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Zal.c~nik Nr. 2. 
(wz.ór Ol/łaszenia o wciągn[~' 
du 5Iowafl.y$l.\:!nia do ro,,;c

stru) 

Na zasadzie pos lanow:enia Wojewody (Komi.!:ar7.a Rządu m. slo Warszawy) z dn . ... . _ ...... , 19 .. __ .. _ .. _r. 

Nr. _ .... __ ,_ ... wciągnięto w dn .. _._. . _____ _ 19 .... o •• r. do rejestru sŁowa czy szen 

Urzędu Wojewódzkiego (Komisarja tu Rządu m. slo Warszawy) pod Nr. .. --,. stowarzyszenie pod nazwą ... -

z siedzibą w .. 

Cel stowarzyszenia ...... . 

Imiona nazwi ska założycie li . 

Ewentualne ograniczenia pe ł nomocniclw zarządu , 

Czas trwania stowarzyszenia 

964. 

ROZPOR ZADZENIE MINISTRA SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH 

z dnia 17 grudni.l 1932 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedli
wości i Opieki Społecznej a przystosowaniu s łowa
rzyszeń i spraw będących w toku do przepisów pra-

wa o s towarzyszeniach. 

Nl. podstawie ar t. 58 rozporządzenia Prezyden
{a Rzeczypospolitej z dni a 27 października 1932 r. 
Prawo o stowar zys zeniach (Dz. U. R. P. Nr. 94, 
poz. 808) ,zarządza s ię co następuje: 

§ 1. Stowa rzyszenia i związk i stowarzyszeń, 
istniejące prawnie w chwili wejścia w życic prawa 
o stowarzyszeniach, opierają nadal swój byt prawny 
na -os Ł:ttniej de cyz ji, wydanej co do za twierdzeni.:!. (re
jestracj i) stowarzyszenia na podstawie przepisów 
dotyc hczasowych przez właściwą wł adzę bądź admi
nis tracyjną, bądź sądową. 

PozJ. tem do s t owarzyszeń, o których mowa 
w ust. 1, będą stosowane odpowiednie postanowie 
nia prawa o stowarzyszeniach, a w szczególn ości: do 
s t o warzyszeń nie posiadających osobowoi!ki praw
nej - J:=·o.st anowienia o .s towlrzyszeniach zwykłych, 
a do s!owarzysz-eń , posiadających osobowość praw
ną - postanowienia o stowarzyszeniach zarejestro
wanych, -ze zmia nam i, przewirlzianemi w niniejszem 
rozporządzeniu . 

......... Tercn dziaJalności .. 

Środki działania 

§ 2. Wpisy do reje slrlt, przewidziane w prawie 
o slo w,arz ys zeniach, nie dotyczące zmiany statu tu. 
będą czynione w rejestrach do tychczasowych , pro
wadz onych przez władze ad ministracji ogólnej, o ty
le tyl ko, o ile rejestr dlwny zawiera od powiednie 
r ubryki. Dane. nieprz,ewiclziane w tych rubrykach 
będą uwid ocznione w aktach, dotyczących sto warzy" 
szenia, 

Tak samo w aktach tylko będą uwi doc znione 
dane co do tyc h stowarzysz eń, dla których re jes tr y 
nie były prowadzone. 

\Y/ .r.lzie zmi3ny statutu sto warz ysz enie musi 
być zarejes trowane ponownie wed lug przepis6w pra 
wa o s towarzyszeniach. 

§ 3. I s tnie jąc e w województwach poz,nańskiem, 
pomorskiem i górnoś l ąskiej częśc i wojewódz twa śl ą
skiego stowarzyszenia, któ re w myśl przepisów do 
tychc,zaso wych nie były wcią~nię te do rejestrów są· 
dowych, winny do dnia 31 grudnia 1933 r. .zgł osić swo
je is tnienie w myśl wymlgań art. 12 prawa o .stowa
rzyszeniach . 

Po otrzymaniu wspomnianego w ust. 1 zgłosze 
nia wla,dza ustosunkule się do niego według .ar t. 13 
i 14 t egoż pr.lwa. 

Stowarzyszenia, które nie zastosują się do pO" 
slanowienia ust. 1 niniejszego p.uagrafu, będą uwa 
żane za rozwi ązane .z moc y prawa, z Z3.slrzeżeniem 
postanowień. § 7 niniej szego rozporządzenia. 

§ 4. W województwach poznańskiem, pomor
sldem i ~órnośląskiei części województwa śląsl<iego 
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z chwilą wejścia w życie prawa 'o stowarzyszeniach 
ustaje właściwość dotychczasowych sądów rejestro
wych w zakres ie wpisywania do rejestru sądowego. 
s towarzyszeń nowopowstających oraz zmian sta tutów 
slowarzysz'eń istniejących . 

Sądy te natomi:łst zachowują w dalszym ciągu 
swoją właściwość w zakresie przechowywania ist
niejących rejestrów, dokonywaniJ. w nich wszelkich 
innych wpisów, przewidzianych przepisami prawa 
o stowarzyszeniach, tudzież - wydawania odpisów, 
wyciągów i okazywania rejestrów. 

Celem zmiany 'statutu stowarzyszenia, wciąg 
niętego do rejestru sądowego, musi być ono z,areje
~ lrowane ponownie według prze pisów prawa o sto
warzyszeniach i przez władze w lem prawie przewi
dziane. Po zarejestrowaniu takiego stowarzyszenia 
władza rejestracyjna zawiadamia o tern dotychczaso
wy 'sąd rejes.twwy, który na podstawie tego zawiado
mienia skreśla stowarzyszenie ze swego r e jestru:. 

