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7'REśC DZlAW URZĘDOWEGO: 
Z a r z ą d: z e n i a W ł a d z N a c z e l n y c h: 

Pozo 494. Zarządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej o zamknięciu sesji nadzwyczajnej 
Sejmu. 

Poz. 495. Zarządzenie Prezydenta Rzeczy-
pospolite; o zamknięciu sesji nadzwyczajne; 
Senatu. 

Poz. 496. Mianowanie Pana Wacława Ko
stek-Biernackiego, Wojewody Poleskiego, Mini
strem i Głównym Komisarzem Cywilnym. 

Pozo 497. Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o po
wołaniu Wojennego Związku Przemysłu Chemicz
nego. 

Poz. 498. Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w po
rozumieniu z Ministrem Spra,w Wojskowych o 
powołaniu Wojennego Związku Przemysłu Meta'; 
lowego. . . 

Poz. 499. Zarządzenie Miuistra . Przemysłu 
i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych. o po
wołaniu Wojennego Związku Przemysłu Mineral
nego. 

Poz. 500. Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o 
powoł81lii'11 Wojennego Związku Przemysłu Włó
kienniczego. 

PoZo 501. Zarządzenie M'l.Ilistra Przemysłu 
i Hand1u z dnia 2 wrZeśnia 1939 r. wydane w po
t'ozum:!:enln ? Mlipistrem ~praw Wojskowych o 

-powołaniu -Wojennego' Związku Przemy8tu Gai .. 
barskiego. 

Poz. 502. Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 2 września 1939 r. wydane w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o 
powołaniu Wojennego Związku Przemysłu Elek
trotechnicznego. 

Poz. 503. Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 2 wrześnla 1939 r. wydane w po
rozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych o 
powołaniu Wojennego Związku Przemysłów Ce
luLozowego i Papierniczego. 

Poz. 504. Za,rządzen:ie Ministra Przemysłu 
i Hand~.u z dnia 2 września 1939 r. 'o utworzeniu 
"Vlojennego Związku NaHowego", wydane w 
porozumien,ilU z l\1itnistrem Spraw Wojskowych, 

p();Z, 50S, Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 2 września 1939 r, 'Wydane w PC)
rozumieniu z MlniJslrem Spraw Wojslrowych o 
powołanłu Wojennej Naczelnej Organizacji Hut
nictwa Żelaznego. 

Poz. 506. Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnila 2 września 1939 r. wydane w po_ 
rozumileni'11 z Ministrem Spraw Wojskowych w 
sprawie utworzenia Wojennej Naczelnej Organi. 
zacji Przemysłu Węglowego. , 

Poz. 507. Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 2 września 1939 r .. wydlłDe w po
rozumieniu z Ministrami Spraw Wojskowych i 
Spraw Wewnętrznych o obowiązku przystąpienia 
dl() Związ'ku Elektrowni PoIsldch w WaTszawie. 
przedsiębiorstw wytwarzających, przetwarzają
cych' przesyłających lub rozdzielających energię 
elektryczną w celu zawodOlWego jej zbytu oraz o 

. nadaniu temu Związkowi cha,rakteru o,rganizacji 
przymusowej w rozumieniu art. 53 ust •. (2) ustawy 
z dnia 30 mairca 1939 r. o powszechnym obowiąz
ku świadczeń rzeczoWych. 

Poz. 508. Zarządzenie Ministra Skarbu z dnia 
2 września 1939 r.. o ustaleniu terminu wykupu 
asygnat, którymi dokonano wypłaty wynagrodze
nita za pobrane zwierzęta pociągowe. 

Poz, 509. Obwieszczenie Mlnbstra Przemysłu 
i Hand!lu z dnia 2 września 1939 r. w sprawie po_ 
wszechnego zezwolenia na przywóz niektórych 
towarów. 

Poz. 510. Zarządzenie Ministra Przemysłu 
i Handlu z dnia 4 września 1939 r. o warunkach 
udzielania pozwoleń na przywóz towarów z za
granicy i wywóz towarów zagranicę. 
, Poz. 511. Zarządzenie Ministra Przemysłu i 

.Qan.dluz, dnia 4 września 1939 r. zawierające wy~ 
kaz firm uprawnionych do dokonywania przywożit 
i wywozu towarów. 

Poz. 512. Obwieszczenie Ministra Skarbu 
z dnia 3 września 1939 r. ustalające listę banków 
dewizowych. 

