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99. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 30 stycznia 1936r. 

o organizacji przymusowej "Polski Eksport Naftowy". 

Na podstawie art. 1 pkt. a), c), ,g)' h), jl. k) usta
wy z dnia 18 malrca 1932 T. W sprawie regulowania 
stosunków w !przemyśle naftO'wym, zmienione j de
kretem Prezydenta RzeczYP'Gspohtej z d:nia 14 stycz
nia 1936 1"., W jednohtem brzmieniu obwieszczenia 
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 23 stycznia 
1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 7, !poz. 831, zarządzam co 
[la'stępuje: 

§ 1. Dla celów obrotu za;granicznego (przywóz 
i wywóz] ,olejem ,skalnym i lpr'odnktami naftoweml 
'Utrzymuje się organi:z:ację przymus:o'wą. ",Polski Eks
port Niiftowy"z sie-clzibą we LwO'wie, rpowo'laną dD 
żyda rozp'orządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu 
z dnia 12' paidżicmika 193,2 r. w ,sprawie pr1ymuso
we\j ,ol1&ą.'niza!cji 'ohro,tu zargr,arric'ż:ne:go <Qllejem s'kalnym 
i prb:dukt,ami nafto,we'mi (Dz. U. R. P. Nr. 89, 
poz. 754), 

§ 2. Organizacja "Po,lski, Eksport Naft,owy" 
posiada 'o-sohowość prawną. 

Statutor'gan~z.acji i jego zmiany 'ogłasza się 
w Dzienniku Urzędowym "Monitor Polski". 

§ 3. Ucz:eS'tnikami organizac,ji "Polski Eks,p'ort 
NaHowy" są wszystkie, zna'jdują<c:e się na terytorjum 
Rz.eczYP'oiSipolitej P.olskiej p.rzedsiębi:o,rstwa naHOiWO
ra1iueryjne, ga~zoI~nowe i inne, wytwarzające pmduk
ty naftowe. 

§ 4. NadJz.6r nad -o~r,ga.niz,a,C'ją "Pohki Eksport 
NaHolwy" sp rawiuj e Minister Przemysłu i Handlu 
przez powołane'g'o :przez siebie Komisarza Rządo
wego, 

Sz!czególowy zakres dz.iałalności -i upoważnień 
Komisa,rz.a Rządowego, określa statut -organizacji 
"Pols:ki Ekspod Naftowy". 

§ 5. Koszty, połączone z nadzorem, sprawo
wanym prz'ez Komisa:rza Rz·ądowego, ponosi "P'olski 
Eksport Naftowy" w wysokości, ustalanej przez Mi
nistra Prz"zmysłu i Handlu. 

§ 6. Przedsięhiorstwa, należące doorganiz.a!cji, 
ohowią:zane 'są wydzielać dla eks:portu z wszystkich 
wytwarzanych przez, siebie produktów określony 
procent wyt,wórczości. Ilości produktów, wydzi:zlone 
dla ekspodu, stanowią masę eksportową, która nie 
może być zbywana na ryn.ku krajowym. 

Stosunek masy eksportowej do, wytwórczości, 
wyrażony 'W ,pro'cencie, będz:ie oznaczany dla każde
go produktu ,oddzielnie na pod-staJwie danych . staŁy
stycznych w'ytw6rcZ'O'ś'Ci i zbytu krajowegO'. Szczegó-

lowe zasady obliczeń ;ustala statut "Polskie,go Eks
portu Naftowe'go", 

Procenty masy eksportowej mo'gą być zmienio~ 
ne na wniosek K'omisana Rządowe~D 'W 'razie poważ
nych zmian w produkcji surowca, konsumpcji we
wnęt'rznej lub innych ważnych okoHcznośd. 

Minister Pr:zemys-ł-u i Handlu może zarządzić, 
by masa eksportowa, przypadająca n-a IPrz'edsię'biolr
siwa, zrzeszone w dobrowo:lnych oI'lganiz.a,c·}ach, re
gulujących obrót krajowy, była obliczana dJa tych 
przedsięhior'stw globalnie. 

