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469. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRZEMYSŁU 
I HANDLU W POROZUMIENIU Z MINISTREM 
SP A WIEDLIWOśCI ORAZ MINISTREM SPRA \li 

WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 18 maja 1932 r. 

O zmianie rozporządzenia z dnia 11 lipca 1923 r. 
w sprawie wykonania ustawy z dnia 1 maja 1923 r. 
w przeilmiocie zakupu ropy bruttowej dla Państwo-

wej Fabryki Olejów Mineralnych w Drohobyczu. 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 1 maja 
1923 r. w przedmiocie zakupu ropy bruttowej dla 
Państwowej Fabryki Olejów Mineralnych w Droho
byczu (Dz. U. R P. Nr. 55, poz. 387) zarządza się 
co następuje: 

§ 1. W § 3 rozporządzenia Ministra Przemy
słu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Sprawie
dliwości oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych 
z dnia 11 lipca 1923 r. w sprawie wykonania ustawy 
z dnia 1 maja 1923 r. w przedmiocie zakupu ropy 
bruttowej dla Państwowej Fabryki Olejów Mineral
nych w Drohobyczu (Dz. U. R P. Nr. 69, poz. 547) 
wprowadza się następujące zmiany: 
1) punkt b) otrzymuje brzmienie następujące: 

"kosztów, połączonych :ze sprawowaniem 
czynności superarbitra, kuratora niezor
ganizowanyćh bruttowców i z utrzym:l
niem" autoryzowanych organizacyj bruttow
ców, 

2) skreśla się punkt c); 
3) dodaje się trzy nowe ustępy obrzmieniu nas tę
pującem: 

"Stosunek procentowy bruttowców, reprezen
towanych przez poszczególne organizacje, do brut
łowcóW niezorganizowanych oraz stosunek procen
towy poszczególnych organizacyj bruttowców mię
dzy sobą, ustalają zainteresowani w drodze porozu
mienia. W razie niedojścia porozumienia do skutku 
rozstrzyga osoba wyznaczona przez Prezydjum Izby 
Przemysłowo-Handlowej we Lwowie. 

Dla określenia wysokości procentowego po
trącenia na pokrycie kosztów, przewidzianych 
w punkcie b) ustępu pierwszego, miarodajne będą 
zgodne uchwały walnych zgromadzeń autoryzowa
nych organizacyj bruttowców, powzięte w myśl po
stanowień statutów tych organizacyj. W razie bra
ku tej zgody decyduje o tern osoba wyznaczona 
przez Prezydjum Izby Przemysłowo-Handlowej we 
Lwowie. 

Potrącenia od udziałów zor~anizowanych brut
towców przekazuje się odnośnym organizacjom, 
a potrącenia od udziałów niezorganizowanych brut
towców pozostawia się do rozporządzenia sądowi 
apelacyjnemu we Lwowie w celu pokrywania ozna
czonych przez ten sąd wynagrodzeń superarbitra 

kuratora niezorganizowanych bruttowców". 

§ 2. O ile z potrąceń od udziałów brultow
ców, dokonanych przed wejściem w życie niniejsze-

go ' rozporządzenia, pozostały jakieś kwoty, sąd 
apelacyjny We Lwowie może je zuzyc na wynagro
dzenie superarbitra za dotychczas spełniane czyn
ności. 

§ J. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: Zarzycki 
Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 
Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

470. 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA PRZENiYSLU I HANDLU 

z dnia 10 czerwca 1932 ri. 

o zgłaszaniu się i rejestracji osób, korzystających 
z uprawnień art. 309 prawa górniczego. 

Na podstawie art. 309 prawa górniczego, ogło
szonego rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospoli
tej z dnia 29 listopada 1930 r. (Dz. U. R P. Nr. 85, 
poz. 654). zarządzam co następuje: 

§ 1. Rejestracji osób, korzystających z upra
wnień art. 309 prawa górnicz·eg.o, ogłoszonego rozpo
rządzeniem Prezydenta Rzeczypospolibej z dnia 29 li
,sŁopada 1930 r. (Dz. U. R P . Nr. 85, poz. 654), doko-
nywają: . 

a) Ministerstwo Przemysłu i Handlu, D ile cho
dz·i o osobę, która w dniu wejścia w życie prawa gór
niczego była urzędnikiem działu górnictwa Minister
stwa Przemysłu i Handlu (Centrali) w czynnej służ
bie, w stanie nieczynnym, urzędnikiem emerytowa
nym tegoż działu, albo pracownikiem kontraktowym 
w dziale górnictwa Ministerstwa Przemysłu j i Handlu 
(Centrali), albo prezesem wyższego urzędu górni.
czego; 

b) wyższy urząd górniczy, O' ile chodzi o osobę, 
która w chwili wejścia w życie prawa górnicz,ego była 
urzędniki'em wyższego urzędu górniczego lub pod
władnego temuż okręgowego urzędu górniczego w 
służbie czynnej, w stanie nieczynnym, albo urzędni
kiem emerytowanym, lub pracownikiem kontrakto
wym tychże urzędów; 

e) okręgowy urząd górniczy, właściwy teryto
rjalnie dla zakładu górniczego, w którym dana osoba 
zajmowała stanowisko kierowniczie lub dozorcze 
w chwili wejścia w życie prawa górnicz,ego, jeżeli by
ła zgłoszona w tym charakterze właściwej władzy 
górniczej i jeżeli ni'e podpada pod postanowienia pun- , 
któwa) lub b) niniejszego paragrafu; . 

d) okręgowy urząd górniczy wła'ściwy teryto
rjalnie dla zakładu górniczego, w którym dana osoba 
zajmowała ostatnio przed wejściem w życie prawa 
górniczego stanowisko krerownicze lub dozorcze, je
żeli dana osoba nie podpada pod pO'f"tanowienia po
przednich punktów .niniej szego paragrafu; 

e) Ministerstwo Przemysłu i Handlu, jeżeli cho
dzi o osobę, która na podstawi,e uslaw górniczych ro
syjskiej, pruskiej lubaustrjackiej, zajmowała stano
wisko kierownicze lub dozorcze tylko w zakładach 


