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czenia likwidacji, tj. do czasu przyjęcia sprawoz
'da.nia likwidacyjnego. 

Zgromadzenie Uczestników zwołują likwi
datorży. 

Uprawnienia do brania udziału w Z~romadze
niu Uczestników oraz uprawnienia do ~łosowania 
pozostają na cały cZaJS lilkwidacji niezmieni·ome 
w tym samym zakresie, w jakim uprawnienia te 
przysługiwały uczestnikom na Zgromadzeniu 
Uczestników, na którym likwidację uchwalono. 

O ile statut niniejszy nie stanowi inaczej, do 
postępowania likwidacyjnego należy stosować w 
drodze analogii przepisy, dotyczące likwidacji 
spółek w ogr. odp. 

Majątek pozostały po pokryciu kosztów li
kwidacji i zobowiązań .. Wojennego Związku Naf
towego" bę4zie zużyty stosownie do uchwały 
Zgromadzenia Up:estników. 

Zmiana statutu.. 
§ 65. Zmiany niniejszego statutu następują w 

drodze zarządzenia Ministra Przemysłu i Handl..1. 
Zgromadzenie Uczestników może uchwałą 

powziętą większością 75 % oddanych głosów wy
stąpić do Ministra Przemysłu i Handlu z wnio';
kiem o zmianę niniejszego statutu. Uchwała taka 
może być powzięta. tylko wtedy, jeśli sprawa zmia
ny stawiu była umieszczona na ogłoszonym po
rządku obrad Zgromadzenia. 

Przepisy przejściowe. 
§ 66. Istnieiący w dniu wejścia w życie niniej· 

szego statutu Zarząd organizacji "Polski Eksport 
Naftowy" obejmuje czynności Zarządu "Wojenne
go Związku Naftowego", z tym że przepisy § 27 co 
do odwoływania czkmkó.w Za.rządu ma:ją odpowie
dnlezastosowanie. 

Równocześnie w drodze nominacji Minister 
Przemysłu i Handlu uzupełni skład Rady N adzor
czej .. Polskiego Eksportu Naftowego" do pełnej 
ilości członków, przewidzianej w ust. 1 § 17 ni
niejszegostatutu. 

Utworzona w ten sposób Rada Nadzorcza od
będzie swe pierwsze posiedzenie w ciągu dni 7-miu 
od dały wejścia w życie niniejszego statutu, na 
którym wybierze przewodniczącego i jego zastęp
cę, oraz w razie potrzeby uzupełni skład Zarządu 
w myśl§ 23. 
. T ak u:konsty:tuowwa Rada N adzor.cza peŁni 
przewkdziane statutem czynności do cz·asu wy;bo
ru nowej Rady przez Zgromadzenie Uczestników, 
które winno odbyć się w ciągu 3-ch miesięcy od 
daty wejścia w życie niniejszego statutu. 

---.000---

505. 
ZARZĄDZĘNIE 

MINISTRA PRZEMYSLU I HANDLU 
z dnia 2 wrzesnia 1939 r. 

wydane w porozumieniu z Ministrem Spraw Woj
skowych o powołaniu Wojennej Naczelnej Orga .. 

nizacji Hutnictwa żelaznego. 

Na podstawie art. 29 ust. (1) pkt. 4 i ust. (4) 
art. 53 usL (1) i ust. (2) oraz art. 95 ustawy z dnia 
30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku 
świadczeń rzeczowych (Dz. U. 'R. P. Nr 30, 
·poz. 2JOO) , zarządz.am co na:slę:pu.je: 

§ 1. Wszystkie przeds i ębiorstwa (osoby fi
:zyczne i prawne) nale,ż1\lce Ido Naczelrnej Or,ganiz,a
'c'ji Hutnictwa Żelaznego or.az IPrzedsię!h~orstwa wy
mienione w załącwi'k,u Nr 1 łączy 'się w przymus·o

'wą or.ga.nizację pod ,nazwą "Wo'jenna Naczelna 
Organizacja HuLni.crtwa Żelazil1c go··. 

