzemysłowem dokonywać kosztem Skarbu Pań
stwa wszelkich 'zmian i prżeróbek, . według swego 
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uznania, w celu przysposobienia przedsiębiorstw do 
wymagań produkcji lub działalności wojennej lub 
też w celu zmiany ich charakteru i rodzaju wytwór
czości oraz działaln oścI. Minister Przemysłu i Han
dlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych 
i Ministrem Skarbu może upoważnić podlegle im 
władze do wydawania wyżej określonych zarządzeń. 

E\rt. 36. W warunkach, przewidzianych w ust. 1 
art. 1, Minister Przemysłu i Handlu VI porozumieniu 
Z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu 
mają prawo używać, według swego uznania, całej 
zdolności wytwórczej przedsiębiorstw przemysłowych 
do celów obrony Parlstwa w tym zakresie, w jakim 
to jest bezpośrednio lub pośrednio do tych celów 
potrzebne. 

W szczególności wymienieni ministrowie mogą: 
1) nakazać wymienionym wart. 31 przedsię

biorstwom stosownie do pierwotnego lub zmienione
go charakteru przedsiębiorstwa: 

a) prowadzenie pewnego rodzaju produkcji prze
mysłowej lub górniczej, 

b) oddawanie Państwu ruchomości na własność, · 
do użytkowania lub używania na ręce ozna
czonych w nakazie osób w miejscu i termi
nach tamże wskazanych, przy tern zarówno 
tych przedmiotów, które wymienione wart. 32 
osoby już mają VI swe m posiadaniu, jak rów
nież tych, które zostaną wytworzone, wznie
sione, ustawione, wydobyte lub które wejdą 
w posiadanie tych osób jako przyrost natu
ralny albo w inny sposób po doręczeniu im 
nakazu, 

c) wykonanie oznaczonych w nakazie robót 
i czynności wszelkiego rodzaju, 

d) magazynowanie i przechowywanie oznaczo
nych w nakazie ruchomości, 

e) transportowanie osób, zwierząt i wszelkiego 
rodzaju ruchomości, o ile chodzi o przedsię
biorstwa transportowe i komunikacyjne, nie 
podlegające Ministrowi Komunikacji; 

2) normować działalność przedsiębiorstw prze
mysłowych pod każdym względem , a w szczególno
ści co do metod produ~i, rodzaju i jakości produk
tów, jakie , mają być wytworzone, jako też rodzaju 
i jakości materjałów, surowców i półfab rykatów, ja
kie mają być przy tern użyte; 

3) zarządzić przez swoje organa produkowanie 
lub wykonywani e robót i innych czynności we wła
snym zakres ie działania, przy użyciu całości lub czę
ści należących do przedsiębiorstw przemysłowych: 
pomieszczeń, maszyn, silników, urządzeń, sprzętu, in
wentarza, fabrykatów, półfabrykatów, wszelkiego ro
dzaju zapasów i innych "nieruchomości i ruchomości, 
stanowiących części lub przynależności tych przed
siębiorstw; 

4) mianować swych delegatów do przedsię
biorstw przemysłowych w charakterze: instruktorów, 
inspektorów, kontrolerów i dozorców robót; . rozpo
rządzenie Ministra Przemysłu i Handlu, wydane w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wojsl<owych i Mini
strem Spraw Wewnętrznych, oznaczy kompetencje 
i zakres działania tych delegatów; 

5) wziąć przedsiębiorstwa przemysłowe w przy
musową administrację państwową i zarządzać niemi 

przez osoby w tym celu delegowane lub wziąć przed
siębiorstwa przemysłowe w przymusową dzierżawę 
państwową; 

6) łączyć przedsiębiorstwa przemysłowe w gru-
py i organizacje o charakte rze administracyj no -go
spodarczym lub technicznym i administrować zorga
nizowanym prz'emyslem bezpośrednio lub przez oso
by w tym celu wydelegowane, ewentualnie rozdzie
lać 'kontyngentowo materjały, surowce lub półfabry
katy pomiędzy poszczególne zakłady przemysłowe. 

W sprawach, dotyczących aprowizacji, powyższe 
zarządzenia Ministra Przemysłu i Handlu muszą być 
wydawane również w porozumieniu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych, a w sprawach, dotyczących przemy
słu rolnego oraz produkcji nawozów sztucznych, ma
szyn i narzędzi rolniczych,-również w porozumieniu 
z Ministrem Rolnictwa. 

Ministrowie, wymienieni w niniejszym artykule, 
mogą przekazać przysług ujące im z mocy tego arty
kułu uprawnienia władzom podległym. 

f\rt. 37. Doprowadzenie przedsiębiorstw prze
mysłowych, przysposobionych do produkcji lub dzia- . 
łalności wojennej (art. 33, 34 i 35), do poprzedniego 
stanu odbywa się na żądan i e przedsiębiorstwa kosz
tem Skarbu Państwa tylko w tym wypadku, jeżeli 
produkcja wojenna danego przedsiębiorstwa była pro
wadzona przez Państwo na własny rachunek i ryzyko. 

W wypadku, gdy przysposobienie dokonane zo
stało kosztem Skąrbu Państwa (art. 33), żądąnie po. 
wyższe może być zgłoszone już przy otrzymaniu na- -
kazu świadczenia , najpóźniej zaś do dni 30 od dnia 
zawiadomienia o zwolnieniu od obowiązku świad- ·
czenia. 

Rrt. 38. Doprowadzenie przeds iębiorstw prze
mysłowych, przysposobionych do produkcji albo dzia
łalności wojennej (art. 32 pkt. 2, 33, 34 i 35), do ich 
poprzedniego stanu może nastąpić tylko na mocy 
pozwolenia, które wydaje Minister Przemysłu i Han
dlu w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych, 
a w sprawach dotyczących aprowizacji, z Ministrem . 
Spraw Wewnętrznych, względnie . władze przez tych 
ministrów upoważnione. 

f\rt. 39. Przy żądaniu i pobraniu świadczeń 
przemysłu nakaz i dowód wykonania świadczenia 
należy doręczyć tej z osób, wymienionych wart. 32, 
która ma przedmiot w swojem posiadaniu lub za
rządzie. 

