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POL 369. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
~ dnia 25 listop.ada 1931 roku o wartoścł iednego 
grama czystego złotL 

'Poz. 370. Rozporządzenie ' Ministra Skarbu 
z dnia 17 listopada 1931 r. O or~anizacjj we
wnętrznej Dyrekcji Polskiego Monopolu Tytonio
wego.. 
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369. 

OBWIESZCZENIE 

Ministra Skarbu 

z dnia 25 listopada 1931 roku 

O wańości Jednego gr~a czystego . zlota. 

. N. podstawie art. 16 ro~porzć\dzenią Prezy
denta ~eczYP~sp.9Iitei . ~. , ą~i~ ,5;,J~t;or~d. 1921 f · 
(Dz. U. R. P . Ni": 91' póz. 8551 orai rozporzć\dze~ 
nia Ministra Skarbu z dnia 28 listopada 1921 r. 
w sprawie ustalenia trybu ' o~łaszania wartości 
złota (Dz. U. R. P. Nr. 109 poz. 932)-ustalam na 
miesiąc grudzieó 1931 r. wartość jedne~o grama 
czystego zło la na pięć złotych 92,44 grosza. 

Minister Skarbu: 

(-) Jan Pilsud,kt. 

-_:)(:--

370. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU 

z dnia 17 listopada 1931 r. 

o organizacji wewnętrznej Dyrekcji Polskiego 

Monopolu Tytoniowego. 

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia l czerwca 
1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. 
Nr. 47, poz. 409) ustanawiam następującą orga
nizację wewnętrzną Dyrekoji Polskiego Monopolu 
Tytoniowego: 

§ 1. Na czele Dyrekcji Polskiego Monopolu 
Tytoniowego stoi Dyrektor Polskiego Monopolu 
Tytoniowego. 
. Zastępcę Dyrektora na wypadek niemożności 
pełnienia przez niego obowiązków służbowych 
wyznacza Minister Skarbu. . 

§ 2. Dyrektor Polskiego Monopolu Tytonio
wego sprawuje kierownictwo Dyrekcji przy po
mocy podległych mu Wice-Dyrektorów: 

Administracyjnego i 
Handlowego. . 
Do obowiązków Wice-Dyrektorów należy 

kierownictwo i nadzór nad działalnością pod
ległych im działów, koordynowanie prac tych 
działów oraz dostosowywanie ich działalności do 
zasadniczych wytycznych polityki przedsiębior
stwa, ustalanych przez Dyrektora Polskiego Mo
nopolu Tytoniowego. 

Wice-Dyrektorowie uprawnieni są do decydo
wania we wszystkich sprawach, należących do za
kresu działania podległych im działów, prócz 
tych, które zastrzeże dla siebie Dyrektor Polskie
go Monopolu Tytoniowego. 

§ 3. Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytonio
wego dzieli się na następujące działy: 

1. Dział Ogólny, 
2. Dział Produkcji, 

3. Dział Zakupów, 
4. Dział Sprzed at y, 
5. Dział Finansowy, . 
6. Samodzielne Biuro Inspekcji. 
Działy dzielą się na biura. 
§ 4. Dział Finansowy i Samodzielne Biuro 

Inspekcji podlegają bezpośrednio Dyrektorowi 
Polskiego Monopolu Tytoniowego. 

Działy: Ogólny i Produkcji podlegają Wice
Dyrektorowi Administracyjnemu, zaś działy: Za
kupów i Sprzedaży - Wice-Dyrektorowi Han
dlowemu. 

§ 5. Na czele działów stoją Szefowie Działów. 
Do obowiązków Szefów Działów należy kie

rownictwo działu, ustalanie wytycznych postępo
wania dla poszczególnych biur oraz koordynowa
nie prac i nadzór nad działalnością biur. 

Szefowie Działów są uprawnieni do decydo
wania we wszystkich sprawach, należących do 
zakresu czynności działu, z wyjątkiem spraw za
strzeżonych do decyzji wytszej. 