§ 2. Wojenna Nac7.elna Organizacja Hut
nictwa Żelaznego może być upoważniona przez 
Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania w za
kresie hutniczego przemysłu żelaznego zarządzeń 
wymienionych wart. 32 i 53 ust. [.1) ustawy o po
wszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych. 

§ 3. Organizację, cel i zakres działania Na
czelnej Organizacji Hutnictwa Żelaznegó oraz pra
wa i obowiązki jej uczestników określa statut ?a
ląc.zony do niniejszeg'O zarządzenia (załącznik 
Nr 21. 

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

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

Załącznik Nr l do zarzl\:dzenia Ministra 
Przemysłu i Handlu z dn. 2 września 193q r. 
(poz. 505). 

1. Spółka Akcyjna "Ferrum", Katowice 2, 
2. Przemysł Żelazny Jiikla, Fryszta t. 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Mini
stra Przemysłu i HandIu z -dnia 2 wrze~nia 
1939 r. (poz. 505). 

STATUT 
WOJENNEJ NACZELNEJ ORGANIZACJI 

HUTNICTWA ZEtAZNEGO. 

P'Ostanowien,ia ogólne. 
§ 1. 

l} "w.ojenna Naczelna Organizacja Hut
nictwa Żella.znego", w dalszym CiąigU st<litutu z.watlla 
w skrócie .. Organizacja", jest organizacją przymu
sową· 
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2) Siedzi.bą Organiza.Qji jest m. st. Warsza.wa. 
3) Organizacja działa na całym obszarze Rze

czypospolitej Polskiej. 
§ 2. 

Uczestnikami Organizacji są przedsiębiorstwa, 
wchodzące w skład dotychczasowej Naczelnej 
Organizacji Hutnictwa Żelaznego ora'z przed się
'biorsłwa, wymieni·one w załączniku Nr 1 do zarzą
dzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dn. 
2 września 1939 r. (Monitor Polski poz. 505). 

Osobowość prawna. 

§ 3. 
Organizacja jest osobą prawną, może nabywać 

i zbywać majątek nieruchomy i ruchomy, ząwier!ić 
umowy, nabywać wszelkiego rodzaju prawa i l.a
ciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. 

§ 4. 
Organizację podpisują pod wypisaną lub wy

tłoc.zoną za pomocą pieczęci lub druku nazwą 
Organizacji Prezes lub Wiceprezes. albo łącznie 
pracownicy Organizacji, UQJ oważnie ni przez Pre
zesa. 

§ 5. 
1) Wszyscy uczestnicy Organizacji korzysta

ją z równych praw; każdemu z nich przysługuje 
1 głos w Radzie, jedynie Wspólnota Interesów 
Górniczo-Hutniczych, S. A., posiada 2 głosy. 

2) Uczestnicy będący osobami prawnymi są 
reprezentowani w Organizacji przez osoby 'zajmu
jące w Polsce naczelne stanowiska w danym przed
siębiorstwie. Te ostatnie osoby muszą posiadać 
stałych zastępców, wyznaczonych przez przedsię
biorstwa zgodnie z ich przepisami statutowymi. 

3) Za zg'Odą prezesa Organizacji w poszcze
gólnych jej organach lub niektórych jej pracach 
uczestnicy mogą ,być r~rezen.towani p,rzez za.stęp
ców delegowanych w tym celu przez przedsiębior
stwa. 

§ 6. 
·W szyscy uczestnicy Organizacji obowiązani 

są do: 
al brania czynnego udziału w pracach Orga

nizacji i współdziałania . w wykonywaniu 
zadań statutem określonych, 

b) przestrzegania przepisów statutu, regula
minu i zarządzeń władz Organizacji, 

c) !ponoszenia oplat, ustalo.nych w sposólb sta
tutem przewidziany. 

Cele i zakre$ działania. 