W wypadkach, kiedy osoby te są nieobecne 
albo niewiadome, ma zastosowanie art. 20 niniejsze
go rozporządzenia. 

flrt. 40. Przed objęciem przedsiębiorstwa prze
mysłowego, jego części lub poszczególnych objek
tów w przymusowy zarząd, dzie rżawę przymusową 
lub użytkowanie, jak również przed zwróceniem go 
osobom uprawnionym na l eży sporządzić w dwóch 
egzemplarzach protokół oględzin z dokładnem przed
stawieniem stanu, w jakim się przedsiębiorstwo w chwi
li objęcia względnie oddania~ znajduje. 

W szczególności w protokóle należy oznaczyć: 
1) stan kasy i ksiąg, 
2) ilość, rodzaj, rozmicry i stan nieruchomości, 
3) rodzaj, ilość i stan maszyn, silników i wszel

kiego rodzaju urządzeń technicznych i innych, 
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4) rodzaj, ilość i stan narzędzi, sprzętu i inwen" 
tarza żywego i martwego, 

5) rodzaj, ilość i jakość części i przynależności 
przedsiębiorstwa, 

6) rodzaj, ilość i jakość posiadanych zapasów. 
Protokół sporządza się przy udziale co najmniej 

dwóch świadków, biegłych oraz jednej z osób, wy
mienionych wart. 32, lub po nal eży tern jej wezwa niu. 

Protokół podpisują wszystkie osoby, biorące 
udział w jego sporządzaniu. 

Rrt. 41. Jeżeli właściciel, posiadacz, zarząd lub 
przedstawiciel przedsiębiorstwa przemysłowego, będąc 
należycie wezwany, nie stawi się do wzięcia udziall\ 
w oględzinach i spisaniu protokółu, czyni się o tern 
wzmiankę. w protokóle, nie wstrzymuje to jednak 
powyższych czynności. 

Wyżej wspomniane osoby wzywa się przez do· 
ręczenie wezwania na piśmie. 

Przy wyznaczeniu terminu do stawiennictwa na
leży wziąć pod uwa gę odległość miejsca zamieszka
nia osoby wezwanej od przedsiębiorstwa przemysło
wego, które ma być poddane oględzinom, i warunki 
komunikacyjne. 

Rrt. 42. Biegłych powołuje we wzajemnem 
porozumie niu przedstawiciel władzy, któremu pole· 
cono dokonanie oględzin, i jedna z osób, wymienio
nych wart. 32. Gdyby takie porozumienie nie doszło 
do skutku, biegłych ' wyznaczy z urzędu właściwa 
powiatowa komisja świadczeń wojennych. 

Biegli otrzymają na żądanie odpowiednie wy
nagrodzenie ze Skarbu Państwa według norm, usta
lonych rozporządzeniem Ministra Skarbu i Ministra 
Przemysłu i Handlu. . 

flrt. 43. Jeżeli osoby właściciela, posiadacza, 
członków zarządu (zarządcy) są niewiadome, jeżeli 
osoby te przebywają zagranicą, albo j eże li jest 
stwierdzone, że osoby te nie mogą przybyć do wzię
cia udziału w oględzinach i spisaniu protokółów, 
właściwa powiatowa komisja świadczeń wojennych 
wyznaczy z urzędu prawnego zastępcę tych osób. 

1\rt. 44. Jeżeli objęcie przedsiębiorstwa prze
mysłowego, jego czę$ci lub poszczególnego objektu 
w przymusową dzierżawę pań5.twową, przymusowy 
zarząd państwowy lub użytkowanie jest rzeczą nie
cierpiącą zwłoki, a doko nanie oględzin i spisanie 
protokółu w sposób, przepisany wart. 40-43 napo
tyka ' na znaczne przeszkody, należy również spisać 
protokół przed lub po objęciu przedsiębiorstwa prze
mysłowego, jego częś ci lub poszczególnego objektu, 
z częściowe m lub całkowitern odstępstwem od prze
pisów wyżej przytoczonych artykułów·, o ile możności 
jednak z udziałem osób, wart. 42 i 43 wymienionych, 
i w ten sposób, by protokół możliwie dokiadnie 
i w sposób nie budzący wątpliwości przedstawiał 
stan przedsiębiorstwa VI chwili jego objęcia . 

l\rt. 45. W sposób, podany wart. 40-43, na
leży dokonać oględzin i spis ać protokół przy ustaniu 
przymusowej dzierżawy państwowej, przymusowego 
zarządu państwowego lub użytkowania, przed zwro
tem przedsiębiorstw a, jego części albo poszczególnych 
przedmiotów osobom uprawnionym. 

flrt. 46. Dostarczenie przez Państwo przedsię
biorstwom przemysłowym: silników, maszyn, narzę
dzi, sprzętu, inwentarza, instalacyj i wszelkieg o 
rodzaju urządzeń, surowców, materjałów i innych 
ruchomości nie stwarza tytułu własności na nich dla 
właścicieli, posiadaczy lub dzierżycieli tych przedsię
b iorstw, o ile zawarta umowa inaczej nie stallowi. 

R o z d z i a ł IV. 