§ 7. Przedsiębiorstwa naftowo- - ,rafineryjne, 
,:które według u'znania Ministra Przemyslui Handli! 
odpowiadają warunkom, wymienionym w a,rt. 1 pkt. 
,gl ust.a'wy z 1>8 marca 1932 r. w brzmieniu 'obwi,zsz
czenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 2'3 stycz
nia 1936 r ., będą mogły zwa,lniać -się od ehpotd-u 
I);'rzez 1I1is'Zczanie ·o,płat, wynoszących: ' 

a) dla przedsiębiorstwo wytwórczo'ści do 600 , 
tonn ł'o!cznie - 10 9ó różnicy między 'ceną : , · 
krajową a eksportową da:ne:g1o p,rad'uktu, 

b) dla przedsiębiorstw ()J wytwór.cZO'ści " do 
1.30.0 tonnmcznie - 40% 1e,j lrÓ'żnky, 

e) dla przedsiębio'r-slw o w yŁwÓtrcz'o'śc i do 
3.000 tonn x'ocznie - 65 % tej różnky, 

d) dla iPrzedsiębiorslw o wytwórcz'ości ' do 
4.000 tonn r'ocznie - 75 ?G tej Il"óżnicy. 

§ 8. Przedsięb:orstwa gaz'olinowe, które we
dług uzna:nia Ministrra 'Przemys.łu i Handluodpowia- . 
dają warunkom, wymienionym wart. 1 pkt. ,g) usta
wy, będą mogły zwalnia·ć się od e,ks,portu przez 
nisz,ezanie opłat, wynoszących: 

al dla przedsiębi'O.r.slw Q wytwórczości do 
300 tonn rocznie - 10 % różnicy między ce
ną krajo'wą a eks'Po.rtową dane,go· produktu, 

bl dla przedsiębiórslw o wytwó.rcz.ości do 
4.000 tonn rocznie - 80 7r; tej różnicy. 

§ 9. Przedsiębiorstw,a, które chcą uźyskać 
uznanie Min;stra Przemysłu i Handlu 'Ozahczeniu .ich 
doprzedsiębiorslw mniejszych, nie będących w moż
ności wytwar.z.ania produktów, odpowiadających wy-

, ma'ganiu rynków za-g,ranicznyc-h (art. 1 ust. (1 l, pkt. ,g) 
i ust. (21 ustawy), mU3ząs.kła:dać za pośrednictwem 
Z.arządu "PolskiegO' Eksportu Naftowc.go" podania ' 
wraz. zaświadczeniem o zamierzonej wytwórczości 
'tv' danym 'rO'ku kalendarzowym. ' -

Jeżeli na zasadzie orzeczenia Ministra Prze, 
mysłu i Han-dluprzedsiębiorstwu służy prawo- kouy· 
stania 'ze zwolnień, wymieniony.ch w §§ 7 i 8 1"O'Z,po
rzą,dzen:ia niniejszego, Zarząd "Polskiego Eksportu 
NaHowego" zaliczy je do 'odpowiedniejgrupy, prze-
widzianej w tych paragrafach. ' 

§ 10. Prz.eclsiębiorstwB., które nie przerabiają 
surowca lub półpr·oduktów we własnym zakładzie, 
lec:zoddają je do' przeróbki innym przed.,ięh1o·rs'twom, 
nie mo!gą korzystać z ulg, przewidzianych wart. 1 
pkt. gl zdaniu drugiem ustawy. 

§ 11. P,rzedsiębiorst,wa, zahcz·one ,do - ie'dne;, ' 
z grup, wymienio'nych w §§ 7 i 8 r'ozporządzenia ni~ ' . 
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niejszego, mogą swą wytwórcz.o śćro:złożyć d owolnie 
na posz.czególne miesiące ·roku ka.Iend:arz:owego,. Wy
syłki na rynek krajowy w jednym miesiącu nie mo'gą 
być jednak większe: 

a) d la przeds.i ębiors lw o wytwórczości do 
600 to'un, a przedsiębi ors Ł.w gazolinolwych 
do 300 tonn - niż jedna trz.eda, 

h} . dla pTzeds,ięhior;stw 'o wytwóvczości ponad 
600 do, 1.300 tonn, z' wyłączeniem gazolino
wych -- ni'ż jedna p.iąta, 

e) dla przedsiębiorstw O' wytwórczo,ś·:;i powy
żej 1.300 tlonn do 4.000 t-onn,a ;przeds.ię
·b1;o,rslw gazolinowych powyże j 300 tonn do 
4.000 tonn - niż jedna ósma, cahro-cznej 
wytwórczości, choćby z wytwórczości mie
Isięcznej iua,czej wynikało. 