§ 6. Na czele biur stoją Kierownicy Biur. 
Kierownicy Biur kierują i są bezpośrednio 

odpowiedzialni za należyte funkcjonowanie biur. 
Dyrektor Polskiego Monopolu Tytoniowego 

może na wniosek Szefów Działów przedstawiony 
w drodze służbowej upoważnić Kierowników Biur 
do decydowania w zwykłych sprawach działal
ności biur, nieposiadających zasadniczego zna
czenia i nierodzących poważniejszych zobo~ 
wiązań. . 

§ 7. Szczegółowe postanowie.nia, określające 
prawa Wice-Dyrektorów, Szefów D2!łałów, a ewen
tualnie i Kier9wników B~r, . do decydąwąnia . w 
sprawach .załatwianych j;ń8% : 'Dyrek'cJę : PcdskiegG' 
Monopolu . Tytoniowego wyda " Dyrektor Polskiegó 
Monopolu Tytoniowego w drodze zarządzenia we
wnętrznego. 

§ 8. Do Działu Ogólnego - należą: sprawy 
wynikające ' ze stosunku Dyrekcji Polskiego Mo
nopolu Tytoniowego do władz i instytucji pań
stwowych, ogólne sprawy organizacyjne monopo
lu, sprawy organizacji wewnętrznej Dyrekcji, 
sprawy biurowości, sprawy osobowe urzędników 
i niższych funkcjonarjuszów Polskiego Monopolu 
Tytoniowego, sprawy robotnicze, sprawy gospo
darcze, sprawy techniczno-budowlane, statystyka, 
sprawy wydawnictw, bibljoteka, sprawy prawne 
i wszystkie sprawy niezastrzeżone dla innych 
działów. 

§ 9. Do Działu Produkcji należą: organizacja 
wewnętrzna fabryk i magazynów surowców oraz 
zakładów uprawy tytoniu, ustalanie norm dla pro
dukcji i czuwanie nad ich przestrzeganiem, pro
dukcja wyrobów tytoniowych, produkcja pomocni
cza, sprawy urządzeń ruchu w fabrykach, uprawa 
i fermentacja tytoniu krajowego, magazynowanie 
surowców tytoniowych, kontrola zapasów surow
ców, oraz dysponowanie surowcami odpowiednio 
do potrzeb fabrykacji, ekspertyza surowców i wy
robów tytoniowych, badania laboratoryjne. 

§ 10. Do Działu Zakupów należą: zakup su
rowca zagranicznego, zakup artykułów pomocni
czych, maszyn i części zamiennych oraz urządzeó 
fabrykacyjnych i magazynowych i przedmiotów 
gospodarczych. 

§ 11. Do Działu Sprzedaży naldą: organi
zacja wewnętrzna monopolowych zakładów sprze
daży, organizacja sprzedaży i sprawy koncesjono
wania sprzedaży wyrobów tytoniowych, ustalanie 
zapotrzebowań sprzedaży, polityka handlowa, 
ustalanie cen, ustalanie opakowań, reklama han
dlowa, sprzedaż odpadków tytoniowych, eksport 
i import wyrobów tytoniowych. 

§ 12. Do Działu Finansowego - należą: po
lityka finansowa oraz sprawy układania i czuwa
nie nad wykonaniem planu finansowo-gospodar
czego, regulacja zobowiązań, buchalterja, kalku
lacja. 

§ 13. Do Samodzielnego Biura Inspekcji na-
leży przeprowadzanie inspekcji: 

a) administracyjnej. 
b) rachunkowej, 
e) f8ibrykacyjnej, 
d) technicznej (budów, maszyn i instalacyj), 
e) sprzedaży, . 
f) uprawy i fermentacjl tytoni~ 

g) zasobów. 

Szczegółową instrukcję, normującą zakres i 
sposób przeprowadzania inspekcji, wyda. D}'1'ek
tOl' Polskiego Monopolu Tytoniowego. 

§ 14. Dział Ogólny dzieli się Ga następuj~ 
Biura: ' . 