Świadczenia kolei. 

flrt. 47. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
mają odpowiednie zastosowanie do wszelkiCh, nie 
będących własnością lub pod zarządem Państwa ko
lei i kolejek bez względu na to, jaką siłą są poru
szane, o ile te przepisy nie są sprzeczne z postano
wieniami ustawy z dnia 27 marca 1920 r. o kolejach 
w czasie wojny (Dz. U. R. P. N2 27, poz. 160). 

flrt. 48. Już w czasie pokoju Miniśter Komu
nikacji w porozumieniu z Ministrem Spraw . Wojsko
wych i za zgodą Ministra Skarbu może nakładać na 
właścicieli lub posiadaczy, będących osobami fizycz
nemi albo prawnemi, oraz na zarządy kolei prywat
nych użyteczności publicznej obowiązek przystoso
wania tych kolei do dzi ałalriości wojennej, a miano
wicie-przez stałe posiadanie wskazanych przez tych 
ministrów urządzeń, maszyn, sprzętu, inwentarza, jak 
również innych ru chomości. 

Ministrowi Komunikacji służą w stosunku do 
kolei prywatnych użyteczności publicznej wszystkie 
te uprawnienia, które służą Ministrowi Przemysłu 
i Handlu w stosunku do przedsiębiorstw, wymienio
nych wart. 31 niniejszego rozporządzenia, a które 
są wyszczególnione wart. 32-46 . 

R o z d z i a ł V. 

Świadczenia rolnictwa. 

1\rt. 49. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
z wyjątkiem art. 32-39 mają odpowiednie zastoso
wanie do gospodarstw wiejskich, przez które rozu
mieć n a leży gospodarstwa: rolne, hodowlane, ogro- , 
dowe, rybne i leśne. 

f\rt. 50. W czasie trwania obowiązku rzeczo
wych świadczeń wojennych może Minister Rolnictwa 
w porozumieniu z Ministremi : Spraw Wojskowych 
i Skarbu ustanawiać dla pewnych gospodarstw przy
musowy zarząd, przymusową dzierżawę i ustanowio
ny w tych gospodarstwach na zasadzie niniejszego 
rozporządzenia przymusowy zarząd, przymusową dzier- · 
żawę uchylać. 

Przymusowy zarząd lub przymusowa dzierżawa 
stosowane być mogą na zasadzie niniejszego rozpo
rządzenia tylko: 

1) do gospodarstw, opuszczonych przez właści
ciela lub dzierżawcę bez ustanowienia przez nich ' za
stępcy, 

2) do gospodarstw, w których właściciel, dzier
żawca lub ustanowiony przez nich zastępca zaprze
stał prowadzenia gospodarstwa, 

. 3) do gospodarstw lub ich części, leżących od
łogiem, 
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4) do gospodarstw, które nie zastosowały się do 
nakazów lub zakazów, wydanych na zasadzie art. 14. 

Przy ustanawianiu przymusowego zarządu go
spodarstw mają odpowiednie zastosowani e przepisy 
art. 40-45 niniejszego rozporządze n ia. 

Sposób stwierdzania powstania warunkĆlw, wy
mienionych w punktach od 1 do 4, oraz prawa i obo
wiązki organów, sprawujących przymusowy zarząd, 
określi rozporządzenie wykonawcze. 

R o z d z i a ł VI. 

Świadczenia żeglugi morskiej. 

I\rt. 51. Jeżeli przedmiotem świadczeń jest 
okręt, statek, łódź lub inny objekt pływający, nieza
leżnie od tego, jaką siłą są poruszane, nakaz i do

. wód dokonania świadczeń należy dorl';czyć w!aścicie

. łowi, posiadaczowi lub ich prawnym zastępcom, bądź 
kapitanowi, szyprowi albo kierownikowi danego ob-
jektu pływającego. W wypadkach, kiedy osoby te są 
nieobecne, albo niewiadome, ma zastosowanie art. 20 
niniejszego rozporządzenia. 

I\rt. 52. W razie istnienia warunków, przewi
dzianych w ust. 1 art. 1, pozbycie okrętów (statków), 
łodzi i innych objektów pływających niezależnie od 
tego, jaką siłą są poruszane, a stanowiących włas
ność obywateli polskich lub osób prawnych, mają
cych główną siedzibę prawną na . terytorjum Rzeczy
pospolitej Polskiej, tudzież wszelkie umowy, ograni
czające prawo rozporządzania przez rzeczone osoby 
temi objektami na rzecz cudzoziemców (osób fizycz
nych lub prawnych), są wzbronione i nieważne z sa
mego prawa, jeżeli nastąpią bez zezwolenia właści
wej władzy. 

Rozporządzenie wykonawcze oznaczy władze, 
upoważnione do wydawania tych zezwoleń, oraz 
objekty pływające, które można pozbywać bez ze
zwolenia. 

Rrt. 53. Ładunek, znajdujący Się na objekcie 
pływającym, podleg ającym zajęciu . na mocy niniej
szego rozporządzenia, o ile nie został również zajęty, 
pozostaje w rozporządzeniu właściciela albo innej 
osoby uprawnionej. 

Usunięcie ładunku z zajętego statku musi na
stąpić w terminie oznaczonym przez władzę, która · 
dokonała zajęcia. Obowiązek usunięcia ciąży na oso
bie, rozporządzającej zajętym objektem pływającym. 

W razie nie usunięcia ładunku w oznaczonym 
przez wspomnianą władzę terminie ładunek zostaje 
usunięty przez tę władzę na koszt osoby, rozporzą
dzającej objektem pływającym; za mogące przytem 
wyniknąć straty lub szkody Skarb Państwa odpowie· 
dzialności nie ponosi. 

Przechowanie i ochrona wyładowanych rucho
mości odbywa się na koszt właściciela ładunku. 

W razie braku odpowiednich składów i maga
zynów w miejscowości, gdzie wyładowanie nastąpiło, 
władza udziela wła ścicielow i ładunku do przechowa
nia i ochraniania tegoż, w miarę możności, pomocy 
przez czas, nie przekraczający dwóch tygodni od da
ty wyładowania. 

flrt. 54. W warunkach, przewidzianych w ust. 1 
art. 1, · Minister Spraw Wojskowych w porozumieniu 

z Ministrem Przemysłu . i Handlu względnie w poro
zumieniu z Ministrem Robót Pubiicznych może - w in
teresie obrony Państwa normować cały ruch żeglugi 
morskiej i zorganizować transporty wojen ne. 