§ 12. Komisarz. Rządowy zawiadamia organa 
ikontroli ,skarbowej, sprawujące nadiz6r nad 'zakłada
mi, 'o ilościa'ch produktów, które pos'zC'zc'gólne zakła
dy będą upra'wnióne wysyłać w danym miesią'cu na 
rynek krajowy. 

Odpis tego zawiadomienia otrzymuje właściwy 
.z akla d. 

§ 13. Opłaty, prwwidziarre w §§ 7 i 8 roz'P0-
il'ząclzeni,a niniejszelgo, za ilości, zwolnione 'od! eksp'Or
tu i wysyła:ne w danym m i es:iącuna :rynek kra';'owy, 
powinny być 'Obliczane w miesiącu następnym. 

Obliczenie to, :jest prowizo:ryc:zne i 'opiera się 
na 'cena,ch kra>j owych , us-talouych dla miesiąca ohli
-cz:eniowe·go., 'Oraz. na ·ce,nach eksiPor to,wych za ostat
ni 'okres kwarŁalny, 'C'OI do' kt6re·go' ustalono 'ceny. 

Ostateczne ,obli'czenie 'opłat rprzepirowcudza się 
po upływie ro:ku ka'lendarzolwe:g'o na ,podstawie 'osta
teczne·go il"ozliczenia ma'sy ,eksporŁ1owej. 

Sposób oblic:zenLa cen Ikrajowych i eks,po-rio
wych ustala statut "Polsk,iego Eksporlu N cuft owe go" . 

Obliczenie ,opłat (wymiaT 'oiplat), sporządzone 
przez "Polski EkSjp'o-rŁ NaHowy", podpisuje Komi
sa:rz Rządowy. 

,§ 14. Uiszczenie opłaty powinn:o nastąpi~ 
w terminie dni 14-lu od dniaokzymani:a wymiaru. 

Komisarz Rządowy m'oże ,odroc:z.yć te:rmin za
płaty najwyżej o dalsze dni 'trzydzieści . 

. W 'Tazie nieuiszczeniaopłaŁy w terminie będą 
wstrzymane wysyłki z danego zakladu na rynek kra
jo:wy Z ma,sy eksportowej, aż clo 'czasu zapłaty zale
głych kwot. 

. Do, zaleig-łych sum będą dohc,zane vclset:ki zwło 
ki, w wysokoś.ci % 9ó miesięcznie, za ,czas od dnia 
powsła11iiaz.ale.glośc.i,aż do· jej wyrównania. Opłata, 
niew:płacona w terminie, będzie ściągnięta wr az z ud
setkami w clir,odze postę'p'owania przymus'owego 
'\\1 adminislraicji. 

§ 15. Od wymiaru 'OpIat slużyoclwołanie do 
M1inistr:a Przemysłu i Handlu. Odwołanie powinno
być wniesione na ręce KomisaJrza Rządowe:go w cią
gu dni 14-'!u 'od dnia doręc'z2uia wymiaru. Wniesie
nie odwołania nie wshzymuj'e obowiązku uisZ'Czen:ia 
opłat; 

.~._-..... 

§ 16, Opłaty, wynikające z oblicz,ell wedł.u~ 
§ 13 ro'z:porządzienia TI'iniejs.zego, będą wnos,zone do 
Pocztowej Kasy Oszcz·ędno:ści n:axachunek specjal
r.y pod nazwą .jFundusz Naftowy" . . 

Sumy, uzyskane z tych lo'płat, ,przeznaczane bę
dą według zarządzenia Ministra P:r.zemysłu i Han-dlu: 

a) na Fundusz Popierania Wie,rtnictwa Nafto
wego, lub 

h) rozdzielane między pr:zedsiębio,r.stwa, nie
:korzystające ze zwolnień 'od eksportu (§§ 7 
·i 8), w ISt'olSunku do ilości, 00 jakie ich kon
tyng,enty wewnętrzne uległy z:mniej'szeniu 
wskutek tych zwolnień. 