DZIAŁ URZĘDOWY. 
Zarządzenia Władz Naczelnych. 

-000-
494. 

ZARZĄDZENIE 
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 

o zamknięciu sesji nadzwyczajnej Sejmu. 
Na podstawie art. .12 pkt c) ustawy konstytu

cyjnej zamykam z dniem dzisiejszym sesję nad
zwyczajną Sejmu. 

Warszawa, dnia 3 września 1939 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej: 

(-) l. Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów: 

(-l Sławoj Składkowski. 
---000'---

495. 
ZARZĄDZENIE, 

PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ 
O zamknięciu sesji nadzwyczajne; Senatu. 
Na podstawie art. 12 pkt c) ustawy konstytu

cyjnej zamykam z dniem dzisiejszym sesję nad-
zwyczajną Senatu. , 

Warszawa, dnia 3 września 1939 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej: 

(-) l. Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów: 
(-) Sławoj Składkowski. 

---000---
496. 

Do , 
,~ Paaa Wacława KO'stek~Biernaćkiegó, 

Wojewody Poleskiego, 
w Brześciu n/Bugiem. 

Mianuję Pana Ministrem i poruczam Panu 
pełnienie urzędu Głównego Komisarza Cywilnego, 

Warszawa, dnia 2 września 1939 r. 
Prezydent Rzeczypospolitej: 

(-) l. Mościcki. 
Prezes Rady Ministrów: 
(-) Sławo i Składkowski. 

---000--:"" 
497. 

, ZARZĄDZENIE 
,MINISTRA PRZEMYSŁU I . HANDLU 

z dnia 2 września 1939 r. 
wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Woj
skowych o powołrut1u Wojennego Związku Prze

mysłu Chemicznego. 
Na ipodstawie art. 29 ust. (1) pkt 4) i ust. (4), 

art. 53 ust. (1) i ust. (2) oraz ad. 95 ustawy z dnia 
30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku 
śWliadczeń rze-czowych (Dz. U. R. P. Nr 3D, poz. 
200) zarządzam co. następuje: 

§ 1. Powołuje się Wojenny Związek Przemy
du Chemicznego działający na zasadz,ie załączo
nego statutu. 

§ 2. Uczestnikami Woj e.nne go Związku .są 
wszystkie przedsięhiorstwa ,przemysłowe (os,dby 
prawne lub fizyczne), zrzesz'o.ne w Związku Prze
mysłu Chemic.znego R. P. oraz te prze.dsię.bior
!Siwa, które Minister Przemysłu i Handlu włączy 
do Wojennego Związku Przemyslu Chemicznego 
'oddzieLnym zarza.dzooiem, wydanym w po,rozumie
niu z Ministrem Sp.raw Wojskowych. 

§ 3. Woje,~y Związek Przemysłu Chemicz
nego mu<że być upoważniony przez Ministra Prze
mysłu i Handlu do wy.dawa'nia w zakresie przemy
słu chemicznego za,rządzeń wymienionych wart. 
32 ust. (2) i art. 53 ust. (1) ustawy o powszechnym 
obowiązku świadczeń rzeczowych. 

§ 4. Zarządzenie niniejsze w.chodzi w życie 
z dniem ogłDszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: 
(-) A. Roman. 

Załącznik .do .zarządzeni a Min. Przem. 
i Handlu z dnia 2 września 1939 r . (poz. 497). 

STATUT 
Wojennego Związku Przemysłu Chemicznego. 

§ 1. 
. DziałaLność Wojenn~go Związ·ku Przemysłu 

Chemicznego (dal~j nazywanego Woje11!lym Zwią
zkiem) obe}muje obszar Rzeczy:pospolHej Polskiej. 

§ 2. 
SiedziJbą Wojenne,g.o Związku .jest m. si. War

szawa. 

§ 3. 
Wojenny Związek jest osobą pra,,:,ną; może 

nabywać i zbywać majątek nieruchomy l r1l;<:homy, 
zaciągać wszelkiego rodzaju ZObowlązaDl.a, p?
zywać i ibyć pozywany. ZaswezobowląZa.m& 
Związek odpowiada swoim ma.jątkiem'. 

§ 4. 
Wojenny Związek posługuje się piecz~tką: 

z napisem "Wojenny Związek Przemysłu ChemiCZ
nego". 