§ 7. 
Do Organizacji należy: 
1) Organizowanie wojennej produkcji żelaza, 

stali i r!ld, jak również wszystkich stopów zużywa
nych w hutnictwie żelaznym i wytworów wal
cownianych. 

2) Organizowanie zbytu w kraju i za granicą 
materiałów wymienionych w pkt. 1), wyproduko
wanych przez uczestników Organizacji. 

3) Import surowców, materiałów i wyrobów 
wymienionych w pkt. 1, oraz ich podział pomiędzy 
uczestników Organizacji. . . 

4) Przyjmowanie i podział wszelkich zamó
wień pomiędzy uczestników Organizacji i wyda
wanie w związku z tym zarządze ll, dotyczących 
programu produkcji uczestników Organizacji. 

5) Prowadzenie statystyki z apasów i zużycia . 
surowców, ma tc riałów i produktów posiadanych 
przez uczestnik ów, wytwórczości , zbytu, stanu za
trudnienia z.akładów i ich zdolnośc i produkcyjnei. 

6) Określanie i zgłaszanie właściwym wła
dzom i instytucjom zapotrzebowania uczestników 
Organizacji na surowce, materiały techniczne, ma
szyny i urządzenia, potrzebne dla wykonania pro
gramu produkcji; podział przyznanych kontyngen
tów pomiędzy uczestników Organizacji, a w razie 
pot.rze.by - wspólny zakup tych artykułów. 

7) Reprezentowanie uczestników wobec 
władz oraz zrzeszeń krajowych i zagranicznych. 

8) Określanie i zgłaszanie właściwym urzę
dom i instytucjom zapotrzebowania uczestników 
Organizacji na konieczny personel techniczny 
i administracyjny. 

9) Cz.uwanie .nad wykonywaniem przez uczest
n,i!ków Or,gamizacJi z.a.rz~dzeń władz w za.kresie g.o
Sipodarki wO)jennej. 

10) Określanie i przedstawianie do zatwier
dzenia właściwym władzom cen przedmiotów pro
dukcji uczestników .organizacji. 

11) Inicjatywa w uruchamianiu nowych przed
siębiorstw i zakładów przemysłowych w zakresie 
działalności Organizacji. 

12) .organizowanie składów i zapasów mate
riałów i wytworów produkcji uczestników .orga
nizacji. 

13') Reprezentowanie uczestników Organiza
cji w sprawach ich zbiorowego stosunku do pra-
'cow.ników. . 
. 14) lniC!jaŁywa i fi.nansowanie badań i do-
świadczeń technicznych. . 

1'5) 'Wykonywanie wszelkich innych czynno
ści, które okażą się P'Otrzebne i wskazane dla na
leżytego realizowania zadań Organizacji oraz 
w sprawach zleconych przez władze państwowe. 

16) Organizacja ma prawo posiadać Oddzia
ły i filie oraz działać również JPOza ,g,ranica:mi' Rze· 
czypospolitej Polskiej. 

Władze Organiza,cji. 
§ 8. 

Władzami Organizacji są: 
Prezes, 
Rada, 
K'Omisja Rewizyjna. 

§ 9. 

Nr ~03. 

. ~) Do kompetencji prezesa oprócz spraw wy
m1enlOnych w poszczególnych paragrafach niniej
szego statutu należy: 

a) reprezentowanie Organizacji na zewnątrz; 
b) cZ!lwanie nad przestrzeganiem i wykony

waniem przepisów statutu, uchwał Rady, 
względnie sekcji i prowadzenie spraw bie
żących Organiza cji, 

c) układanie preliminarzy budżet'Owych, spo
rządzanie zamknięć rachunkowych i spra
wozdań, 

dl zarząd majątkiem Organizacji, 
e) dysP'Onowanie funduszami w ramach bud

żetu, 

f) przyjmowanie i zwa'lnianie personelu biu
rowego i kierownictwo pracami biura, 

g) decydowanie we wszelkich spra,wach, nie
zastrzeżonych innym władzom i organom 
Organizacji. 

