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2108 Dziennik Ustaw. Poz. 917 i 918. Nr. 103. 

917. 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 6 grudnia 1928 r . . 

w sprawie zmian i uz~pełnień rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 26 czerwca 1924 r. o ustanowieniu 
tabeli stanowisk we władzach i urzędach pań-

stwowych. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży-
cie z dniem ogłosze.nia. • . 

Prezes Rady Ministrów : K. Barlei 

Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz 

918. 
Na podstawie art. 11 i17 ustawy z dnia 17 lu

ter,o 1922r.o państwowej służbie cywi4riej (Dz. U. 
R. P. Nx. 21, pOlZ. 164) zar:ządza się co następuje: / 

Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 20 grudnia: 1928 r. 
§ 1. W ,załączniku Nr. 13 do rozporządzenia 

Rady Miriistrów z dnia 26 czerwca 192,4 r: o ustano
wienlu tabeli stanowisk. we władzach' i ( urzędach 
paf!stwowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 631) w brzmie
hiv, ustalonem rozporządzeniem Rady . Ministrów 
z dnia 3 czerwca 1925r. (Dz. U. R. P. Nr. 67; poz. 470) 
wprowadza się zmiany następujące : 

1) W dziale "Centrala" w kol~mnie "I kate
gorja. Stanowiska oni.z tytuły do nich przywiązane" 
wprowadza się zmiany następujące: 

a) w -rubryce "Stopień służbowy" obok stano
wiska "Dyrektor Urzędu Emigracyjnego" 
skreśla dę stopnie służbowe "VI-V-IV", 
a w miejsce ich umieszcza się "IV" st. sł.; 

b) po stanowisku Dyrektora Urzędu Emigracyj
nego dodaje się nowe stanowiskOl: "Dyrek
tor Głównego Urzędu Ubezpieczeń" z przy
wiązanemi do tego stanowiska w rubryce 

. "Stopień służbowy" "V-IV" st. sł.; . 
c) po stanowisku "Dyrektor Głównego Urzędu 

Ubezpieczeń" dodaje się nowe stanowisko: 
• "Radca Prawny" z przywiązanemi do tego 

stanowiska w rubryce "Stopień . służbowy" 
"VI-V-IV" st. sł.; 

d) stanowisko: "Wicedyrektor Urzędu Emigra-
cyjnego" w Vl-V st. sł. pOi stanowisku: "Rad

, ca Ministerjalny" skreśla się i umieszcza się 
je po stanowisku "Radca Prawny", a przed 
stanowiskiem "Naczelnik Wydziału" z przy
wiązanemi do stanowiska Wicedyrektora 
Urzędu Emigracyjnego w rubryce "Stopień 
służbowy" "VI-V.:...IV" st. sł.; 

2}W dzia'le "Władze i urzędy po-dległe" w ko· 
lumnie,,1 kategorja. Stanowiska "Oraz tytuły do nich 
p.rzywiązane" wpr'owadza się następujące nowe sta-
nowiska: \ 

aj pos.tanowisku "Komisarz Pracy na Górnym 
śląsku" dDdaje się . nowe staoQwisko "Na
czelnik Państwowego Urzęda Pośrednictwa 

'. , Pracy w m. st. Warszawie", któremu w ru-, 
hryce "Stopień służbowy" · odpowiadają 
"VII~VI-V" st.sł.; '. . 

h) po . stanowisku . "Na'czelnik Państwoweg,o 
Urzędu pośrednictwa Pracy m. st. Warsza
wy" dOIdaje się S'tą.nowisko "Radca", które
mu w rubryce "StOIpień służbowyl' odpowia
da VI st. sI. , 

. § ' 2. Wyko~anie niniejszego ' rozporżądzenia 
,porucza: się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej. 

w sprawie wyszcżególnienia rodzajów przedsię
biorstw, mających znaczenie państwowe lub charak

ter użyteczności publicznej. 