§ 5. 
W imieni.u Wojennego Związku występuje na

zewnątrz Prezes lub Dyrektor Związku. 
§ 6. 

,Wszelkie Z01bowiązania i akty prawne pOOpi
suje w imieniu Wojennego Związku Prezes lub je
go zastępca wraz z Dyrektorem .Związku .al~ 
z jednym z je,go zastępców. Inne pISma podI?lSll4e 
w imieniu Wojennego Związku Dyrektor ZWląiku 
lub jeden z j~go :zas1tępców. 

§ 7. 
,Wojenny Związek ma na celou.: 
a) wyko·nywanie działalności zleconej przez 

Ministra P.rzemysltt .j Handlu, 
h) wspóŁdziałanie z władzami przy wykony

waniu ustawy o powsze.chnym obowiązku 
świadczeń rzeczowych, 

e) działalność nad zaJPewnien,iem .najba'rdzie; 
, celowych z punktu widzenia potrzeb Pań

stwa warunków pracy przemysłu chemicz
nego. 

§ 8. 
Cel~m spe·łnienia zadań wymienionych w § T 

'Wojenny Związp..k, w szczególności: . 
\ 1) y.zakl1·e§~e UJ.'jtalon~ przez Ministra Prze
mysłu i Handlu wydCljje dlak.azy i zakazy proou:ko
wania poszc.ze.góllllych artykułów przez uczesbni
ków Wojennego Związku oraz ich grupy; 

2) w za:kresie ustalo.nym przez Ministra Prze
mysłu i Handlu wyda'je nakazy i zaka:zy sprzeda
wania poszc.ze,gólnych artykułów określonym na
bywcom przez uczestnikówWojen.nego Związku 
oraz ich grupyj 

3) w zakre,sie ustCIJlonym przez M~nistra Prze
mysłu i Handlu zmienia przydziały kontyngent·owe 
w pr.odukcji lub w zbyde uczestników porozumień 
:kartelowych j 

4) ustala kolejność wykonywooiazamówień, 
otrzymywania zapDtrzehowań przez uczestników 
Wojennego Związku oraz ich ,grupy. W szczegól
IllQścidotyczy tO': 

aj przydziału zamawia'nych surowców, półfa
brykatów, gotowych wyrobów oraz środ
ków produkcji lpotrzebnych do wykonywa
nia zamówień, 

,b) przydzielania zapot'rzebowanych pracow
ników, zwłasz·cza wykwalifikowanych, PD
trzebnych do wykonywania ,zamówi eń, 

c) przydzielania wszelkich środków trans.por
bowych dla przewozu materiałów potrzeb
nych do wykonywania zamówień lub do
starczanych produktów, 

d) zapotrzebowań kredytów ze źródeł pubIicz
nychj 

5) stawia wnioski w ~rawie tworzenia przy
muso.wych porozumień w dziedzinie produkoji, 
zbytu lub skupUj 

6) tworzy organizacje handlowe w zakresie 
obrotu produktami przemysl,u chemicznego oraz 
zakupu surowców i środków prooukcyj.nychj 

7) współdziała w or.ganiz.owaniu nowych dz.ia~ 
łów lub ośrodków pl'od tikc.ji; 

. 8) współdziała w kO>Iltroli cen i ich kalkulacji; 
9) współ.działa w kontroli transakcji zaw,iera

lIlych przez uczestnlików W·ojennego Związku oraz 
ich grupy, zhiera wszetkie dane, informacje i wy
jaśnienia, wglą)da do ksiąg, d cikumzntów oraz ma 
dostęp do wszelkich hil1r i pomieszczeń pr : edsię
biorstwj 

10) prDwadzi ewiJencję zalruelnie>Ilia p :szcze
gólnych przedsiębiorstw, ich załóg, zapasu maŁe
riałów potrzebnych do 'produkcji {l,raz wszelkich 
danych potrzehnych do us'talania zdolnDści pro
dukcyjnej ,p,rz e,dsięhiorstw, stopnia wy.korzystania 
te,j zdolno'ś ci oraz s,prawno,ś ci przedsiębiorstwj 

11) wykonywa inneczynnDści zlecone przez 
władze. 