2) PrezesOIW.i pizylSługuje prawo udziału i ini
'cjattywy w p.racach wszystkich władz i o1'lganów, 
z wyjątkiem komis.ji rewizyjnej i sądu polubownego. 

§ 10. 
Prezesa wybiera na okres 4 lat Rada Organi

zacji i zatwierdza Minister Przemysłu i Handlu. 
§ 11. 

1) Do zastęp.siwa prezesa Rada wybiera na 
okres 4·ch lat wiceprezesa, którego zatwierdza 
Minister Przemysłu i Handlu. 

2) Prezes może przekazać wiceprezesowi sta
łe lub czasowe pełnienie niektórych czynności, na
leżących do zakresu jego działania. 

§ 12. 
Na żądanie Ministra Przemysłu i Handlu pre

zes lub wiceprezes powinien niezwłocznie ustąpić 
z zajmowanego stanowiska, a Rada Organizacji 
obowiązana jest niezwłocznie dokonać wyboru 
innej osoby na opróżnione stanowisko. 

§ 13. 
Członkami Rady Organizacji są przedstawi

ciele uczestników ustanowieni zgodnie z § 5 i za
twierdzeni przez Ministra Przemysłu i Handlu. 

§ 14. 
D'O zakresu działania Rady należy: 
1) wybór prezesa i wiceprezesa, 
2) wybór komisji rewizyjnej, Sądu Polubowne~ 

go i Komisji specjalnych, 
3) ustalenie budżetu na następny rok obra

chunkowy, 
4) ustalanie składek uczestników i innych 

wpłat na cele związane z działalnością Organi
zacji, 

5) zatwierdzanie zamknięć rachunkowych 
i sprawozdań prezesa, 

6) nabywanie, obciążanie i sprzedaż nierucho
mości. 

§ 15. 
11 Radę zwołuje prezes Organizacji lub za

stępujący go wiceprezes i przewodniczy jej obra
dom z prawem głosu. W przypadkach, gdy stano
wisko prezesa i wiceprezesa jest opróżnione, do 
czasu ustanowienia nowego prezesa zebrania Ra
dy zwołuje i przewodniczy jej obradom członek 
Kady, wyznaczony przez !Ministra' Przemysłu 
i Handlu. 

2) Posiedzenia Rady zwołuje prezes lub za
stępujący go wiceprezes według własnego uznania 
albo na żądanie Komisarza Rządowego lub 3-ch 
członków Rady w terminie do g·miu dili 'Od otrzy
mania takiego żądania. 

Posiedzenie Rady zwołuje prezes na 5 dni 
przed terminem listami poleconymi, w których 
podaje miejsce i termin posiedzenia oraz porzą-
dek dzienny obrad. .. 

W razie ustanowienia Komisarza Rządowego 
prezes obowiązany jest zawiadomić go w tenże 
sposób o miejscu i terminie posiedzenia oraz o po
rządku dziennym obrad. 

§ 16. 
1) 'Do ważności uchwał Rady wymagana jest 

obecność 3/4 członków tRady, 
2) U chwały zapadają zwykłą większością gło

sów; w razie równości głosów decyduje głos prze
wodniczącego. 

§ 17. 
Czynności wykonawcze pełni biuro Organi

zacji, którego pracownicy muszą posiadać obywa-
telstwo polskie. ..,. 

Komisje fa,chowe. 
§ 18. 

Prezes Organizacji powołuje w razie potrzeby 
wszelkie Komisje Specjalne. 

Do Komisji wchodzić mogą oprócz uczestni· 
ków Organizacji zaproszeni przez prezesa z wła
snej inicjatywy, lub na zasadzie decyzji Rady 
przedstawiciele przedsiębiorst.w lub gałęzi prze
mysłu oraz osoby, działające na polu nauki i tech~ 
niki związanej z działalnością Organizacji, a nadto 
wchodzą rzecz.oznawcy, desygnowani przez Mini
stra Przemysłu i Handlu. 



Nr 203. 

Komisarz Rząd-owy. 

