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DEKRET . 

z dała 19 słerpnła 1946 r. 

o leonce.Jonowa"lu g •• ba.Il, z.kład6w do .01."i. I ...... nl •• k6r 811l'Owych oPaa "lelct6'JCh 
f.bryll obuwia I .. b p •• 6w tran.misyjnych. 

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 
1"945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą 
ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada . 
Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej 
Rady Narodowej zatwierdza, co nas tępuj'e : 

Art. 1. U,zyskania koncesji wymaga pro
wadzenie następując}"Ch przedsiębiorstw: 

a) garbarń, 

b) zakładów i prac'owni do solenia l su
szenia skór surowych, 

c) zmechanizlowanych fabryk obuwia lub 
pasów transmisyjnych, o ile zatrudniają 
powyżej 20 robotnik6w na j,edną zmianę. 

U żywany w dekrecie niniejszym bez bliż
szego określenia wyraz "przedsiębiorstW()" ozna
cza każde przedsiębiorstwo, zakład, pracownię 
wymienione w ust. 1 lit. a) i b) bez względu na 
'wielkość i charakter produkcji oraz fabryki 
obuwia lub pasów transmisyjnych w granicach 
zakreślonych ust. 1 lit. c). 

Obowiązek uzyskania koncesji nie odnosi 
się do przedsiębiorstw państwowych lub będą
(:ych pod zarządem państwowym. 

'Art. 2. Koncesji w zakresie wskazanym 
wart. 1 udzida według swobodnego uznania 
Minister Przemys1u. 

Koncesje są imienne, nie mogą być odstę
powane, ani przekazywane do wykonania oso
bom trzecim. 

Art. 3. Podanie o uzyskanie koncesji wnosi 
się do Ministerstwa Przemysłu. Do podania 
lIlależy załączyć dowody dostatecznej umiejętno
śd zawodowej, jak również posiadania lub moż
IIlOści posiadania odpowiednich urządzeń tech
lIlicznych, niezbędnych dla pr<>wadzenia przed L 
siębiorstwa. . 

Przepisy, dotyczące C()fania i wygasania 
kOncesji, ustali rozp!Orządzenie Ministra Prze'" 
mysłu, wydane po porozumieniu się z Prezesem 
Cen talnegó Urzędu planowania. 

Art. 4. Osoby fizycz~/., ~ ,prawne, prowa~ 
dząoe przedsiębiorstwo, wymienione wart. l" 
winny w terminie 1 miesiąca od dnia wejścia 
w żyóe lIliniejsz1ego dekretu wystąpić o uzyska.
lIlie koncesji. 

I stniejąoe . przedsiębiorstwa zaprz,es taną 
swej działalności i podlegają likwidacji: 

a) niezwłocznie - w razie niewniesienia 
podania w powyższym t,erminie, 

b) w przeciągu miesiąca iod daty doręcze~ 
lIlia im odpisu decyzji Ministra Przemy
s łu lod!mawiającej ud~iel,ęnia ko:nc~,sji. 

Art. 5. KtJo, nie posiadając odpowiedniej 
koncesji, zawodowo zajmuje się garbowanieIIlw 
wyprawianiem, soleniem i suszeniem skór su
rowych, bądź prowadzi fabrykę obuwia lub pa
sów transmisyjnych, określone wart. 1 ust. II 
pkt c), podlega karze więzienia do lat 2 i 
grzywny do zł 1.000.000 lub jednej z tych kar. 

Art. 6; KtJo nabywa lub w jakimkolwiek 
celu przyjmuje przedmioty z wiedzą, że pocho
dzą one z niedozwoloneg.o wyr<obu przedsię
biorstw, wymienionych wart. 1 ust. 1, podlega 
karze więzi,ooia do 1 roku i grzywny dO 
zł 300.000 lub j-ednej z tych kar. 

Art. 7. Kto zbywa przedmioty z wied'Zą, 
. że pochodzą one z niedozwoloneg'o wyrohu: 
przedsiębiorstw, wymienionych wart. 1 ust. 11 
podlega karze więzienia do lat 2 i grzywny 
do zł . 1.000.000 lub jednej z tych kar. 

A'rt. 8. W przypadkach mniejsz'ej wagi sąd 
może zastosowar nad1l!wyczajne złagodzenie 
kary. 
. Art. 9. W razie skazania za przestępstwa, 
przewidziane wart. 5-7, sąd orzeka jak() karę 
dod.atkową przepadek przedmiotów przestęp-
stwa, jak r6wnież narzędzi i środków. słu
żących do ich wyrobu. 

Art. 10. Rozporządzenie Ministra przemy
sIu,' wydane w porozumieniu z Ministrem Skar· 
bu, ustali przeznaczlenie i spoSÓlb postępowa. 
lOia z przedmiotami, które w myśl art. 9 uległy 
przepadkowi. . 

'Art. 11. Wykonanie niniejszego dekre~u ~ 
rucza się Ministl'owi Przemysłu w piOrorumleIUu 
z Ministrami: Administracji Publicznej, Ziem! 
Odzyskanych , Spirawi~l!\,,:ośd i Ska:bu. . 

~'rt. 12. DekJ.'1et mmeJszy wchodZI w zY· 
de z dni;em ogłoszenia. 

Prezydent Krajowej Rady Narodowej: 
BoleJaw Bierllt 

Preres Rady Ministrów: 
EdfDtlrd Osóbka - Morawski 

w/z Ministler Prz1em)"słu: 
józef Salcewicz 

Minister Administracji Publicznej: 
Władqsław Kiernik 

Minister Ziem Odzyskanych: 
WładgsłClfl1 Gomułka 

ąvrinister Sprawiedliwości! 
Henryk ŚfI1iątlcowski 

Mjni~,t~,r Skarbu: 
" Konstanty Dąbrowski 