§ 9. 
Uczestnikami Wojenne.go Związku są wszyr.t" 

'kie przedsiębi'or,stwa przemysłowe (osoby prJwn~ 
lub fizycz'ne) zrzeszone w Związku PrzemYlSłu 
Chemiczne,go R. P. oraz te przedsiębiorstwa, któ-

. ~. l . 
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Te Minist,er Przemysłu i Handlu włączy do Wojen
n~go. Z WląZ'~{~ zarządzeniem, wydl:mym w porozu
mIenlU z Ministrem Spraw Wojskowych, -

, §lQ -
. Uczestnicy Wojennego Związku są <libowiąza

IIlIdo przestrze,g~nia przepisów statutu niniej,sze~o 
?Taz 'Postano~len władz Związku. Uczestnicy Wo
iennego. ZWiązku mają obowiązek regularnego 
()p~acanIa s.kładek oraz opłat na pokrycie kosztów 
dZiałalności Związku. 

§ n. 
Wydatki Wojennego Związku pokrywane są 

z opłat ~czestnj;ków W,ojennego Związku, których 
wysok?,s~ ustala Zarząd tego Związku i zatwier
dza MinIster Przemysłu j Handlu, o-raz z innych . 

. dochodów. • 
§ 12. 

Władzą Wo~e~nego Związku jest Zarząd po
wołany przez Mm!tStra Przemysłu i Hamdlu i skła
dają~y się nie mniej niż z 12 osób, z których każda 
powmna w zas.adzie re,prezentować inną gałąź 
przemysłu ,chemicznego albo być wybitnym Z4l1liW

cą zagadnień te,go przemysłu. Zarząd wybiera ze 
swego g,rona Prezydium, złożone z Pł'czesa oraz 
'c·o najmniej jednego zalStępcy. Do ważności uchwał 
Zarządu niezbędną jest obecność co najmnie~ 3 
członków Zarządu. 

Zarząd czuwa nad urzeczywiistn,jeniem celów 
!Wojennego Związku, stawia wnioski Ministrowi 
Przemys,!u'i Handlu w SJPl'awie powołwia Dyrek
łora .~ojen:nego Zwi?tZky, a "'! miarę potrzeby i j~
go z~s.ę:pco~, wydaje w raZie potrzeby re,gulaml
ny . l kierUJe wszelkimi sprawami Wojennego 
ZWIązku. 

Do szcze,gólnych obowiązków Zarządu należy: 
a) zastętp,owanie inŁeresówW()jennego Zwią

zku, 
b} uchwalanie preliminarzy budżetowych, 
c) ~atw.ierdzanie zamknięć r.achunkowych 

l sprawozdań z działalności Wojennego 
Związku oraz przedstawianie ich Ministro
wi Przemysłu i Handlu, 

d) ustalanie wysokości składek i opłat ucze
shników na rzecz Wojennego Związku oraz 
przedstawianie ich do zatwierdzenia Mini
strowi Przemysłu i Handlu, 

e} przeprow f1 dzanie rewiz,ji ksiąg .j rachunków 
przez wYlbran.ą przez Zarząd Komisję luh 
~aprzysiężonych księgowych, składanie 
z w yników tej czynności sprawozdania Mi
nistrowi P,rzemysłu .j Handlu. 

§ 13. 
'Orga.nem wykonawczym Wojen~e.go Zwią:tklł 

jest Dyrektm powołany przez Ministra Przemyslri 
i Han dlu na wniosek Zarządu; w razie potrzeby po
'Wołani bę.dą w tym samym trybie zastępcy dyrek
tora. 

§ 14. 
Okresem obrachunkowym i sprawozdawczvm 

Wojennego Związlku jest rok kalendarzowy. . 
§ 15. -

Nadzór nad Wojennym Związkiem ·sprawujz 
IMinisŁer Przemysł.u i Handlu. 

§ 16. 
W obra<:lach Zarz2:dtt uczestniczy komisarz rzą

dowy wyznacz'ony przez Ministra Przemysłu i Han
dlu o,raz ciele'gat Ministra Spraw Wojskowych. 

Komi.sarz rządowy ma prawo zawieszania 
uchwał Zarządu. Od decyzji o zawieszeniu przy
sług.u.j e ZarządOWI prawo odwołania w ciągu 3-ch 
dni do Minist ra Przemysłu i Handlu. Jeżeli w prze
ciągu 7 -miu dni od chwili ()trzymania tego odwo
łania Min!sle r nie uchyli zawieszonej uchwały Za
rządu. uchwała ta staje się prawomocna. 