Sądy rejestrowe będą udzielać władzom wła 
ściwym według prawa o stowarzyszeniach potrzeb
nych im danych z prowadzonego pr,zez siebie rejestru 
i odpowiednich akt. 

§ 5. Sprawy z zakresu działania prawa o sto
walizyszeniach, niezakończone w I instancji, mają 
być załatwione na podstawie przepisów tego prawa 
i prz,ez władze w niem prz·ewidziane. 

W tym celu władze administracji ogólnej, w któ
rych załatwieniu spr,awy te znajdują się, wezwą stro
ny do odpowiedniego uzupełnienia ich podań i sto
sownie do wyniku takieg!Q uzupełnienia skierują akta 
do władz właściwych według przepisów prawa ,o sto' 
warzysz,eniach. 

Sprawy ,o rejestrację, niezałatw.ione w I inslan
c ji prz.ez ,sądy rejestrowe, sądy te niezwłocznie prze
każą iWladwm rejestracyjnvm, właściwym w myśl 
prawa ,o stowarzyszeniach. Władze te z nadeslanemi 
sprawami postąpią stosownie do postanowienia ust, 2 
niniejszego paragrafu. 

§ 6. Sprawy, będące w toku załatwienia w in
st.ancji II (odwoławczej) m:lją być załatwione na pod
stawie przepisów dotychczasowych. 

§ 7. Rozporządzenie niniejsze nie ogranicza 
praw, przyznanych slowar:zyszeniom na podstawie 
P,ols,ko - Niemieckiej Konwencji Górno-Śląskiej, za
wartej w Genewie dni,a 15 m3.ja 1922 r . 

§ 8. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 stycznia 1933 r. 

Minister Spraw Wewnętrznych: Bronisław Pieracki 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

Minister Opieki Społecznej: Hubicki 

965. 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 23 grudnia 1932 r. 

w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Skarbu 
z dnia 31 marca 1932 r. o koncesjonowanej sprzedaży 

wyrobów tytoniowych. 

Na podstawie art. 8, 10 i 17 ustawy z dnia 
18 marca 1932 r. o utworzeniu pańs twowego przed
siębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy" (Dz. U. R. 
P. Nr. 26, poz. 240) zarządzam co nastĘpuje: 

§ 1. W ro zporządzeniu Ministra Skarbu ,z dn ia 
31 marca 1932 r. o koncesjonowanej sprzedaży wy
!robów tytoniowych (Dz. U. R. P. Nr. 27, paz. 266) 
wprowadza się następujące zmiany: 

al ustęp 2 § 9 otrzymuje następujące brzmienie: 
"Hurtawnie r ej,onowe będą miały wyzna

czane bądź odrębne dl a każdej, b ądź wspól
ne dla dwóch lub więcej hurtowni rejony 
sprzedaży; w przypadkach wyznaczenia dla hurtowni 
wspólnego rejanu, przedsiębiarstwa detalicznej sprze
daży wyrobów tytoniowych, ,znajdujące się w ustano
wionym dla danych hurtowni wspólnym rejonie, mo
gą zaopatrywać się w wyroby tytoniowe w do.wolnej 
hurtowni wspólnego rejonu", 

b) skreśla się ustęp końcowy § 9 oraz ustęp 
przedostatni § 10, 

c) w § 16 skreśla się ustęp końcowy, 
d) § 21 ot.rzymuje następujące brzmienie: 
"W r,azie zmiany cen wyrobów tytaniowych, 

różnica cen w stosunku do zapasu wyrobó.w tytanio
wych, pos.iadanego przez hurtownikó'\v, koncesjonar
jus:zów sldepów s:a'moistnych oraz koncesjo.narjuszów 
przedsiębiorstw detalicznej sprzedaży wy;robów tyto
niowych, posiadających zez'Wal'enia na adp.rzeda ż 
tych wyrobów innym detalistom, obliczona przy 
uwzględnieniu rabat.u, przys.ługującego koncesjonar
juszowi, podlega wyró.wnaniu bądź na rzecz konce
sjona,rjuszów, bądź też na rzecz przedsiębiorstwa 
"P.olski Monopol Ty t oni o,wy", zależnie od tego, czy 
cena danych wyrobó:w tytoniowych została obniżona, 
czy podwyższona. 

Postanawienia ustępu poprzedniego mają zasto
sowanie tylko w stosunku do zapasu wyrobów tyt,o
ni.owych, posiadanego przez koncesjonarjuszów, 
o których mowa w tym ustępie, w granic.ach zapasu 
określanego przez Dyr,ekc.ję Polskiego Manopolu Ty 
toniowego w myśl § 19 p. c). 

Zmiany cen wyrobów tytaniowych, o ile chodzi 
o innych koncesjonarjus,zów, aniżeli wymienianych 
w ustępie pi,erwszym niniej,$:zego pał'agrafu, nie po.
wodują w stosunku do wyrabów pobranych prżed 
zmianą cen, ani oba'wiązku dopłat ze strany kancesjo
narjuszów na rzecz Polskiego Manopolu Tytoniowe
go, jeżeli ceny ,zostały podwyższone, ani bonifikaty 
na rzecz k.oncesjonarjuszów różnicy c,en, jeżeli ceny 
zostały zniżane, choćby pobrane przed zmianą ceny 
wyraby nie zostały jeszcze prz,e,z konce,sjonarjuszów 
sprzedane." , 

e) skreśla się ustęp 2 § 25, 
f) w § 30 dodaje się punkt f) o następującem 

brzmieniu: 