W przypadku, pr:z:ewidzianym w punkcie b), 
rozdział :przeprowadz:a "P,ols:ki Ekspo,rt Naftowy" 
w sposób ustalony statutem. 

§ 17. Obrót zagraniczny 0!1e1em ska:lnym m'::lże 
odbywać ,się 'jedynie przez 'mganiza'cję "Polski Eks
port N aHO'wy". z.a ka'żd:o:ra:Z1owem zezwoleniem Mi
nistra Przemysłu i Handlu, po· wysłuchaniu opinji in
teresowanych ,organizacyj rprzemysłuIlaftowe,go. 

§ 18, W,szelki ·obrót za'graniczny produktami 
naHowerni po'za ortganizacją "Polski Ek-s;port N aft;o
wy" jest w.z:hroni:ony. Eksport parafiny O'dbywa się 
wyłą<cżnie przez "Polski Ekspod NaHowy". 

s'zlczegółowe p-o·sl-aTIlo,w:i'znia zawiera statut tej 
organizacji. 

. . § 19,. Ol~ganiz.acją, uprawnioną do, przedsta
Wl~Il\a 'WJlloskow w sprawi::: raejonalizacji p-rze.róbk i. 
o le'Ju skalnego, ,stosownie do, postanowień ad. 1 
ust. (1), pkt. k) ustawy jest "PI.::>lski E~spO'rt NaHowy". 

§ 20. Wysłan.ie na rynek kr.ajowy większ,ej ilo
ś ci produktów od 'sŁwierdz'onej ,przez Komisarza Rzą
doweg? w. za'~iadomieniu (§ 12) podle.ga grzywnie, 
odpOWIadającej równo'wart'ości p roduktów, o które 
zo'stał przckr,oczony kontyn:g enŁ. Równowartość ta 
będz:ieobliczona na zasa,dzie kraj-olwej ceny hurtowej 
(§ 13~st. 4) danego p!oduktuz miesiąca, w którym 
nastąpIło przekroczenie. 

. Grzywny wymierza Komisa,rz. Rzą<dowy w t.ry-
'?Ie postępowania karno-'administracyjnego. Wpływa
ią one na rachunek Funduszu Popierania Wiertnictwa 
Naftowego. -

Pozatem naruszenie prze,pisów rozporządzenia 
niniejszego po.dlega karom, wymienionym wart. 5 
ustawy z dnia 18 ma,r'ca 1932 r. wSIprawie Il'e:gulo-wa
nia stosunków w przemyśle naftoiwym w brzmieniu 
obwieszczenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 
23 stycznia 1936 r. 

§ 21. Statut or ganiz.ac;ji "Polski Eks;port Naf
lOWy" z dnia 31 marca 1933 r. ("Monitor Polski" 
z dnia 4 kwietnia 1933 ·r. Nr. 78, poz .. 101) p ozosta je 
w m ocy 'z uwzględnieniem zmian, wynik,ających 
'z przepisów, wydanych d a· dnia wejścia w życie roz
pOTządzenianiniejszego. 

. . 
§ 22. Z 'chwilą wej·ścia w życie rozpo:rząclzcn i a 

niniejszego traci moc rozporządzenie Ministra Prze-
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mysłu i Handlu z. dnia 12 paźdriiernika 1932 ,r. iW spra
wie przymusowej O'r,gani'za'c1'i obrotu zagraniczne'go 
olejem skalnym i p<I'odUiktami nafto,wemi (Dz. U. R. P. 
Nr. 89, po:z. 754) wraz ze zmieni,ającem je rozporzą
dzeni,em MinLs,tra 'Przemysłu i Handlu z. dnia 5 maja 
1936 ,r. (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 258), o'ra:z· rlozporzą
dz'enie Mim.lsbra P'rzemysłu i Handlu z dnia 27 ma-ja 
1933 T. o udz.ielaniu zwolnień ,od ekspo'Ttu ipil"odUik
tów nruft'owychoT'az u~S:ZJcz.aniuopłat z.a zwolnienie 
(Dz .. U. R. P. Nr. 40, po'z. 318), o ile przepisy tych 
rOZlpo:rz.ądz.eń nie z<o'struły q<uż uchyl,one na mocy de
kretu Prezydenta RzeczYiPospo'l.Ltej z, dni,a 14 s:tycz
nia 1936 r. o zmianie usta-wy z dnia 18 maT,ca 1932 r. 
w sprawie regulowania s,tosunków iW przemyśle naf
tO'wym (Dz .. U. R. P. Nr. 3, pO'z.. 17). 