Na obszarze wojennym powyższe prawa przy
sługują Naczelnemu Wodzowi. 

flrt. 55. Przepisy art. 31 - 46 mają analogicz
ne zastosow~nie do żegl ug i morskiej. 

R o z d z i a ł VII. 

Świadczenia żeSlugi śródlądowej. 

Rrt. 56. Postano\Vienia rozdzial u VI niniejsze
. go rozporządzenia oświaaczeniach żeglugi morskiej 
mają odpowiednie zastosowanie do świadczeń że-
glugi śródlądowej. . 

Plrt. 57 •. O ile chodzi o świadczenia żeglugi 
śródlądowej przysługują Ministrowi Robót Publicz
nych przewidziane wart. 36, 38, 39, 40, 42 i 54 ni
ni ejsze!lo rozporządzenia uprawnienia Ministra Prze
mysłu i Handlu. 

Rrt. SS. O ile rozporządzenie niniejsze nie za
wiera odmiennych postanowień, zachowują odnośnie 
do świadczeń żeglugi śródlądowej moc obowiązującą 
przepisy ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 r. 
(Dz. U. R. P. N2 102, poz. 936). 

R o z d z i a ł VIII. 

Świadczenia żeglugi powietrznej. 

flrt. 59. O ile chodzi o świadczenia żeglugi 
powietrznej, upoważnione przez Ministra Spraw Woj
skowych władze .wojskowe mogą wystawiać nakazy 
bez skierowania zapotrzebowania do władz admini
stracyjnych i doręczać je we własnym zakresie dzia· 
łania osobom, wskazanym wart. 18, 20 i 60 niniej
szego rozporządzenia. 

Rrt. 60. Jeżeli przedmiotem świadczeń jest sta
tek powietrzny (aparat lotniczy), nakaz i dowód wy
konania świadczenia należy doręczyć bądź jednej 
z osób wymienionych wart. 18, bądż pilotowi aJbo 
kierownikowi danego aparatu lotniczego. Jeżeli oso
by te są nieobecne albo niewiadome, ma zastoso
wanie art. 20 niniejszego rozporządzenia. 

Rrt. 61. Postanowienia art. 59 i 60 nie doty
czą linij komunikacji powietrznej użyteczności pu
blicznej, w ,odniesieniu do których wszelkie zarzą
dzenia w sprawie rzeczowych świadczeń wojennych 
uprawniony jest wydawać Minister Spraw Wojsko
wych w porozumieniu z Ministrem Komunikacji. 

flrt. 62. Minister Komunikacji w porozumieniu 
z f'/\inistrem Spraw Wojskowych i z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych unormuje szczegółowo rozporządze~ 
niem wykonawczem świadczenia żegl ugi powietrznej. 

' . 

flrt. 63. Ministrowi Komunikacji w porozumie
niu z Ministrem Spraw Wojskowych względnie z Mi
nistrem Spraw Wewnętrznych przysługuje niezależnie 
od uprawnień, wynikających z innych ustaw, · już 
w czasie pokoju prawo ograniczenia lub wstrzyma
nia cywilnego ruchu lotniczego. 



'M 79. ISiiennik . UsŁaw. Poz. 681. 

l\rt. -64. Przepisy art. 32 - 46 mają analogicz
ne zastosowanie do żeglugi powietrznej. 

R o z d z i a ł IX. 

Świadczenia telegrafów i telefonów. 

· flrt. 65. Przepisy niniejszego rozporządzenia 
mają zastosowanie do telegrafów i telefonów, o ile 
nie są sprzeczne z przepisami ustawy z dnia 18 grud
nia 1920 r. o pocztach, rad jotelegrafach, telegrafach 
i telefonach w czasie wojny (Dz. U. R. P. z 1921 r. 
N2 7, poz. 36) oraz z przepisami niniejszego rozdzia-

· ł,u_ W rozumieniu niniejszego rozporządzenia, o ile 
' to. nie jest inaczej zaznaczone, wyrażenia telegraf 
· i. telefon oznaczają również radjotelegraf i radjote
lefon względnie radjofon. 

l\rt. 66. Przedmiotem świadczeń mogą być 
wszelkie nie będące własnością lub pod zarządem 
Państwa przedsiębiorstwa i urządzenia telegrafów i te
lefonów oraz wszelki sprzęt telegraficzny i telefo
niczny. 

l\rt. 67. Upoważnione przez Ministra Spraw 
Wojskowych władze wojskowe mogą we wszystk ich 
wypadkach wystawiać nakazy bez skierowywania za
potrzebowań do władz administracyjnych i doręczać 
je we własnym zakresie działania za równoczesnem 
zawiadomieniem zarządów poczt i telegrafów, o ile 
zapotrzebowanie dotyczy przedsiębiorstw radjo tak 

' wytwórni, jak przedsiębiorstw eksploatacyjnych. 

I\rt. 68. Przepisy art. 31-46 mają analogiczne 
zastosowanie do telegrafów i telefonów. 

Ro z d z i a ł X. 

Postanowienia wspólne. 

l\rt. 69. W razie nie wykonania we właściwym 
terminie obowiązków, nakazów lub zakazów, wyni
kających z niniejszego rozporządzenia lub wydanych 
na mocy jego rozporządzeń i zarządzeń, wykonanie 
tych obowiązków, zakazów i nakazów nastąpi pod 
przymusem na koszt obowiązanego do wykonania, 
przyczem w razie potrzeby może być użyta sila 
zbrojna. 

Niezależnie od tego winni zostaną pociągnięci 
do odpowiedzialności. 

R o z d z i a ł XI. 

I(omisje ustalania cenników. 

flrt. 70. Do ustanawiania cenników przedmio
tów świadczeń wojennych powolane są: wojewódzkie 
komisje cennikowe i główna komisja cennikowa. 