Na podstawie art. 4 ust. 3 prawa o spółkach 
akcyjnych (ro2)pąrzą,dz,enie Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 22 marca 1928 r. - Dz. U. R. P. Nr. 39, 
poz. 383) zarządza się co następuje: 

§ 1. Za przedsiębiorstwa, mające znaczenie 
państwowe lub charakter użyteczności publicznej 
w rozumieniu art. 4 praw.a o spółkach akcyj,oych, 
uważa się: 

1) wytwórnie brorni, amunicji, materjałów wy
buchowych, oraz innych rodzajów sprzętu i materja
łu wojennego (czołgi li samochody pancerne, kuchnie 
polowe, uprząż wojskowa, w,ozy wojskowe, drut kol
czasty, mosty polqwe i t. p.), tudzież handel temi wy
robami; 

2) wytwórnie silników lotniczych i statków po
wietrznych oraz przedsiębiorstwa eksploabcji p<r
wietrznych lin~ komunikacyjnych; 

3) prze,dsiębiorstwa żeglugi morskiej i rzecznej; 
4) przedsiębiorstwa budowy lub eksploatacji 

kanałów wOldnych; . 
5) przedsiębiorstwa budowy lub eksploatacji 

kolei żelaznych publicznegD użytku, nie wyłączafąc 
tramwajów; ~ 

6) przedsiębiorstwa, mają.ce za przedm~ot ko
munikację samochodową ; 

7) wytwórnie urządzeń telegrafic'znych, telefo
nicznych, radjowych Draz przedsiębiorstwa budowy 
i eksplDaiacji telefonów, telegrafów, radjotelegrafów 
i radjote-1e:f,onów; . 

8) przedsiębiorstwa ekspIoatacji rzeZD1, pie
kaJrń mechanicznych, chłodni,elewatorów zbożo
wych, wodDciągów, kanalizacji i elektrowni; 

9) kopalnie węgla kamiennego i przedsiębiDr
stwa, mające za prze,dmiot przeróbkę węgla kamien
rre1go (koksownie, gazownie i t. d.) ,oraz handelhur
towy węglem kamiennym; 

10) kopalnie rud żelaznych, cynkowych, mie
dzianych i ołowiańych; oraz hutnictwo żelazne f cyn-
kowe, miedziane i ołowiane; , 

11) kopalnie soli pplasowych i fosforytów oraz 
ha:ndel hurtowy temi produktami; \ 

12) przedsiębiorstwa, mające na ce,lu wszelkie
gorodzaju prżeróbkę min,erałów bitumicznych (oleju 
skalnego, wosku ziemnego, gazu ziemnego, łupków 
i piask,owców bitumicznych), przedsiębiorstwa, mają-
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ce na celu uzyskiwanie wszelkiego rodzaju płynnych 
produktów pędnych, prze.dsiębiorstwa sprzedaży naf
ty z beczkowozów i benzyny ze stacyj benzynowych; 

13) przedsiębiorstwa tłoczenia i magazynowa
nia ropy naftowej i jej produktów oraz przedsiębior
s'wa zbierania kału . ropnego i ropy naftowej, wy
ciekłej z kopalń, szybów, rurociągów i zbiorników; , 

14) przedsiębiorstwa, mające za przedmiot eks
ploatację lasów. 

§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia 
pbrucza się Minis trowi Przemysłu i Ha.ncllu w poro' 
zumieniuz Ministrem Sprawiediiwości. 

§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie 'z dniem 1 stycznia 1929 r. na całym obszarze 
Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskie
go, g.dzie nabywa mocy obowiązującej w dniu wejścia 
w życie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. 
z dnia 22 marca 1928 r. - prawa o spółkach akcyj
nych (Dz. U. R.P. Nr. 39, poz. 383) zg·odnie z art. 170 
tego rozporządzenia. . 

Prezes Rady M'inistrów: K. Bar/el 

Minister ·· Przemysłu i Handlu: E. Kwiatkowski 

M~ister Sprawiedliwości: A. M eyszfowicz 

919. 

Rozporządzenie Rady - Ministrów 

·zdnia 20 grudnia 1928 r. 

w sprawie warunków dopuszczenia zagranicznych 
spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do 

działalności na obszarze' Rzeczypospolitej. 

Na podstawie art. 4 ust. 2, 4 i 5 prawa o spół
kach akcyjnych (rozporządzenie Prezydenta Rzeczy
pospolitej z dnia 22 marca 1928 r. - Dz. U. R. P. 
Nr. 39, poz. 383) zarządza się co następuje: 

§ 1. Jako zagraniczne spółki akcyjne i ko
mandytowo . akcyjne w rozumieniu prawa o spół
kach akcyjnych uważa się spółki akcyjne i komandy
towo - akcyjne, mające siedzibę zagranicą, 

§ 2. Zagranicznym spółkom akcyjnym oraz 
komandytowo - akcyjnym udziela zezwolenia na dzia
łalność na obszarze RzeczYPoSopolitej Minister Prze
mysłu i Handlu vi porozumieniu z Ministrem Skarbu; 
zagranicznym spółkom ba"nkowym i ubezpieczenio
wym udziela zezwolenia Minister Skarbu w por ozu' 
mieniu z Ministrem Przemysłu i Handlu. 