§ 19. 
Dla nadzoru nad działalnością Organizacji 

Minister Przemysłu i Handlu może ustanowić Ko
misarza Rządowego. 

Komisarz Rządowy czuwa nad tym, by dzia
łalność Organizacji odpowiadała celom jej i zada
niom i by była zgodna z postanov.rieniami niniej
szego statutu. 

Komisarz Rządowy jest upoważniony do: 
a) wglądania we wszystkie akta, księgi, ra

chunki i rozliczenia Organiza cji, a władze 
Organizacji obowiązane są dostarczyć mu 
wszelkich wyjaśnień i materiałów; 

b) brania udziału w zebraniach władz Orga
nizacji i zabierania na nich głosu bez wzglę
du na kolejność mówców i porządek obrad; 

c) zgłaszania spraw do porządku obrad; 
d) żądania zwołania Rady oraz Komisji z po

daniem przedmiotu obrad; 
e) uchylania umotywowanym pisemnym za

rządzeniem w terminie do dni 7-miu od 
chwili dojścia do jego wiadomości uchwał 
i zarządzeń Organizacji niezgodnych z in
teresem publicznym lub przepisami niniej
szego statutu, władze zaś' Organizacji mo
gą w terminie do dni 7 od tego zarządze
nia Komisarza Rządowego odwołać się do 
Ministra Przemysłu i Handlu, który roz
strzyga sprawę ostatecznie, 

f) zawieszania uchwał i zarządzeń władz Or
ganizacji, jeżPli nie odpowiadają one celom 
i zadaniom Organizacji. W tym przypad
ku winien Komisarz Rządowy w terminie 
3-dniowym od daty zawieszenia skierować 
sprawę w celu rozstrzygnięcia do Ministra 
Przemysłu i Handlu. Gdyby to rozstrzy· 
gnięcie nie nastąpiło w terminie 14-dnio
wym od daty przedstawienia sprawy Mini
strowi Przemysłu i Handlu, wówczas 
uchwała lub zarządzenie Organizacji od
zyskuje swoją moc. 

Zarówno uchylenie, jak i zawieszenie przez 
Komisarza Rządowego uchwał i zarządzeń władz 
Organizacji wstrzymuje niezwłocznie ich wykona
nie aż do ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w 
myśl punktu e) lub f). 

Komisarz Rządowy bierze udział w likwidacji 
Organizacji, aż do jej zakończenia. 

Koszty wynagrodzenia i utrzymania jego biu
ra są pokrywane z funduszów Organizacji, w ra
mach budżetu, ustalonego przez Ministra Przemy
słu i Handlu. 

Delegat Ministra Spraw Wojskowych. 
§ 20. 

Minister Spraw Wojskowych wyznacza swego 
stałego delegata do Organizacji. 

Delegat Ministra Spraw Wojskowych zgłasza 
postulaty wojska prezesowi Organizacji, a w razie 
ustanowienia Komisarza Rządowego - temu Ko
misarzowi, jednakże w spraw ach, dotyczących do
staw wojskowych lub w innych nagłych sprawach 
i w tym ostatnim przypadku - porozumiewa się 
bezpośrednio z pre7esem Organizacji. 

Delegatowi Ministra Spraw Wojskowych 
przysługuje prawo wg10du w zarządzenia Organi
zacji, dotyczące pohycia potrzeb wojska. 

Delegat Ministra Spraw W o jskowych ma 
prawo brać udział we wszystkich posiedzeniach 
Komitetów, Komisyj oraz władz Organizacji z gło
sem doradczym. 

Delegat Ministra Spraw Wojskowych nie mo
że pobierać żadnego wynagrodzenia z funduszów 
Organizacji. 

W spólna sprzedaż produktów. 
§ 21. 

1) Organizacja ma powierzoną sobie wyłącz
ną sprzedaż całej produkcji hutniczej swych 
uczestników (wielkich pieców, sŁalowni,walcowni, 
łącznie z rurami stalowymi) zarówno na rynku 
krajowym, jak i na. rynkach zagranicznych. 

