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ROZPORZĄDZENIE KIEROWNIKA RESORTU GOSPODARKI NARODOWEJ I FINANSÓW 

• z dnia 5 paździ.ernika 1944 r . 

,o zakresie działania Centralnej Kasy Skarbowej. 

Na podstawie dekretu Polskiego Komitetu Wy
-zwolenia Narodowego z dnia 24 sierpnia 1944 r . 
(Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 11) <Yemitowaniu biletów 
skarbowych ~ zarządzam, co następuje: . 

§ 1. Do zakresu działania Centralnej Kasy Skar
bow'ej należy: 

a) przechowywanie i rozpiowad~anie biletów 
skarbowych, emitowanych przez Kierownika 
Resortu Gospodarki N aro~O\yej i Ę'inansów; 

b) wycofywanie i , niszczenie uszkodzonych lub , 
zużytych: środków obiegowych; 

c) wycofywanie ' środków obiegowych,' które 
utracą charakter śrocika płatniczego na mocy 
ustawy, ' 

. § 2. Czynności przewidziane w § lCentra.lna Kasa 
Skarbowa wykonuje bezpośrednio lub za pośred
nictwem kas urzędów skarbowych lub instytucyj 
kredytowych. , 

.... 
§ 3. Ro~orządzenie niniejsie wchodzi w życie 

z dniem ogłoszenia. 

Kierownik Resortu Gospodat'ki 
Narodowej i Finansów: Jan Stefan Haneman 
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.ROZPORZĄDZENIE KIEROWNIKA RESORTU OBRONY NARODbWEJ 
W POROZUMIENIU Z KIEROWNIKAMI RESORTÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

ORAZ GOSPODARKI NARODOWEJ I FINANSÓW 

z dnia 6 października 1944 r. 

o częściowej móbilizacji koni ' woz~w z uprzężą dla potrzeb Wojska Polskiego. 

Na podstawię art. 46 i 48 ustawy z dnia 30 marca 
1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rze
czowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz.. 200) oraz art. 2 
Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o obo,
wiązku odstępowania ' zwierząt pociągowych, wo
zów, pojazdówmechaniczn~ch'i rowerów dla celów 
obrony Państwa z dnia 8 listopada 1927 r. (Dz. U.R.P. 
z 1939 r . Nr 74, poz. 502) zarządza się, co następuje: 

§ l. Przeprowadzona zostanie ' w ciągupaździer- ' 
nika 1944r. na terenach wyzwolonych mobilizaGja 

- , kl9syfikowanych koni oraz wozów z uprzężą, I)a

dających się do użytku wojskowego - za pośred
nictwem Powiatowych Komisji Poborowych Koni 
(Pow. KPK.). ' ' 

§ 2. Poborowi , podlegają konie o~ lat czterech do , 
dwunastu, wozy jedno parokonne oraz uprzą2; 
szf)rowa: 

§ 3. Spod mobilizac~i i poboru wyłączone są: 

li) ogiery i klac?;e zarodowe państwowych i pry
watnych stadnin, których szlachetność krwi 

udowodnić można świadectwem wydanym 
przez związki hodowców przy -izbach rolni-
czych; ' . 

b) źrebne kiacze i klacze ze źrebiętami w wieku 
do trzech miesięcy; 

'" - . 
c) 50 % koni, 'należących do przedsiębiorstw 

samorządowych, ęlektrowni miejskich, kopalń 
węgla, fabryk obróbki żelaza, cukrowni, mły
nów, cegielni, wszelkiego rodzaju przedsię.:. 
biorstw transportowych, kolejowych, poczty, 
telegraJu i prywatnych instytucyj o 'Charak
terze leczniczo-szpi taJnym. 
, ~ 

Niezależnie od wyznaczonego kóntyngentu (500/0) 
wyżej wymienione Qrzedsiębiorstwaprzedstawią . 
do pobóru wszystkie posiadane kónie. 

§ 4. W skład powiatowej komisji poborowej koni 
wchodzą : 

a) przewodniczący komisji 
w~iel Wojska Polskiego, 

oficer, przedsta-