F\rt. 71. Wojewódzkie komisje cennikowe po
wołuje się do życia rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewn~trznych, wydanem w porozumieniu z Mini
strem Spraw Wojskowych, Ministrem Przemysłu 
i Handlu, Ministrem Rolnictwa i Minislrem Skarbu. 
Komisje te urz~dują w siedzibie urzędu wojewódzkie-

· go każdego województwa, ich właściwość obejmuje 
' cały obszar danego województwa. 

W razie potrzeby na obszarze jednego woje
wództwa można utworzyć kilka kompletów woje-

wódzkiej komisji. W tym wypadku właściwośc tery
torjalną każdej z nich określi rozporządzenie, które 
je do życia powołało. 

flrt. 72. W skład wojewódzkiej komisji cenni
kowej wchodzą: 

1) wojewoda, względnie jego zastępca lub os~
ba, mianowana przez wojewodę, jako przewodm
czący, 

2) przedstawiciel wojskowości, delegowany przez 
Ministra Spraw Wojskowych lub władze wojskowe 
przez niego upoważni one, 

3) przedstawiciel władzy skarbowej, delegowany 
przez Ministra Skarbu lub włądzę skarbową przez 

' niego upoważnioną, 
. 4) wyznaczeni przez wojewodę urzędnicy urzę

du wojewódzkiego z działu przemysłowego, apr-owi
zacyjnego oraz rolnictwa, po jednym z każdego dzia
łu, a o ile chodzi o świadczenia z zakresu górnidwa-
przedstawiciel właściwej władzy górniczej, . 

5) przedstawiciele miejscowych izb: przemysło
wo-handlowych i rzemieślniczych, po jednym od 
każdej izby, oraz dwaj przedstawiciele miejscowych 
izb rolniczych, 

6) przedstawiciel spożywców, powołany przez 
władzę administracyjną II-ej instancji. 

W województwach, w których niema izb wy
mienionych w pkt. 5, wojewoda powołuje w miejsce 
przedstawicieli tych izb do wojewódzkiej komisji cen
nik0wej odpowiednią ilość przedstawicieli miejsco
wych organizacyj o charakterze gospodarczo-społecz-
nym lub przedstawicieli samorządu. , 

flrt. 73. Główną Komisję Cennikową powołuje 
do życia Rada Ministrów w składzie jednego lub wię
cej kompletów orzekających. Główna Komisja urzę
duje w siedzibie rządu; jej właściwość terytorjalna 
obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej. 

Rrt. 74. Przewodniczącym Głównej Komisji Cen
nikowej jest Minister Skarbu lub osoba mianowana 
przez Ministra Skarbu. ' 

Członkami Głównej Komisji Cennikowej względ
nie każdego jej kompletu są: 

1) przedstawiciele Ministerstw: Spraw Wewnętrz
nych, Spraw Wojskowych, Przemysłu r. f-1andlu oraz 
Rolnictwa po jednym z każdego ministerstwa, 'mia .. 
nowani przez właś::iwych ministrów, 

2) pi~ciu przedstawicieli Naczelnej Izby Gospo
darczej przez tę izbę delegowanych, 

3) czterech przedstawicieli spożywców, powoła
nych przez Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Do czasu utworzenia Naczelnej Izby Gospo,dar
czej zamiast przedstawicieli tej izby członkami Głów
nej Komisji Cennikowej będą trzej przedstawiciele 
centralnych zrzeszeń: handlu, przemysIu, górnictwa 
i rzemiosła, po jednym z każdego zrzeszenia, oraz 
dwaj przedstawiciele zrzeszeń rolniczych przez te 
zrzeszenia delegowani. Rozporządzenie l'Y\inistra SRraw 
Wewnętrznych, wydane w porozu'mieniu z wlaśctwy
mi ministrami, okre,śli, które zrzeszenia należy uwa-, 
żać za centralne w rozumieniu niniejszego rozpo~ 
rządzenia. 

I\rt. 75. Komisje cennikowe mogą w razie po
trzeby powołać do udziału w swych czynnościach 
biegłych z głosem doradczym. 
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Rrt. 76. l'\omisje cennikowe wydają decyzje 
zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej 
6 członków i przewodniczącego. 

W razie równości głosów rozstrzyga głos prze
wodniczącego. 

l\rt. 77. Wojewódzkie komisje cennikowe usta
lają ceny przedmiotów świadczeń wojennyc::h perjo
dycznie lub w miarę potrzeby i ogłaszają je w po
staci cenników, oznaczonych ' liczbami po rządkowemi, 
ze wskazaniem miejscowości i daty wydania ce nnika. 

flrt. 78. Ustalone przez wojewódzkie komisje 
cennikowe ceny przedmiotów świadczeń wojennych 
obowiązują przy zapłacie wynagrodzenia za te świad
czenia. 

Ceny obowiązują z chwilą ogłoszenia cennika, 
o ile uchwala komisji nie stanowi inaczej. 

flrt. 79. Czlonek woje",\ódzkiej lwmisji cenni
kowej , będący przedstawicielem władz skarbowych, 
ma prawo sprzeciwić si~ na piśmie uchwale komisji. 

, Sprzeciw m usi być szczegółowo umotywowany 
i pOwoduje wstrzymanie ogłoszenia ceny przedmiotu, 
co do której z głoszono sprzeciw. 

Prawo zgłosze nia sprzeciwu służy w przeciągu 
24 godzin. 

Zgłoszenie sprzeciwu powoduje przeniesienie 
sprawy z urzędu do rozstrzygnięcia Głównej Komisji 
Cennikowej, która, najd alej do dni 14 po otrzymaniu 
sprzeciwu, winna zakomun i kować komisji wojewódz
kiej swoje orzeczenie w sprawie sprzeciwu. , 

W razie nieotrzymania decyzji przez wojewódz
I<ą komisję cennikową w ciągu 14 dni od dnia zło
żenia sprzeciwu wojewódzka komisja cennikowa ogła
sza cen ę przez siebie ustaloną. 