§ 3. Podania o dopuszczenie zagranicznych 
spółek akcyj.nych i komandytowo - akcyjnych do 
działalności na obszarze Rzeczypospolitej należy 
wnosić bezp.ośrednio do Ministerstwa Przemysłu 
i Handlu. Podania zagranicznych spółek ba"nkowych 

. i ubezpieczeniowych winny być składane do Mini
sterstwa Skarbu. 

§. 4. Do podania dołączyć należy: _. 
a) zaświadczenie właściwej zagranicznej repre .. 

zentaoji polskiej, że' w myśl zasady wzajemności pol
skie spółk1 ' istotnie dopuszczone są do działalności 
w państwie, na któ,rego obszarze ma siedzibę ~półka:, 
ubiegająca się . o dópuszczenie; zaświad~zenie takie 
jest zbędne, o ile istnieje z temże państwem obowią
zująca umowa w pn;edmiocie wzajemnego dopusz~ 
czania: spółek akcyjnych i komandytowo - akcyjnychi. 

b) uwie·rzytelnio.ny przez właściwą zagranicz
ną reprezentację polską sta1ut spółki zagranicznej 
z tłumaczeniem polskiem i zaświadczenie właściwej 
władzy zagranicznej w wyżej wskazany sposób uwie
rzytelnione z tłumaczeniem polskiem, że spółka zo
stała utworzona według 'Ustaw państwa ojczystego 
i że istotnie wykonywa swe zadania statutem okre
ślonej 

c) uwierzytelniony przez właściwą zagranicz
ną reprezentac j ę polską z tłumaczeniem polśkiem 
odpis uchwały walnego zgromadzenia akcjonarju
szów spółki o rozciągnięciu działalności spółki na 
obszar Rzeczypospolitej Polskiej i o wysokości ka
pitału, przeznaczonego wyłącznie na ten celj . 

d) oświadczenie spółki w formie, odpowia'da
jącej przepisom statutu, że w swej działalności na 
obszarze Rzeczypospolitej zachowywać . będzie l:rze
pisy .prawne, ogólnie obowiązujące w Pańslwae Pol
skiem, oraz przepisy niniejszego rozporządzenia. 

§ 5. Zezw;ole.nie na działalność udziela się pod 
warunkiem zachowania wszystkich przepisów niniej
szego rozporządzenia . . ' Minister Przemysłu i Handlu 
w porozumieniu z Ministrem Skarbu może ze wzglę
du na charakter danego przedsiębiorstwa uza:leżnić 
zezwolenie także od specjalnych warun,ków; 

Zezwolenie na działalność w Państwie Pol
skiem może być wydane na cały 'statutowy okres 
trwania zaRranicznej spółki lub też na krótszy okres 
czasu. 

Każde przedłużenie tego czasokresu, na który 
rozciąRa się pierwotne zezwolenie, każde utworze
nie noweRo oddziału, które w zezwoleniu nie jest 
objęte, roz,gzerzenie lub zmiana działalności spółki 
na obszarze Rzec'zypospolitej wymaga osobnego z-e
zwolenia, władz, wymienionych w § 2. 

§ 6. Spółka powinna używać naobszc.rze 
Rzeczypospolitej i w tranzakcjach, odnoszących się 
doteRo obszaru, firmy w języku ojczystym spółki 
z tłumaczeni~m na język polski ze wskazaniem kra
ju, w którym spółka ma swoją .główną siedzlbę, z do
datkiem wyrazów "spółka akcyina" ("komandyto
wo-akcyjna"}. 

Spółka powinna ustanowić dla całego. przedsię
biorstwa na obszarze RzeczypospoIitej przedstawi
cielstwo z siedzibą na tymże obszarze, składające się 
z jednej lub więcei osób fizyc.znych, zamieszkałych 
w siedzibie przedstawicielstwa, i nadać im nieoRra
niczorne pełnomocOlctwo do zastępowania spółki we 
wszystkich sprawach. odnoszących się do działalności 
spółki na obszarze Rzeczypospolitej. 

ZaRraniczna spółka podlega co do działalności 
swej na obszarze Rzeczypospolitej właściwości są:" 
dów polskich i będzie pozywana ' w osobie jednego. 
z członków przedstawicielstwa. 
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