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·ROZP.ORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO POLSKIEGO KOMITETU 

WYZWOLENIA NARODOWEGO 
z dnia 27 listopada 1944 r. 

o premiowaniu dostaw obowiązkowych zbóż i ziemniaków w roku gospodarczym 1944/45. 
Na podstawie art. 15 dekretu Polskiego Komi

tetu Wyzwoi€nla Narodowego z dnia 18 sierpnia 
1944 r. o wojennych świadczeniach rzeczowych -
()bowiązkowy.::h dostawach zbóż i ziemniaków dla 
Państwa (Dz. u. R.P. Nr 3, poz. 9); zarządza się, 
<;0 następuje: 
. § l. Towary premiowe, w ilościach i na waruh

kach przewi(hianych w niniejszym rozporządze
niu, otrzymują: 

1. gospodarstwa rolne o obszarze do 50 ha użyt
ków rolnych - po całkowitym wykona

. niu obowiązkowych dostaw zbóż i ziemnia
ków, 

2. gospodarstwa rolne o obszarze poniżej 2 ha 
użytków rolnych - o i1e gminy, na których 
terenie gospodarstwa te są 'położone, wyko
nały dostawy obowiązkowe zbóż i ziemniaków 
przynajmniej w 75% , 

Nafta Sól Zapałki 

It. r kg pud . . 

I. Kategoria. 
\ Gospodarstwa po-

wyżej 15had050ha 6 5 4 
użytków rolnych .-

I włącznie. 

I II. Ka tegoria. , 
. Gospodars~wa po-
wyżej 5 ha do 1.5 ha 4,5 4 4 
użytków rolnych 
włącznie. 

111. Kategoria. 
Gospodal stwa po-

, wyżej 2 ha do 5 ha 3 . 3 4 
u~ytków rolJ1ych , 

I· włącznie . 

-

IV. Kategoria. 
Gospodarstwao2ha . 2 i,5 4 

użytków rolnych 

.\ i mniejsze. 

I V. Kategoria. 
Pracownicy rolni 2 1,5 4 

gospodarstw powy- , . 
żej 15 ha. , 

Zamiast żelaza surowego mogą być wydawane 
wyroby żelazne w stosunku 1 kg żelaza surowe
go = 2/ 3 kg wyrobów żelaznych. 

/ 

I 

I 

3. pracownicy rolni gospodarstw: 

a) o obszarze powyżej 15 ha użytków rol
nych, lub 

. b) rozparcelowanych na cele reformy rolnej, 
-=- o ile zatrudnieni byli w tym samym 
gospodarstwie w sezonie letnim i jesien
nym 1944 r. przynajmniej przez 4 mie-

. siące i nie posiadają własnychgospo

darstw, a gospodarstwa, w których byli 
zatrudnieni, wykonały obowiązkowe do
stawy zbóż i ziemniaków przynajmniej 
w 75fJ/o. 

Członkowie rodżiny' właściciela gospodarstwa 
rolnego, w nim zatrudnieni, nie są uwazani za 
pracowników rolnych. . 

§ 2. Uprawnięni (§ 1) otrzymują towary pre
miowew następujących ilościach : 

Wódka Tyto!'l Cukier Skóra ]\Iydło 
. Żelazo 
surowe 

It.r kg kg kg kg kg 

\ ~ 
\ 

I I 
2,5 0,55 4,5 0,30 I 24 

\ 
-

" 

\ \ 

1,5 0,45 · 3,5 0,20 0,75 18 

1;25 0,30 2,5 0,15 . 0,5 12 

\ \ 

I 

" 

. 
0,75 C, 15 1,5 0,10 0,25 6 

. 
, . 

, 

I \ 0,75 0,15 1,5 0,10 0,25 -

Wymienione wyżej ilości towarów premiowych 
przypadają na okres do 30 czerwca 1945 r. 

., 
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§ 3. Towary premiowe otrzymywać będą upraw
nieni za pośrednictwem spółdzielni rolniczo·han
dlowych i spożywczych oraz ewentualnie innych 
firm, upoważnionych przez Szefa Biura ,Ekono
micznego przy Prezydium Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego. 