Art. 80. Główna Komisja Cennikowa może usta
lenie cen za pewne kategorje przedmiotów wyłączyć 
z pod orzecznictwa wojewódzkich komi syj i zastrzec 
sobie ustalanie i ogłas zanie cen za te kategorje przed
miotów. 

firt. 81. Główna Komisja Cennikowa może 
z urzędu zbadać i zmienić , o ile to uzna za słuszne, 
ustalone przez woj ewódzkie komisje cennikowe ce
ny przedmiotów świadczeń wojennych. 

R o z d z i a ł XII. 

Zapłata za świadczenia. 

1\rt. 32. Wynagrodzenie za świadczenia, obję
te i ś ciśle określone cennikiem, wypłaca na podsta
wie cennika orga n, upoważniony ao wypłaty wyna
grodzenia, w gotówce lub w drodze wystawienia 
asygnaty. 

Jeżeli uskutecźniono świc:dczenie przedmiotu, 
co do którego cennik przewiduje skalę ce ny, albo 
przedmiotu, ni eob.jętego cennikiem, a odbioru świ ad
czenia dokonywa organ, upoważniony do wypłacania 
wynag rodzen ia w gotówce lub wydania asygnaty, 
wówczas wysokość wynagrodzenia określona być 
może przez tenie organ w granicach cennika, albo 
na podstawie istniejących w d an ej ,ch)Nili i w danej 
miejscowości cen targowych, ewentualnie z udzic:.łem 
.biegłego . 

We wszystkich innych wypadkach określa wy
sokość wynagrodzenia powiatowa komisja świadczeń 
wojennych, o ile do określenia tej wysokości nie jest 
powolana komisja specjalna (art. 83). 

Art. 83. W wypadkach, W których w myśl 
art. 36 i 40 oraz art. 66-68 nastąpiło nałożenie obo
wiązku świadczeń na przedsiębiorstwa, wymienione 
wart. 31 lub na przedsiębiorstwa żeglugi powietrz
nej albo żeglugi śródlądowej, oraz w wypadkach, 
w których zarżądzono przymusowy zarząd lub przy
musową dzierżawę gospodarstw, wymienionych wart. 
50, mogą ministrowie, którzy obowiązek nałożyli, Za
razem zarządzić, by oznaczenie wynagrodzenia za 
świadczenia dokonane zostało przez specjalną ko
misję. 

Skład komisji, tryb urzędowania i zakres dZia
łania okre śli rozporządzenie wykonawcze, wydane 
przez właściwych ministrów w porozumieniu z Mini
strem S praw Wewnętrznych. 

Rrt. 84. W skład powiatowych komisyj świad
czeń wojennych, ustanowionych przy władzach ad
ministracyjnych l-ej instancji, wchodzą: 

1) kierownik władzy adm inistracyjnej I instancji, 
względnie jego zastępca lub osoba, mianowana przez 
wojewodę, jako przewodniczący, 

2) dwaj członkowie, wybrani przez organa sa-
morządu powiatowego, 

3) przedstawiciel władzy skarbowej, 
4)- przedstawiciel władzy wojskowej. 
W powiatach, w których niema snmorządu po

wiatowego, dwóch członków komisji, o których mo
wa w p. 2, wybierają naczelnicy gmin na zarządze· 
nie starosty. 

ł~omisja w razie potrzeby może powołać bie
głych. 

Sposób wybierania i powoływania członków ko
mi syj o raz zakres działania członków i biegłych 
określi rozporządzenie wykonawcze. 

flrt. 85. Osoby, które czują się pokrzywdzone 
orzeczeniem powiato 'Jv'ej komisji świadczeń wojen
nych lub specjalnej komisji świaoczeI1 wojennych 
(art. 83), ustalającem wysokość wynagrodzenia, do
magać się mogą ustalenia wynagrodzenia w drodze 
powództwa sądowego. 

flrt. 86. Wynagrodzenie za pobrane świadcze
nia powinno nastąpić bezzwłocznie po ustaleniu jego 
wysokości. W wypndkach niemożności zapłacenia 
gotówką wydaje się asygnaty płatne w każdej kasie 
skarbowej, których realizacja przez Skarb Państwa 
winna być dokonana najd alej do czterech tygodni. 
W [(nie niedotrzymania termi nu znpłaty z winy władz 
państwowych należą się stronie ustawowe odsetki 
zwłoki od ostatniego dnia płatności. 

R O z d z i a ł XlII. 

P05tanowienia karne. 

flrt. 87. Winny niewykonania CJązącego na 
nim z mocy nin iejszego rozporządzenia obowiązku: 

1) dostarczania lub wytwarzania przedmiotów 
świadczen wojennych, 
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2) przysposobienia lub przygotowania przedsię
biorstwa lub jego urządzeń do potrzeb pro
dukcji wojennej, 

3) udzielania wiadomości lub umożliwienia ze
brania tychże wiadomości właściwym władzom 

. stosownie do postanowień art. 12 i 13, -
ulega karze więzienia od 1 roku do 5 lat, a w cza
sie mobil izacji lub wojny karze więzienia od 1 roku 
do 5 lat lub karze ciężkiego więzienia do lat 10. 

·JeŻeli przestępstw, pr;ewidzianych w pkt. 2 i 3, 
dopuszczono się poza warunkami, określonem i wart. 1 
ust. 1 niniejszego rozporządzenia , - winny ulega 
karze aresztu lub więzienia do 1 roku. 

wie: 
F\rt. 88. Winni naruszenia rozporządzeń w spra-

1) zakazu lub ograniczenia wywozu przedmio
tów (art. 14) zagranicę lub do innej części 
Państwa, 

2) normowania lub kontrolowania óbrotu pie
ni ężnego i towarowego (art. 14), 

3) nakazu albo , zakazu wytwarzania . Iub przera
biania pewnych produktów zbędnych z punktu 
widzenia obrony Państwa (art. 14), 

4) regu lowania produkcji (art. 14),~ 
ulegną karze więz ienia do lat 2. 