§ 17. 
Biuro WC)jenne,go Związku prowadzi Dyrektor 

tegoż Związku przy pomocy za'przysiężonych pra
'cowników biura Związku Przemysłu Chemic.zneg'o 
'R. P., oraz przy pomocy zaprzysiężonych pracow
ników, zaangażowanych przez Wojenny Związek. 

. § 18. 
Spory uczestników Wojenneg~ Związku mię

dzy sobą wyn :.kłe w zakresie dz,iałaln:ości Związku 
oraz sipory uczest'nikó.w z Wojennym Związkiem 
'Podlegają Sądowi Polubownemu, jednak nakazy 
i zakazy wydawane p.rzez Woienny Związek w 
charakterze organu Ministra Przemysłu i Handlu 
nie mogą być zaskarżone do Sądu Polubownego. 

Jeż.eliw ciągu 14-tu dni od daty wezwania 
o poddanie sporu orzecznictwu Sądu Polubowne
go w e.zwany nie wyznaczył sędz.je,go po'},ubowne
go s/pośród arbit.rów powołanych przez Ministra 
IPrzemysłu i H a.ndlu, albo sędziowie po,IUlbowni nie 
'Zgodzili się na wybór przewodnicząceg·o, wówczas 
'każda ze stron ma :prawo zwrócić się do Ministra 
Przemysłu i Handlu o wyznaczenie sędziego polu
'bownego lub przewodniczącego. 

. § 19. 
Likwidacqa Wo.jennego Związku nastąpi: 

a) z mo;cy samego prawa w terminie podanym w 
'Obwieszczeniu Ministra Sp.raw W ojsk'owych, prze
'widz,ianym wart. 47 ustęp (1) lub w 11chwale Ra
'dy Ministrów przewidzianej art. 47 ustęp (2) usta
'Wy z .dnia 30 marca 1939 r. o po.wsze.chnym obo
wiązku świadczeń rzeczowych lub bl z mocy za
'rządzenia Ministra Przemysłu i Handlu wydanego 
'W p orozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych. 
Zarządzenie tlO będzie ogłoszone w Moruitorze Pol
skim. W ciągu najdalej 2-ch tygodni Zarząd Wo
jenne,go Związoku ogłosi spos.ó,b likwidac.ji, wyhle-

MONITOR POLSKI. Dnia 4 września 1939 r. 

rze. Komisję LikWlidacyjną i okre$li jej zakres dzia
łama. 

. Ma!ąte~ pozostały po zaspokojeniu lub zabez
pieczemu w~e~zyteLn~ści po.dle,ga rozdziałowi mię
dzy uczestmkow WOjennego Związku w stosunku 
do wysokośc~ uiszczonych opłat. 

---000---

498. 
ZARZĄDZENIE 

MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 
z dnia 2 września 1939 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Woj
skowych o powołaniu Wojennego Związku Prze

mysłu Metalowego. 
Na podstawie art. 29 ust. (1) pkt. 4) i ust. (4), 

;'t:. 63 ust. (11 i (2) oraz art. 95 ustawy z dnia 
... 0 n;arca 1939 r. o 'powszechnym obowiązku świad
czen rzeczowych (Dz. U. R. P. Nr. 30, poz. 200) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuje. się. :Wojenny Związek Przemy
słu Metalowego dZIałający na zasadzie załączone
go statutu. 

§ 2. Uczestnikami Wojennego Związku Prze
mysłu Metalowego są wszystkie przedsiębiorstwa 
przemysłowe (osoby prawne lub fizyczne) zrze
szone w Polskim Związku Przemysłowców Meta· 
lowych oraz te przedsiębiorstwa, które Minister 
Przemysłu i Handlu włączy do ,Wojennego Związku 
Przemysłu .M~talow~g? zarządzeniem, wydanym 
w porozumlemu z MInistrem Spraw IWojskowych. 

§ 3 . . Wojenny Związek Przemysłu Metalowe
go ~oże być upoważniony przez Ministra Przemy
słu I Handlu do wydawania w źakresie przemysłu 
metalowo - przetwórczego zarządzeń, wymienio
nych wart: 32 i ~rt: 53 ust. (1) ustawy o powszech
nym obOWiązku sWIadczeń rzeczowych. 

§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie 
z dniem ogłoszenia. 

Minister Przemysłu i Handlu: 
(-) A. Roman. 

Załącznik do .zar.ządze.nia Min. Przem. 
i Handlu z dnia 2 września 1939 r . (poz , 498), 

STATUT 
Wojennego Związku Przemysłu Metalowego. 