§ 4. Podsta,wą do wydawania towarów pre
miowych przez punkty rozdzielcze będą imienne 
karty premiowe, które uprawnionym osobom wy
dadzą zarządy gminne, względnie miejskie, po 
stwierdz~niu ' wykonania dostaw, bd których' uza
leżnione jest ' prawo do otrzymania towarów pre
miow:y:ch. 

Dowodem wykonania dostaw obowiązkowych 
są wyłącznie poświadczenia dostawy i pokwito· 
wania wydane przeź spółdzielnie i punkty sku

' pu, uprawnione do przyjmowania dostaw obowiąz
kowych. 

.§ 5. Szef Biura Ekonomicznego lub upoważ· 

'ni one przez niego władze miejscowe zarządzą , 
w jakich terminach będą realizowane poszczegói
ne ' kupony kart premiowych w poszczególnych 
powiatach. 

§ 6., Towary premiowe winny być wydawane 
po ustalonych urzędowo ·cenach. 

§ 7. Szef Biura Ekonomicznego może: 
1. uzależnić wydawanie posz.czególnym , gospo

darstwoIlł rolnym kart premiowych od wykoc 
nania obowiązkowych: ' 
a) dostaw 'mleka, przypadających na dane , 

gospodarstwo za czas do końca kwartału 
kalendarzowego, poprzedzaj ącego ' wydanie 
kar~y premiowej oraz,,' 

b) dostaw mięsa, wYznaczonych dla danego 
gospodarstwa. dod~ia wydania karty pre
miowej, 

, 2. zezwolić na zaliczkowe wydawanie towa
rów premiowych gospodarstwom i osobom, 
które narazie nie wykonały całkowicie do
s,taw, w wysokości przewidzianej w § 1, 

3. zarządzić zastąpienie pewnych towarów pre
miowych innymi towarami nie mniejs:z;ej war-
tości rynkowej ; ' ' 

,4. zarządzić wydanie kart premiówych V -ej ka
tegorii pracownikorn spółdzielni i ich central, 
które należycie wywiązują się z ' akcji do
staw obowiązkowych i rozdziału artykułów 
premiowych, 

5, do czasu sporz.ądzenia dostatecznej ilości kart 
premiowych -- zarządzić ' wydawapie towa
rów premiowych na podstawie poświadczo-' 
nych przez zarządy gminne lub miejskie wy
kazów osób uprawnionych lub zaświadczeń, 
przez te zarządy wydanych . 

§ 8. S'zef Biura Ekonomicznego określi w dro, 
dze instrukcji: , wzory kart premiowych, sposób 
wydawania tych katt, sposóp wydawania towa
rów premiOWych i wyliczania się ;:mnktów skupu 
z ich rozdziału oraz warunki wydawania kart 
premiowych osoboin :z;e stref ewakuowanych. 

\ 

§ 9. Wykonanie niniej~ego rozporządzenia po
ruczam Szefowi Biura Ekonomicznego przy Pre
'zydium Polskiego Komitetu Wyzwolenia .Narodo
wego. 

§ 10. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 
,z dniem ogłbsz~nia. 

Przewodniczący Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego:. 

Edward Osóbka-Morawski 

Tłoczono z polecenia Ministra Sprawiedliwości w Drukarni, Narodowej w Krakowie,- ul. Piłsudsk~ego 19 

Zgłoszenia na prenumeratę przyjmuje się ' w gmar::hu Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, 
ul. Spokojna Nr 4, pokój Nr 9. 

Wysyłkę wykonywa się:po uprzednim wpłaceniU zaliczki miesięcznej w kwocie zł. 20. 

Pr.enumeratę wpłacać należy z góry. Pojedyńcze numery są do naQycia w Kasie Sądu Okręgowego w Lublinie, 
Krakowskie-Przedmieście Nr 76. " 

Cena 4 zł. 
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