Winni naruszenia rozporządzeń w sprawie okre
ślenia norm spożycia (art. 14) ulegną karze aresztu 
lub karze więzienia do 1 roku. 
. Jeże li naruszenie powyższych przepisów nastą
piło w czasie mobilizacji lub wojny, winni ulegną 
karze więzienia od 1 roku do lat 5 lub ciężkiego 
więzienia do lat 10. 

Rrt. 89. Winni naruszenia postanowień art. 52 
ulegną karze więzienia od 1 roku do lat 5. 

Jeżeli naruszenie powyższych przepisów nastą
pił~ w czasie mobilizacji lub wojny, winni ulegną 
karze wi ęzienia od 1 roku do lat 5 lub ciężkiego 
więzienia do lat 10. 

f\rt. 90. Winni niewykonania obowiązków, wy
nikających z rozporządzeń lub zarządzeii, wydanych 
na mocy art. 54 niniejszego rozporządze nia w spra
wie normowania ruchu żeglugi lub organizacji trans
portu wojennego, ulegną karze więzienia od 1 roku 
do lat 5. 

Jeżeli naruszenie powyższych przepisów nastą
piło w czasie mobilizacji lub wojny, winn i ulegną 
karze więzienia od 1 roku do lat 5 lub, ciężkiego 
więzienia do lat 10. 

f\rt. 91. Na obszarze mocy obowiązującej ko
deksu karnego z roku 1903 kara więzienia od 1 roku 
oznacza wi ęzienie , zastępujące dom poprawy. 

Na obszarze mocy obowiązującej kodeksu kar
nego z roku 1871 z karą \Vi ~zienia odl roku połą
czona będzie utrata obywatelskich praw honorowych. 

Na obszarze mocy obowiązującej kodeksu kar
nego z roku 1852, gdy przestęps'two zagrożone jest 
karą więzienia dol roku, wymierza się karę aresztu 
ścisłego ; przestępstwa zagrożone karą aresztu zwy
kłego lub ścisłego są występkami, karanemi tylko 
IN przypadku złego zamiaru, inne zaś przestę'pstwa 
są zbrodniami. 

f\rt. 92. Niezależnie od ustanowionych w po
przednich artykułach niniejszego ,rozporządzenia kar 
pozbawienia wolności, sąd może w każdym wypadku 
wymierzyć ka rę grzywny do 1.000.000 zł. i obydwie 
kary zastosować łączn i e. 

f\rt. 93. Niezależnie od kary pozbawienia wol
ności i grzywny sąd może w wyroku orzec kon- , 
fiskatę: 

1) w wypadkach, przewidzianych wart. 1 ust. 
1, - tego, co bezprawnie zagranicę lub do innej 
części Państwa usiłowano wywieżć względnie wy
wieziono; 

2) w wypadku, przewidzianym wart. 87 pkt. 
1, - tego co jaho przedmiot świadczeń wojennych 
miało być dostarczone lub wytworzone; 

3) w wypadku, przewidzianym wart. 89,
okrętu, statku lub innego objektu pływającego. 

flrt. 94. W razie niemożności uskutecznienia 
konfiskaty w myśl art. 93 ściąga się z majątku oso
by, którą konfiskata miała dotknąć, wartość przedmio
tu, który byłby uległ konfiskacie. 

Gdyby za przedmiot, podlegający konfiskacie, 
wynagrodzenie .z tytułu świadczenia już zostało 
uiszczone, wynagrodzenie to ulega zwrotowi. 

P!.rt.95. Postanowienia karne niniejszego roz· 
porządzenia nie mają zastosowania, o ile odnośny 
czyn ulega surowszym postanowieniom innych ustaw 
karnych. 

f\rt. 96. Wszystkie przestępstwa, przewidziane 
w mmeJszem rozporządzeniu, należą do właściwości 
sądów oluęgowych. O ile przestępstwo popełniono 
w warunkach art. 1 ust. 1 niniejszego rozporządze
nia, wyrok sądu okręgowego można zaskarżyć tyl ko 
do Sądu Najwyższego, który orzeka przy zastosowa· 
niu w tej mierze ogólnych przepisów postępowa ni a 
karnego (skarga kasacyjna, zażalenie nieważności, 
skarga rewizyjna). 

R o z d z i a ł XIV. 

Postanowienia końcowe. 

flrt. 97. Wszelkie akty, podania, załączniki 
i zaświadczenia w sprawie świadczeń wojennych wol
ne są od opłat skarbowych, z wyjątkiem opłat są
dowych. 

Rrt. 96. Przepisy ninIejszego rozporządzenia 
nie naruszają przepisów ustawy z dnia 25 lutego 
1922 r. o obo'wiązku odstępowania zwierząt pociągo
wych i wozów na rzecz Państwa (Dz. U. R. P. N2 21, 
poz. 166). 

1\rt. 99. Wykonanie niniejszego rozporządze" 
nia poleca się: Ministrowi Spraw Wojskowych, Mini
s trowi Spraw Wewnętrznych , JV\inistrowi Sprawiedli
wości, Ministrowi Przemysłu i Handlu, Ministrowi 
Rolnictwa, JViinistrowi Komunikacji i Ministrowi RQ
bót Publicznych oraz innym ministrom we właści
wym każdem u ~ !lich zakresie działania. 