§ 1. 
. Działalność ~ojennego Związku Przemysłu 
~etalowe~o (?aleJ nazywanego 'Wojennym Związ
kieml obejmUje obszar Rzeczypospolitej Pols;kiej. 

.. . . \ § 2. , . 
Siedzibą Wojennego Związku jest m. st. War

szawa. 
§ 3. 

. Wojenny Związek aegot osobą :prawną; może 
nab'ywa~ i zbyw~ć majątek nieruchomy i ruchomy, 
zac~ą~ac .wszelklego rodzaju zobowiązania, pozy
~ac I Py~ pozy.wanym. Za swe zobowiązania .Wo
Jenny ZWIązek odpowiada swoim majątkiem . 

§ 4. 
\yojenny Z.wiązek posługuje się pieczątką 

z napIsem: "WoJenny ZWIązek Przemysłu Metalo
wego". 

§ 5. 
W imieniu Wojennego Związku występuje na

ze,,;,nątrz Prezes Rady lub Dyrektor Wojennego 
ZWIązku. 

§ 6. 
. Ws.ze~ki~ zobo.wiązania i ~kty prawne podpi

sUJe w lmiemu ~WoJennego ZWIązku Prezes lub je
den z jego zastępców, wraz z dyrektorem albo 
z j~d?YI? z je~o zastępców. Inne pisma podpisuje 
w lmIemu WOjennego Związku Dyrektor lub jeden 
z jego zastępców. 

§ 7. 
Wojenny Związek ma na celu: 
a) wykonywanie czynności zleconych przez 

Ministra Przemysłu i Handlu, 
h) współdziałanie z władzami przy wykony

waniu ustawy o powszechnym obowiązku 
świadczeń rzeczowych, 

c) działalność nad zapeIWnieniem .na.jbardziej 
celowych z punktu widzenia potrzeb Pań
stwa warunków pracy przemysłu metalo
wo-przetwórczego. 

§ 8. 
Celem spełnienia zadań, wymienionych w § 7. 

W.ojenny Związek w szczególności: . 
1) w zakresie ustalonym przez Ministra Prze

mysłu i Handlu wydaje nakazy i zakazy produko
wania poszczególnych artykułów przez uczestn,
ków Wojennego Związku oraz ich grupy; 

2) w zakresie ustalonym przez Ministra Prze
mysłu i Handlu wyda.je nakazy i za·kazy stpJ'zeda
wania po'szczegóLnych artykułów określonym na
bywcom przez ucze,:;tników Wojennego Związku 
·oraz ich gruiPYi 

J) w zakresie ustalonym przez Ministra Prze-
mysłu i Handlu zmienia przydziały kontyngentowe 
w produkcji lub w zbycie uczestników porozumień 
kartelowych; 

4) ustala kolejność wykonywania zamówień 
oraz otrzymywania zapotrzebowań przez uczestni
kówW:ojennego Związku lub ich grupy. W. szcze
gólności dotyczy to: 

a) .pr,zydziału zamawianych surowców, półfa
brykatów, gotlJwych wyrobów oraz środo 
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ków. prO!d~kc,ii potrzebnych do wyk()ny
wama zamowIeń, 

b) IPr,zydzieJenia zapotrzebowanych p.racowni
kow, zwłaszcza wykwalifikowanych, po
trzebnych do wykonywania zamówień, 

c) 'zapotrzebowania wszelkich środków trans
portowych dla przewozu mate·riałów po
trzebnych do wykonywania zamówień lub 
dostarczanych produktów, 

d) zapotrzebowań kredytów ze źródeł pu-
blicznych; . 

51 stawia wnios,ki w sprawie tworzenia przy
musowych porozumień w dziedzini'e produkcji, 
zbytu lub skupu, 

6) tworzy organizacje handlowe w zakre~ie 
obrotu produktami przemysłu metalowo-przetwór
czego oraz zakupu surowców i środków produkcyj
nych, 

. 7) współdziała w organizowaniu nowych dzia-
łow lub ośrodków produkcji, . 

