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Rok

Warszawa.Czwarlek·

M 46.

OGtOSZENIA:

Ceu za wierSZ . 1 mim. alpaU,

l'R!NUMERATA
.

kwartalna.

wkrafu
za granie,

. . . . 15 złotY'ctu

MONITOR POLSKI

• • • 20 złotycIu

Numer poiedydczy
20 groszy.
Konto pocztowe czekowe
Nr. 730.

DZIENNIK

URZĘDOWY

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

WYCHODZI CODZIENNIE Z WY JĄ TKIEM NIEDZIEL I

.-

SWIĄ T.

redakcyjnej po tekście 60 grolzy•
za wiersz l mim. .zpalt,
ogłoszeniowe; 55 gr.
Tabelaryczne i cyfrowe 90 gr.
Ogłoszenia o zagubionych. doku.
mentach 17 groszy za wyraz.
Każde ogłoszenie najmniej
1 złoty.
Za terminowY' druk ogłosze6
Wydawnictwo nie odpowiada.
Osobom i firmom prywatnym
kredytu na o~łoszenia i prenumeratę Wydawnictwo nie
udZiela.

·' . Ce~

----~------------------~--------------------~~------~~~---=~~~~~~~~--Dyrekcja Wydawnictwa: Mil)dowa Nr. 22. Dyrektor przyjmuje od 12 - 2 pp. Dyrekcia otwarta od 9 ~ :l pp Tel. działu red. 644-05. Tel działu
handlowego

644~50

. Tel prenumeraty i rachuby 644-42. Tel. eksp 625-28.

Kasa czvnna od g.S

I poł

r. do l pp .. w sl)boty do J!odz. 12 .

E

§ 3. Dyrekcja Państwowego Monopolu Spirytusowego składa się z wydziałów:

TRESC DZIAŁU URZĘDOWEGO:

Z a r z ą d z e n i a W ł a d z N a c z e t n V c h:
Poz. 74. Rozporządzenie Ministra Skarbu z
dnia 31 stycznia 1931 roku ' o ustroju wewnętrz
Dym Dyrekcji Państwowego Monopolu Sp.irytusowego.
Rozporządzenie MiDist.r aPracy
łecznej z dnia 14 lutego 1931 r. w

i Opiekł Sposprawie przyznania prawa do zasiłków częściowo zatrudnionym robotnikom zakładu pracy "TowarzyStW. la· kładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i Bielarni
,,zawiercie", Spółka AkcyjD8 wZa~ęrciu. (Prze- ·
clruk z Dz. U~ R. P.z dnia 23 lutegO 1931 r., Nt. 14, .
~~).
.
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DZIA~ URZĘDOWY.

: ,~dz.wa ~dz NaczeJDycA
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I. ogólnego,
II. obrołu spirytusem.
III. fabrykacyjriego,

władz skarbowych oraz nadzór nad okręgowemi
laboratorjami chemicznemi.

§ 11. Do wydziału finansowego (Vl)nałeżą:
sporządzanie i czuwanie nad wykonaniem
planów finansowo - gospodarczych, rachunkowość, zestawianie bilansów, wszelkie rozrachunki, uskutecznianie wpłat i wypłat.

IV. sprzedaży,
V. technicznego.

VI. finansowego.
Dyrektor Państwowego Monopolu Spirytusowego ustali podział wydziałów na referaty,
względnie działy, grupując w nich sprawY jednorodzajowe.

§ 12. Dyrekcji Państwowego Monopolu Spi.
rytusowego podlegają:
zakłady wytwórcze

(rektyfikacje spirytusu,
za zadanie oczyszczanie i magazynQwanie
spirytusu. wytwórnie wódek oraz wytwórnie materjałówpomocniCżych) i zakłady sprzedaży (rejonowe biura sprzedaży. hurto.wnie i ' sklepy detaliczne).