\ ' 
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1\rt. 100. Rozporządze nie mnJe]sze wchodzi 
wżycie w miesiąc po ogłoszeniu. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 
Prezes Rady Ministrów f·1inister Spraw Wojskowych: 

J. Pilsudski 
Minister: K. Bartel 
[viinister Spraw Wewnętrznych: Staw oj Sktadkowski 
Minister Spraw Zagranicznych: August Zaleski 
Minister Skarbu: a. Czecf;owicz 
Mi nist~r Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 

Dr. Dobrucki 
Minister Rolnictwa: K. Niezabytowski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
0inister Komunikacji: ROUlOCki 
Minister Robót Publicznych: Moraczewslci 
Minister Pracy i Opieki Społeczn ej: Dr. Jurkiewicz 
Minister Reform Rolnych: Witold Stauiewicz 
Minister Poczt i Telegrafów: Boguslaw Miedziński 

686. 
Rozporządzenie 

Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 1 września 1927 r. 

O Stowarzyszeniu "Polski Czerwony Krzyż". 

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i usta
wy' z dnia 2 sie rpnia 1926 r. o upoważnieniu prezy· 
denta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń 
z mocą ustawy (Dz. U. R. P. N2 78, poz. 443) posta· 
n,a,\yi am co następuje: 

. flrt. 1. Stowarzyszenie" Polski Czerwony Krzyż" 
Jest jedynem stowarzyszeniem na obszarze Rzeczy
pospolitej Polskiej działającem na zasadach konwen· 
cji genewskiej o polepszeniu losu chorych i rannych 
w armjach czynnych z dnia 6 lipca 1906 r. , (Dz. U. 
R. P. z r. 1927 N2 28, poz. 225) oraz konwencji do
tyczącej praw i zwyczajów wojny lądowej, podpisanej 
wraz z odnośnym regulaminem w Hadze · w dn iu 
18 października 1907 L (Dz. U. R. P. z r. 1927 N2 21, 
poz. 160 i 161). Stowarzyszeniu temu przysługuje 
prawo używania znaku i nazwy Czerwonego Krzyża 
(Krzyż a Genewskiego). 

Stowarzyszenie " Polski Czerwony Krzyż" pozo· 
staje pod protektoratem ' Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Rrt. 2. ,Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" 
wstępuje w miejsce stowa rzyszenia "Polskiego Towa
rzystwa Czerwonego Krzyża", i obejmuje wszelkie 
tegoż prawa i obowiązki. 

flrt. 3. Stowarzyszenie "Polski Czerwony Krzyż" 
jest osobą prawną i może nabywać oraz pozbywać 
ruchomości i nieruchomości, według zasad określo· 

. nych w statucie. 

f\rt. 4. ' Glównem zadaniem sto'v'{arzyszenia " Pol
ski Czerwony Krzyż" jest współdziałanie z instytucja· 
mi sallitarno-wojskowemi w czasie wojny i przygoto· 
wanie się do tego współdziałania w czasie pokoju. 

NieznIeżnie od uprn:wnień, przysługujących wla
dzom administracyjnym z , tytułu obowiązujących 
przepisów o nadzorze nad stowarzyszeniami lub nad 
poszczególnemi kierunkami dzi ałalności stowarzyszeń, 
przysługuje Ministrowi Spraw V/ewnętrznych w poro· 
zumieniu z Ministrem S praw Wojskowych i Ministrem 
Pracy i Opieki Społecznej prGlwo zatwierdzania sta
tutu stowarzyszenia i jego zmian, a Ministrowi Spraw 
Wojskowych w porozumie'niu z Ministrem Spraw 
Wewnętrznych i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej 
prawo nadzoru nad wypełnianie.m przez Polski Czer-
wony Krzyż należących do niego zadań. 

Dla wykonania nadzoru Minister Spraw Wojsko
wych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrz
nych i Ministrem Pracy i Opieki Społecznej ustanowi 
delegata jako organ powołany do stalej kontroli 
gospodarki Polskie~o Czerwonego Krzyża. Zakres 
działania delegata określi specjalna instrukcja. W razie 
stwierdzenia, iż Polski Czerwony Krzyż ' nie wypełnia 
lub wypełnia nienależycie swe zadanie - Minister 
Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych i Ministrem Pracy i Opieki 
Społecznej może zawiesić w działalności władze za
rządzające Polskiego Czerwonego Krzyża przy równo· 
czesne m zwołaniu z urzędu Walnego Zgromadzenia 
oraz ustanowieniu zarządu przymusowego na czas 
do przep rowadzenia nowych wyborów tych wlad,z 
przez Walne Zgromadzenie. 

flr\:. 5. Z chwilą wybuchu wojny, ogłoszenia 
mobilizacji ogólnej, albo częściowej, jak również 
w wypadkach, w których tego wymaga interes Pań
stwa, stwierdzony uchwałą Rady Ministrów, stowa
rzyszenie " Polski Czerwony Krzyż" podlega całkowi": 
cie fviinistrowi Spraw Wojskowych. 

l\rt. 6. Stowarzyszenie" Polski Czerwony Krzyż" 
posiada prawo nadawania odznak hon o rowych za za
sługi, położone na polu urzeczywistnienia zadań sto: 
warzyszenia. 

flrt. 7. Wykonanie nin iejszego rozporządzenia 
powierza się f'/\inistrowi Spraw Wojskowych, MinistrowJ 
Spraw Wewnętrznych i Ministrowi Pracy i Opieki Spo~ 
/ecznej. 

Rrt. 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej: l. Mościcki 

Prezes Rady f"\inistrów I Minister Spraw Wojskowych: 
J. Pilsudski 

Minister: K. Barlel 
Minister Spraw Wewnętrznych: Slawoj Skladkowski 
Minister · Spraw Zagranicznych: August ,Zaleski 
Ministe r Skarbu: a. Czecbowicz 
Minister Sprawiedliwości: A. Meysztowicz 
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: 

Dr. Dobrucki 
Minister Rolniciwa: K. Niezabytowski 
Minister Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 
Minister Komuni kacji: Romocki 
Minister Robót Publicznych: Moraczewski 
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. JUl'kiewicz 
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz 
IĄinister Poczt Telegrafów: Bogusiaw 11iedziński 