2) Prezes Organizacji może za zgodą Ministra 
Przemysłu i Handlu sprzedaż produkcji hutniczej 
uczestników powierzyć instytucjom lub firmom 
przez siebie wybranym. 

3) Wymienione w ust. 2) instytucje i firmy po
dle~ają przy wykonywaniu powierzonych im czyn
ności kontroli Organizacji i nadzorowi Komisarza 
Rządowego. 

§ 22. 
Prezes Organizacji może poszczególnym 

uczestnikom udzielać zezwolenia na samoistne za
wieranie umów sprzedaży artykułów hutniczych 
własnego wyrobu. W razie ustanowienia Komisa
rza Rządowego zezwolenia te wymagają jego 
z;gody. 

Zakup surowców i maleńałów. 
§ 23. 

1) Organizacja ma powierzony sobie zakup na 
rynku krajowym i rynkach zagranicznych surow
ców i materiałów potrzebnych dla produkcji ucze
stników. 

2) Prezes może za zgodą Ministra Przemy
słu i Handlu powierzyć zakup tych surowców i ma~ 
teriałów instytucjom i firmom przez siebie wybra
nym. Instytucje te i firm y przy dokonywaniu tych 
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czynności podlegają kontroli Organizacji i nadzo
rowi Komisarza Rządowego. 

3) Prezes Organizacji może uczestnikom 
udzielać zezwolenia na samoistny zakup surow
ców i materiałów. W razie ustanowienia Komisa
rza Rządowego zezwolenia te wymagają jego 
zgody. 

Postanowienia finansowe. 

§ 24. 
1) Fundusze Organizacji dzielą się na zwyczaj

ne i nadzwyczajne. . 
2) Fundusze zwyczajne powstają ze składek 

członkowskich ustalonych przez Radę i służą na 
pokrycie normalnych wydatków Organizacji zgo
dnie z budżetem. 

3) Fundusze nadzwyczajne powstają z opłat 
specjalnych, uchwalonych przez Radę na wniosek 
Prezesa. 

§ 25. 
1) Kontrolę księgowości i kasowości Organiza

cji oraz jej stanu majątkowego przeprowadza Ko
misja Rewizyjna powoływana przez Radę na okres 
roku spośród przedstawicieli Organizacji. 

2) Komisja przeprowadza kontrolę w miarę 
swego uznania, nie rzadziej jednak, niż raz do ro
ku po sporządzeniu zamknięć rachunkowych. 

3) Komisja Rewizyjna składa · sprawozdanie 
i wnioski na posiedzeniu Rady bezpośrednio. 

Kontrola. 

§ 26. 
1) Celem sprawdzenia, czy wszystkie posta

nowienia niniejszego statutu, uchwały wład:z: Or
g.anizacji, postanowienia regulaminu Organizacji 
i zarządzenia władz w zakresie gosnodarki wojen
nej zrzeszonego przemysłu są przestrzegane, ucze
stnicy Organizacji podlegają ścisłej kontroli, którą 
przeprowadza prezes za pośrednictwem swego 
personelu lub powołanych biegłych. 

2) Kontrola ta rozciąga się na wszystkie 
czynności prawne, techniczne i handlowe uczest
ników organizacji. Organom kontroli służy prawo 
przeglądania ksiąg, faktur, korespondencji, list 
wypłat i innych aktów uczestników Organizacji, 
jak i żądania od Zarządów i kierowników po
szczególnych działów tychże przedsiębiorstw po
trzebnych wyjaśnień. 

Sąd P-olubowny. 

§ 27. , 
1 ) Wszystkie spory uczestników Organizacji 

między sobą oraz spory pomiędzy uczestnikami 
a Organizacją, jakieby powstały na tle działalno
ści lub likwidacji Organizacji, podlegają rozpozna
niu przez sąd polubowny z wyłączeniem zwykłej 
drogi sądowej. 