PTzepisy tych X'oz,pO'rz.ądzeń s'tosuje się j,ednak 
nadal do st:o!suntków i spraw niemi re'gulowanyc,h, 
o iI,e stosunki te i sprawy o:duO!s:zą się do czasu ,przed 
dniem wejśda w życie delkretu Pre'z.yd.en:ta Rze'c:zy
pospolitej z dnia 14 styczn,ia 1936 T., a w sz.<::zególno
ści do spraw wykonania umów o eksport parafiny. 

§ 23. &3z:poTządze:nie ninieisze wchodzi w ży
cie z diniem ogł'os:z.enia. 

Minister Pf'żeInysłu i Handlu: Roman Górecki 

100. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dńia 6 lutego 1936 r. 

o zmianie rozporządzenia w sprawie organizaoji za
kładów dla niepoprawnych przestępców. 

Na podstawie art. 26 § 1 przepisów wprowa
dzających kodeks karny i prawo o wykroczeniach 
z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 60, poz. 573) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Przepis § 34 rozporządzenia Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 15 stycznia 1934 r. w spra
wie organizacji zakładów dla niepoprawnych prze
stępców (Dz . U. R. P. Nr. 5, poz. 38) otrzymuje na
stępujące brzmienie: 

"Zakład dla niepoprawnych przestępców two
rzy się w Lublińcu". 

§ 2. Rozporządzenie niniej-sze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

101. 

ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA SPRAWIEDLIWOśCI 

z dnia 6 lutego 1936 r . 

o ustaleniu liczby i siedzib sędziów śledczych w okrę
gu Sądu Okręgowego w Zamościu. 

Na podstawie art. 5 § 1 prawa o ustroju sądów 
powszechnych (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 102, poz. 
863) zarządzam co następuje: 

§ 1. Liczbę sędziów śledczych w Sądzie Okrę
gowym w Zamościu oznacza się na trzech, z tego je
den z siedzibą w Zamościu, jeden w Hrubieszowie 

jeden w Tomaszowie. 

§ 2. Rozporządzenie mmeJsze wchodzi w ży
cie z dniem 1 marca 1936 r. 

Minister Sprawiedliwości: Czesław Michałowski 

102. 

OśWIADCZENIE RZĄDOWE 

(Z dnia 6 grudnia 1935 r. 

w sprawie rozciągnięcia na terytorjum Północnego 
Borneo postanowień traktatu z dnia 11 stycznia 
1932 r. między Polską a Wielką Brytanją o wydawa-

niu zbiegłych przestępców. 

Podaje się niniejszem do wiadomości, że, zgod
nie z art. 22 traktatu między Prezydentem Rzeczypo
spolitej Polskiej i Jego Królewską Mością Królem 
Wielkiej Brytanji, Irlandji i Brytyjskich Dominjów Za
morskich, Cesarzem Indyj, o wydawaniu zbiegłych 
przestępców, podpisanego w Warszawie dnia 
11 stycznia 1932 r. (Dz. U. R. P. z 1934 r. Nr. 17, 
poz. 135), nastąpiła w Warszawie wymiana not po
między Rządem Brytyjskim a Rządem Polskim o roz
ciągnięciu postanowień niniejszego traktatu na tery
torjum Północnego Borneo i że rozciągnięcie to stało 
się obowiązujące z dniem 3 sierpnia 1934 r. Pisma re
kwizycyjne winny być kierowane do Gubernatora 
Północnego Borneo (Governor of the StaŁe of North 
Borneo). 

Minister Spraw Zagranicznych: Beck 