§ 4. Wydzi.a bmi kierują naczelnicy wydziałów. Naczelnik wydziału jest bezpośrednim przełożonym pracowników, wchodzących w skład wy-

mające

działu, oraz podległych mu organów. Jest on odpowiedzialny za całokształt powierzonych wydzia-

łówi zadań, rozdzi~l~prace pi)między podległyc,h

mu pracowników i ' aprobuje projekty ' załatwie6.
'. . W granicach udzielonv~h przez dyrektora
upoważnieńna.czelnik
załatwia
samodzielnie
sprawy bieżące, przedkładając' do decyzji dyrektora sprawy znaczenia' ząsadniczego lub większej
wagi,-a za jego zgodą moźe . upoważruć poszczei,ł!ólnych urzę4ników . do samodzielnego załatwia
~ią poszczególnych sptaw~ \ '~,;
. ;". . :. . . ", . .
., . "WydziaJy nie 'ihogą .~~.~nazewnątrz
lako .jednostki SamOistne, ·lecz'-Zawszew imiehiu ·
Dyf~kcji Pailshvowega . Mąt1ÓPó.u: S.,imuSbw~go.

§ 13. Na czele łych iakładów (fi 12) stoją kierownicy, odpowiedzialni za ., prawidłowy bieg
spraw należących do zakresu działania zakładów,
przyczem rektyfikacja połąc;zona z wytwórnią
wódek posiada wSpOlnego kierownika. ., ..
.

§ I~ Ro~potządzenienbiiej8że : wchodzi

itA~ "=..~i~

Kięrownik Minis_rstwJ Sk~bu:
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działem, eWidenCją, ' dołączaiUem, segregow-anieq,

-.. .

.o . ;

składnicą aktów oraz spor:zą4zaniem . czv8topisów~

'. . .. '. 'CzynnQŚci' dótycząc~ ~ ;~elania pism, '. ekspeqyeji,archiwum ibiura ' dtułców :koncenti-uią się
w .~anc~larji głównej, t><>dporząąkowanej wydżiaogolnemu.
.
o ustroJu wewnętrzDym Dyrekcji Pdstwowego , tOWl
,f ',
Do 'k ancelarji głównej rtaletV róWnież przyjMonopol. Spirytusowego.
mowanie, wszelkich 'P~m do. DYrekcji Pańśtwo
we~o MonopoluSpirytusi)wego' i rozdzielanie ich
Ńa podstawie art. 2 usl 5 i art. 96 rozporzą . pomiędzy wydziały.
dzenia Prezydenta Rzećzypospolitej z dnia 26 mar. § 6. Do wydziału .~gólriego (I) należą:
. ca 1927 r. o monopolu spirytusowym (Dz~ U. R. P.
, Nr. 32, poz. 289) zarządzam, coriastępuje:
. . sprawy osobowe z wyjątkiem spraw robotni~
' czych, prawne, organizacyjne i iinspekcii, prze§ 1. Na czele Dyrekcji Państwowego Mono- prowadzanie dochodzeń przeciwko . pracownikom
polu Spirytusowego . stoi dyrektor Państwowego i przygotowywanie spraw dla komisji dyscyplinar.Monopolu Spirytusowego, 'PQCllegający pod wzglę
nej, administracja gmachów z wyjątkiem budyndem służbowym i osobOwym ,Ministrowi Skarbu.
ków fabrycznych i miejsc sprzedaży, zakup i ~o
spodarowanie inwentarzem biurowym, statYstyka.
Zastępca dyrektora podlega bezpośrednio dysprawy prasowe, kallcelar,ja główna, arChiwum
rektorowi i ma oznaczony przez niego zakres dzia- i biuro druków oraz sprawy ogólne, nIezastrzełania. W razie niemożności pełnienia przez dyżone innym wydziałom.
' .
rektora obowiązków służbowych, przechodzą na
zastępcę w okcesie zastępstwa wszystkie prawa
§ 7. Do wydziału obrotu spirytusem (II) nai obowiązki dyrektora. W razie niemożności peł leżą:
nienia przez dyrektora i Jego zastępcę obowiąz
opracowywanie cen zakupu surówki, normoków służbowych, kierowniCt~o wraz ze wszystkiemi prawami i obowiązkami dyrektora przecho- wanie produkcji gorzelni. odbiór i przewóz spicY'"
dzi na okres zastępstwa na Jednego z naczelników tusu, o~zczenie i magazynowanie spirytusu.
wydziałów Dyrekqi Państwowego Monopolu Spirytusowego, wyznaczonego na wniosek dyrektora
§ 8. Do wydziału fabrykacyjnego (ID) należą:
przez Ministra Skat"bu.
. administracja rektyfikacyj . i wytwórni włas
§ 2. Dyrektor jest przełożonvm bez wyjątku nych lub dzierżawio,nych. produkcja wyrobów mowszystkich pracowników i robotników Państwo nopolowych, kal!k.uiacja kosztów produkcj~ spra. .
..
wego Monopolu Spirytusowef,!o, niezależnie od Wy robotnicze. ,
charakteru ich stosunku służbowego. Dyrektor
§ 9. Do wydziału sprzedaży (IV) należą:
przedkłada Ministrowi Skarbu opinje l wnioski co
do obsady stanowisk służbowych z uposażeniem ,
.admil1.istracja zakładów sprzedaży, sprawy
I-ej i II-ej grupy (§ 7 rozporządzenia Ministra ' sprzedaży sPirytusu i'wyrdbów monopolowych,
Skarbu z dnia 17 maja 1930 roku), przedkłada co- olejów fuzlowych oraz sprawy kredytowe, zwią
rocznie plan ' finansowo-gospodarczy Państwowe zane ze sprzedażą.
go Monopolu Spirytusowego, wżględriie wnioski
§ 10. Do wydziału technicznego (V) należą:
zmian w nim podczas wykonywania, kierujesprawami Pańslwqwego . Monopolu Spirytusowego w
. z8.kup i wyr~b ' we ' ~łaSnYm zakresie materamach obowiązując,ych przepisów, czuwa nad r.jałów pomocniczych,. przeprowadzanie kapitalczynnościami Dyrekcji i jej organów, dokonywa
nych remontów, renowacje i inwestycje, prace
potrzebnych lustracyj i ponosi odpowiedzialność o charakterze naukowo - badawczym.
wobec Mi~istra Skarbu za działalność Państwowe
"go Monopolu Spirytusowego.
Ponadto w . skład ~ wydz.iału .technicznego
.:: !.'
~ ~' ~
. \ .,
.wchodzi centralne laJ>"9ratorjum ' c~etnicznę, . do
.; .W8zelkie pisma ' do Ministerstwa .S.ąrbu pod- którego należą " bada.Aia chemiczn~ , dl~} potrzeb i
PISUJ. z reguły dyrektor; względnie jego zastępca. własnych i na~leceni~t Mińisterstwa Skarbu. bądź