2) Nakazy i zakazy wydane przez Organizację 
w charakterze organu Ministra Przemysłu i Han
dlu na podstawie ustawy z dnia 30 marca 1939 r. 
o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczo
wych, jak również zarządzenia Komisarza Rządo
wego, nie mogą być zaskarżone do Sądu Polubow
nego. 

3) Sąd Polubowny orzeka w komplecie złożo
nym z 2 s ędziów i przewodniczącego. 

4) Przewodniczących w liczbie 6-ciu wybie
ra na przeciąg 12 miesięcy Rada Organizacji. 

5) Nie mogą sprawować funkcyj przewodni
czących członkowie władz lub pracownicy przed
siębiorstw, będących uczestnikami Organiz 'lcji. 

6) Przewodniczącego Kompletu Orzekające
go wybierają z listy przewodniczących wyznaczeni 
przez strony sędziowie polubowni. Jeżeli sędzio
wie polubowni nie dokonają wyboru w ciągu dni 
7-miu od dnia ich zawiadomienia o wyznaczeniu, 
wówczas przewodniczącego wyznacza Minister 
Przemysłu i Handlu, a w razie ustanowienia Ko
misarza Rządowego - ten Komisarz, uwzględnia
jąc zasadę kolejnego przewodniczenia. 

7) Jeżeli wezwany w ciągu dni 7-miu nie wy
znaczy sędziego polubownego, l\-linister Przemy
słu i Handlu, a w razie ustanowienia Komisarza 
Rządowego - ten Komisarz, wyznaczy go na 
wniosek przeciwnej strony. 

8) Sąd polubowny ukonstytuuje się i będzie 
orzekał na podstawie przepisów księgi trzeciej 
części pierwszej Kodeksu Postępowania Cywil
nego. 

Likwidacja. 

§ 28. 
1) Likwidacja Organizacji nastąpi: 
a) z mocy samego prawa z chwilą obwieszcze

nia Ministra Spraw Wojskowych, przewi
dzianego wart. 47 ust. (1) ustawy z dnia 
30 marca 1939 r. o powszechnym obowią?:
ku świadczerl rzeczowych, 

h) na zarządzenie Ministra Przemysłu i Han
dlu wydane w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wo jskowych. 

2) Z chwilą wydania wymienionych wp. 1) za
rządzeń zrzeszenie przemysłowe pod nazwą "Na
czelna Organizacja Hutnictwa lelaznego" przepro
wadza likwidację działalności Wojennej Naczelnej 
Organizacji Hutnictwa lelaznego według za >:Id 
ustalonych przez Radę tej ostatniej Organizacji, 
wynikającej z niniejszego sta tu he . 

SalD.kc;e. 
§ 29. 
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Prezes Organizacji obowiązany jest pisemnie 
zawiadamiać Ministra Przemysłu i Handlu, a w ra
zie ustanowienia Komisarza Rządowego - tego 
Komisarza, o każdym wypadku nieprzestrzegania 
niniejszego statutu przez któregokolwiek z uczest
ników. 

Przepisy przejściowe. 
§ 30. 

11 Członkami pierwszej Rady Organizacji są 
dotychczasowi członkowie Naczelnej Organizacji 
Hutnictwa lelaznego oraz ustanowieni zgodnie 
z §§ 5 i 13 przedstawiciele przedsiębiorstw, wy
mienionych w załączniku Nr 1. 

2) Prezesem i wiceprezesem Organizacji po
zostają na okres', przewidziany w §§ 10 i 11, prezes 
i wiccl'rezes Naczelnej Organizacji Hutnictwa Ze
laznego. 

3) Pierwsze zebranie Rady Organizacji zwo
łuje prezes Hutnictwa Zelaznego w ciągu 8 dni od 
daty ogłoszenia niniejszego statutu. 

---000---

506. 

ZARZĄDZENIE 
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU 

z dnia 2 września 1939 r. 