1. Ogólne. 
2. Osobowe. 
3. Robotnicze. 
4. Statystyczno - WydMmicze. 
5. Gospodarcze. 
6. T echni~zno - Budowlane. 
7. Prawne. 
§ 15. Do Biura Ogólnego - wetą: 
a) sprawy ogólne. wyn!ka;ące ze stosuaku Dr

rekcfi Polskiego Monopolu Tytoniowego do włacb 
i i'llStytueji państwowych, a w s~ólności do 
MinisterSltwa Skarbu f Najwyższe; Iz:by KOIOtroU. 

b) sprawy ogólno - organizacyjne PolsIciego 
Monopolt~ Tytoniowego, oraz sprawy organizaqi 
wewnętrznej Dvrekcjd, . 

c) sprawy biurowości i kancelaryjne, 
d) sprawy prasowe, 
e) spra,wy niezastrzeżo,ne do kompetencji in

nych jednostek składowych D}'1'ekąi Polskiego 
Monopolu Tytoruowego. 

§ 16. Do Biura Osobowego - należą: spra
wy osohowe urzędników i niższych fUnikcjonarju
szów Polsk'llego MooDpolu Tytoniowego, a w 
szczególności sprawy przyjmowania i zwalniania 
ze służby tego personelu, sprawy up~ażeniow'e, 
emerytalne, dyscyplin8file, sprawy śWladczeń na 
rzecz urzędników i niższych funkcjonarjuszów 
i t. p.. . 
.' § 11 •. ·· .~. ruura Rpb~'C'zego .- ~l~źą:'~~"d " 

. a) sprawy stosunku .s!użbowego robotnika. 
Polskieg.o Monopolu Tyto!11owego, " . 

b) sprawy ochrony pracy i opieki nad robot
fltiIkami Polskiego Monopolu Tytoniowego. 

§ 18. Do BiuTa Statystyczno - Wyda.wnicze. 
go należą: 

al statystyka, 
b l S!Jn'a,wy wydawnliclw POllskiego MO!lOIpOlu 

Tytoniowego, 
c) biblioteka. 
§ 19. Do Biura GospodaT'Czego - naJeżą: 
al zarządn.iJeruchomościami i pomieszczenia

mi, czuwanie nad zapewnieniem pobrzebnych J>()o 

mieszczeń, 
b) sprawy · gospodarcize Dyrekcji Polskiego 

Monopolu Tytoniowego i podległych jej zakładów, 
a w szczególności sprawy inwentarza ruchom~o, 
urządzeń i przyborów gospodłta"czych, oraz przy
borów bt1J'l'OfWY'ch, USltalanie norm . zużycia opalu, 
światła iwpdy w pomieszczeniach biurowych i 
ooministracyjnych i czuwanie . nad przestrzega.
niem tych norm, 

e) zarządzrunie środkami przewozowemi. 
§ 20. Do Biura Techniicz,Dego - D'ależą: 
a)remOlOt i konserwacja budynków, or81Z bu-

dowa nowych pomieszczeń, 
b) sprawy instalacji elekt·rycznych. ogrzewa

nia centralnego. wentyłacji, ka11.ailizaqi i w0do-
ciągów, ' . . . . 

c) sprawy wszelkilch mych j'nstalacji i· urzą
dzeń mech.mkznych, z wyjątkiem urządzeó ru
chu maszynO'wego w fabrykach. 

§ 21. Do Biura Prawnego - należą: 
aj udzielanie opindi prawnych na żądanie po

SiZ'CZegódnych jedDlOStek składowych Dyrekcji Pol. 
ski<ego Monopolu Tytoniowego, 

b) współdziałanie w spisywaniu wszeLłmch ak
tów notarjalnych. a zwłaszcza aktów umów (kup
na, dzierżawy i t. p.), których przedmiotem są nie
nachomości, 

c) załatwianie &,praw, będących przedm'itoltem 
postępowania sądowego, 

d) sprlliwy likwidaoji prywatnego przemysłu 
tytoniowego, 

e) regulowanie hipotek nieruchomośd, zała
twiamńe związanych z niemi kwestjli zobowiązań i 
uprawnień Polskiego Monopolu Tytoniowego, 

fl czuwanie nad egzekwowaniem nałetytooci 
od dłużników wątpHwych, 

g) opinjowam.ie projektów ustaw i rozporzą,
dzeń, kodyFikowaIl'ie prze.pilsów monopolowych, 

h) opraoowywanie przy współdziałaniu za.m
teresowanych działów odpowiedzi na skargi do 
Najwytszego TrybWlału Administracyjnel!o. 