wży

Cle z dniem 1 marca 1931 ' r~ Zt}rmże dniem tracą
mocobowiązująeą Wszelki.e pos~'OWiehia,za
warte w dotychCZasowych przepisach, . w. z8kreaie
niniejszem rozporządz~hlęm unoniioW~nYtn.

~

z dnia 31: śtyezru.l 1931 roku
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ROZPORZĄDZENIE

"

MiDlStraPracy. f Osield. Spąłecm~f

z dnia

14 lutego 1931 r.

sprawie payzluuU~prawa ' do zasiłków · częścio
wo zatrudnionym robotnikom .zakładu pracy ,~To
wUzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni
i Bielarni uZawierde", Spółka Akcyjaa w ZawierW

cłu.

Na podstawie art. j-go ustawy z dnia 18 lipca
1924 r. o zabezpieczeniu na· wypadek be.~h9cla
(Dz. U. R. P. Nr. 67, paz 650.) na wniesek Zarżądu
Głównego Funduszu Bezrobocia zarządzam, en

następuje:

§ 1. Przyznaje się w okresie od dnia 1 do 28
lutego 1931 r. prawo do zasiłków tym częściowo
żatrudnionym robotnikom zakładu pracy "Towarzystwo Zakładów Przędzalni Bawełny, Tkalni i
Bielarni "Zawiercie", Spółka Akcyjna w Zawierciu", których zarobek tygodniowy nie przekracza
z powodu ograniczenia, produkcji pełnego um.ó-wionego zarobku za 1, bądź 2 dni pracy.
Wysokość zasiłku dla tej btegorji robotni·
ków określi .s tosownie . do ustępu 2~go art. 3-go
ustawy z dnia 18 lipca 1924 r. Zarząd Główny Funduszu Bezrobocia.

§ 2. Rozporządzenie niniejsze .·wchodzi w
cie z dniem ogłoszenia.
Minister Pracy i Opieki

tv-

Społecznej:

(-) Hubiek,.
(Dz. U. R; P. z dnia 23 lutego 1931 . r" Nr. 14,
poZo 71).
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