'wydane w porozumieniu z lVI:inistrem SprawWoł
skowy ch w sprawie uŁw(]J,zenia Wojennej Naczel

nej Organizacji Przemysłu Węglowego. 
Na pocLst3.iwie art. 29 us't. (1) punkt 4 i ust. (4) 

'i Mt. 53 ust. (1) i ust. (2) oraz art. 95 ustawy z dnia 
"30 marca 1939 r. o pows.zechnym . obowiązku 
'świadczeń rze,czowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 
'200) zarządza się co nastęffluje: 

§ 1. Powołuje się WojeIllną Naczelną Organi
zację Przemysłu Węgl'ow0go działającą na zasa
'dzie załączonegosta'tuLu. 

§ 2. Uczestnikami Woj elunej Naczdnei Orga
·ni.zacji Przemysłu W ęgJowe,g<o są w,sZYSGY d0,tych
'czas f)wi członkowie Naczelnej Organ izacji Przemy
' słu Węglowe;!o działającej na zasa,dzie rozporzą
'dzenia .Ministra P,rzemy,słu i Handlu z dnia 28 ei~r
pnia 1939 r. (Dz. U. R. P. Nr 82, poz. 530), oraz te 
'przedsięibior,stwa, które M,iilliste,r Przemysłu i Han
'dln włączy do Wojennej Naczelnej Organizacji 
"Przemysłu W ęgloweg,o zarządzeniem, wy,danym w 
porozumieniu z Mini'strem Spraw Wojskowych. 

§ 3. Wojenna Naczelna Orgamizacja Przemy
'słu Węglowego mo'że ,być upo-waŻlliolIla przez Mi
nistra Przemysłu i Handlu do wydawania w za'kre
sie przem~łu węglo:wego .zarządzeń, przewidzia
nych wart. 32 i a:rt. 53 ust. (1) ustawy o powszech
nym obowiązku ś,wirudczeń rzec.zowych. 

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

Minister PrzemysłtU i HaIlldlu: 
. (-) A. Roman. 
Załącznik co zarządzenia Ministra Prze

mysłu i Handlu z at.,ia 2 wlrZeśnia 1939 T. 

poz. 506). 

STATUT 
,Wojennej Naczelnej Organizacji Przemysłu 

Węglowego. 

§ 1. 
Działal.ność WQjemuej Naczelnej Organiza,cjt 

P,rzemy.słu Węglowego (W. N. O. P. W.) ()!b,~jmuj~ 
obszar Rzeczypospoli.tej Pol<s~de j . 

§ 2. 
Siedzibą W. N. O. P. W. jest mla,sto Katowi

ce; Minisler Przemyslu i Handlu albo l(.omitet Wy
'konawc,zy W. N. O. P. W. mogą prze,nieść jej sie
az1bę do innej miej,scowości. 

§ 3. 
W. N. O. P. W. ,jest osobą prawną; mc-źe na

'bvwać i zbywać maJątek nieruchomy i rtlichomy, 
zaciągać wszelkiego rodzaju z.ohow i ązania, pozy
wać lub być pozy,waną i za swe zobowiąza;nia od
p.owiada swoim majątkiem. 

§ 4. 
W. N. O. P. W. posługuje się pieczątką z na

pisem: "Woje<nna Naczelna Organizacja Przemy
słu W ę,glowe,go'·. 

§ 5. 
W. N. O. P. W. ma na celu: 
al wykonywanie "'czynności zleoonych przez 

M~nistra Prz e mysłtU i Handlu i w.spółdzia
łanie z władzami przy wykonywaniu usta
wy <O pow.~zechnym olbowiązku świa,dczeń 
rzeozowych, 

b) zapewni0nie najbardziej celowych, z ptmk
tu widzenia potrzeb Państwa, waruIllków 
pracy p.rzemysłu wę,glowego .. 

§ 6. 
Dla wYlpełnienia celów, wymienionych w § S. 

W. N. O. P. W.: 
1) w za,kresie ustalonym przez Ministra Prze

mysłu i Handlu: 
a) normuje produkcję, 
b) normuje zbyt 

w szczególności tarkże vr.zez wydaWalnie nakazów 
i zakazów produkmvania i sprzedaJWania; 