8) wsp~łdz~ała w kontroli cen i ich kalkulacji, 
9) wspołdzlała w kontroli transakcyj zawiera

nych przez uczestników Wojennego Związku oraz 
~c~ ~nwy, ZJbiera wszelkie dane, i.nformacje i wy
lasnie.ma, wgląda do ksiąg, dokumentów oraz ma 
'dnstęp do wszelkich biur i pomieszczeń przedsię
bior&tw, 

10) prowadzi e·widenc,ję zatrudnienia poszcze
gólnych przedsiębiorstw, ich załogi, zapasu mate· 
riałów potrzebnych do produkcji oraz wszelkich 
danych potrzebnych do ustalania zdolności pro
d~kcyjnej przedsiębiorstw, stopnia wykorzystania 
tej zdolności oraz sprawności przedsiębiorstw, 

11) wykonywa inne czynności zlecone przez 
władze. 

§ 9. 
Uczestnikami IWojennego Związku są wszyst

kie ~rzedsiębiorstwa przemysłowe (osoby prawne 
lub fizyczne) zrzeszone w Polskim Związku Prze
m~słowc.ó~ Metalowych oraz te przedsiębiorstwa, 
~tore Mlms~er Przemysłu i Handlu włączy do Wo
.Jenn~g~ ZWią~k? z a.rządze.niem, wydanym w poro
zumlemu z Mm1-s.t.rem Sp.raw W01skowych. 

§ 10. 
. Uczestnicy W?jennego Związku są obowiąza

Dl do przestrzegama przepisów niniejszego statutu 
ora~ P?stanowi,:ń Związku. Uczestnicy Wojenne
g? ZWiązku mają obowiązek regularnego opłaca
Dla składek oraz opłat na pokrycie kosztów dzia
łalności Związku. 

§ 11. 
. WydatkiW.0ienneg~ Z.wiąz1:tu po"k'!'y~aJ1ę Są 
z opłat uczestnIków ,WoJennego ZWiąZKU, kfórych 
wysokość ustala Zarząd tego Związku i zatwierdza 
Minister Przemysłu i Handlu, oraz z innych do
chodów . 

§ 12. 
Władzami Wojennego Związku są Rada i Za

rząd, powołane przez Ministra PrzE>mysłu i Han
dlu. Rada składa się nie mniej niż z 15 członków 
zaś Zarząd nie mniej niż z 4 członków. Członka: 
wie Rady i Zarządu są powoływani przez Ministra 
Przemysłu i Handlu. Rada wybiera Prezesa 
i dwóch zastępców. . 

Dyrektora Wojennego Związku powołuje Mi
nister Przemysłu i Handlu llla wniosek Rady. Dy
rektor ten przewodniczy Zarządowi. 

Z.astępcy Dyrektora Wojennego Związku są 
w mIarę potrzeby powoływani przez Ministra 
Przemysłu ' i Handlu. 

§ 13. 
Do zakresu działalności Rady należy: 

. 1) stawianie wniosków Ministrowi Przemysłu 
1 Handlu w sprawie powołania Dyrektora Woje'n-
nego Związku, . 

2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań 
rocznych i zatwierdzenie budżetu, 

, 3} decyzje w sprawie nabywania dJa Wojenne
go Związku nieruchomego majątku lub sprzedaży 
nieruchomego majątku należącego do Związku; 

4) określanie wysokości i terminów płatności 
składek uczestników; 

5) stawianie wniosków w sprawie włączania 
i wykluczania z ,grona IUczeslni1ków W ojen.nego 
Związku; 

6) decyzje w sprawach przedstawianych do 
rozstrzygnięcia prze.z Zarząd; 

7) stawianie wniosków o zmianę Statutu; 
8) zatwierdzanie regulaminów; 
9) decyzje co do rozporządzenia majątkiem 

Zrzeszenia na wypadek rozwiązania lub likwidacji; 
lal wyznaczanie Komisji do przeprowadzania 

rewizji ksiąg i rachunków. 
§ 14. 

Zarząd czuwa nad urzeczywistnieniem celów 
Wojennego Związku, opracowuje w razie potrzeby 
regulaminy i kieruje wszelkimi sprawami ,Wojen
nego Związku. 

Do szczególnych obowiązków Zarządu nalei;y: 
a} zastępowanie interesów Wojenne,go Zwią

zku, 
b) opracowywanie preliminarzy budżetowych, 
c) opracowywanie zamknięć rachunkowych 

i sprawozdań z działalności 'Wojennego 
Związku, . 

d) składanie spnwozdań z dzialalno'ści Wo
jennego Związku Ministrowi Przemysłu 
i Haolldlu. 


