Nr 203.

MONITOR POLSKI. Komisarz Rząd-owy.

§ 19.
Dla nadzoru nad działalnością Organizacji
Minister Przemysłu i Handlu może ustanowić Komisarza Rządowego.
Komisarz Rządowy czuwa nad tym, by działalność Organizacji odpowiadała celom jej i zadaniom i by była zgodna z postanov.rieniami niniejszego statutu.
Komisarz Rządowy jest upoważniony do:
a) wglądania we wszystkie akta, księgi, rachunki i rozliczenia Organiza cji, a władze
Organizacji obowiązane są dostarczyć mu
wszelkich wyjaśnień i materiałów;
b) brania udziału w zebraniach władz Organizacji 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 podaniem przedmiotu obrad;
e) uchylania umotywowanym pisemnym zarządzeniem w terminie do dni 7-miu od
chwili dojścia do jego wiadomości uchwał
i zarządzeń Organizacji niezgodnych z interesem publicznym lub przepisami niniejszego statutu, władze zaś' Organizacji mogą w terminie do dni 7 od tego zarządze
nia Komisarza Rządowego odwołać się do
Ministra Przemysłu i Handlu, który rozstrzyga sprawę ostatecznie,
f) zawieszania uchwał i zarządzeń władz Organizacji, jeżPli nie odpowiadają one celom
i zadaniom Organizacji. W tym przypadku 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-dniowym od daty przedstawienia sprawy Ministrowi Przemysłu i Handlu, wówczas
uchwała lub zarządzenie Organizacji odzyskuje swoją moc.
Zarówno uchylenie, jak i zawieszenie przez
Komisarza Rządowego uchwał i zarządzeń władz
Organizacji wstrzymuje niezwłocznie ich wykonanie 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 biura są pokrywane z funduszów Organizacji, w ramach budżetu, ustalonego przez Ministra Przemysłu i Handlu.
Delegat Ministra Spraw Wojskowych.
§ 20.
Minister Spraw Wo jskowych wyznacza swego
stałego delegata do Organizacji.
Delegat Ministra Spraw Wojskowych zgłasza
postulaty wojska pr ezesowi Orga nizacji, a w razie
ustanowienia K omisarza Rz ądow ego - temu Komisarzowi, jednakże w spraw ach, dotyczących dostaw wojskowych lub w innych nagłych sprawach
i w tym ostatnim przypadku - porozumiewa się
b ezpośr e dnio z pre7esem Organizacji.
Delegatowi Ministra Spraw Wojskowych
przysłu guje prawo wg10du w zarządzen ia Organizacji, dotycząc e pohycia potrzeb wojska.
Delegat M inistra Spraw W o jskowych ma
prawo brać udzi a ł we wszystkich posiedzeniach
Komitetów, Komisyj oraz władz Organizacji z gło
sem doradczym.
Delegat Ministra Spraw Wojskowych nie może pobierać żadnego wynagrodzenia z funduszów
Organizacji.
W spólna sprzedaż produktów.
§ 21.
1) Organizacja ma powierzoną sobie wyłącz
ną sprz e daż 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 podle~ają przy wykonywaniu powierzonych im czynności kontroli Organizacji i nadzorowi Komisarza
Rządowego.

§ 22.
Prezes Organizacji
może poszczególnym
uczestnikom udzielać zezwolenia na samoistne zawieranie umów sprzedaży artykułów hutniczych
własnego wyrobu. W razie ustanowienia Komisarza Rządowego zezwolenia te wymagają jego
z;gody.
Zakup surowców i maleńałów.
§ 23.
1) Organizacja ma powierzony sobie zakup na
rynku krajowym i rynkach zagranicznych surowców i materiałów potrzebnych dla produkcji uczestników.
2) Prezes mo że za z g odą Ministra Przemysłu i Handlu po wierzyć zakup tych surowców i ma~
teriałów instytucjom i firmo m przez siebie wybranym. Instytucje te i firm y przy dokonywaniu tych
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czynności podlegają kontroli Organizacji i nadzorowi Komisarza Rządowego.
3) Prezes Organizacji może uczestnikom
udzielać zezwolenia na samoistny zakup surowców i materiałów. W razie ustanowienia Komisarza Rządowego zezwolenia te wymagają jego
zgody.
Postanowienia finansowe.
§ 24.
1) Fundusze Organizacji dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. .
2) Fundusze zwyczajne powstają ze składek
członkowskich ustalonych przez Radę i służą na
pokrycie normalnych wydatków Organizacji zgodnie z budżetem.
3) Fundusze nadzwyczajne powstają z opłat
specjalnych, uchwalonych przez Radę na wniosek
Prezesa.
§ 25.
1) Kontrolę księgowości i kasowości Organizacji oraz jej stanu majątkowego przeprowadza Komisja Rewizyjna powoływana przez Radę na okres
roku spośród przedstawicieli Organizacji.
2) Komisja przeprowadza kontrolę w miarę
swego uznania, nie rzadziej jednak, niż raz do roku po sporządzeniu zamknięć rachunkowych.
3) Komisja Rewizyjna składa · sprawozdanie
i wnioski na posiedzeniu Rady bezpośrednio.

Kontrola.

§ 26.
1) Celem sprawdzenia, czy wszystkie postanowienia niniejszego statutu, uchwały wład:z: Org.a nizacji, postanowienia regulaminu Organizacji
i zarządzenia władz w zakresie gosnodarki wojennej zrzeszonego przemysłu są przestrzegane, uczestnicy 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 uczestników organizacji. Organom kontroli służy prawo
przeglądania ksiąg, faktur,
korespondencji, list
wypłat i innych aktów uczestników Organizacji,
jak i żądania od Zarządów i kierowników poszczególnych działów tychże przedsiębiorstw potrzebnych wyjaśnień.
Sąd

P-olubowny.
§ 27. ,
1) Wszystkie spory uczestników Organizacji
między sobą oraz spory pomiędzy uczestnikami
a Organizacj ą, jakieby powstały na tle działalno
ści lub likwidacji Organizacji, podlegają rozpo znaniu przez sąd polubowny z wyłączeniem zwykłej
drogi sądowej.
2) Nakazy i zakazy wydane przez Organizację
w charakterze organu Ministra Przemysłu i Handlu na podstawie ustawy z dnia 30 marca 1939 r.
o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych, jak również zarządzenia Komisarza Rządo
wego, nie mogą być zaskarżone do Sądu Polubownego.
3) Sąd Polubowny orzeka w komplecie złożo
nym z 2 s ę dziów i przewodniczącego.
4) P rzewodniczącyc h w liczbie 6-ciu wybiera na prz e ciąg 12 miesięcy Rada Organizacji.
5) Nie mogą sprawować funkcyj przewodniczący ch członkowie władz lub pracownicy przedsiębiorstw, będących uczestnikami Organiz 'lcji.
6) Przewodniczącego Kompletu Orzekające
go wybie rają 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 przewodnicząc ego wyznacza Minister
Przemysłu i Handlu, a w r azie ustanowienia Komisarza Rządowego - ten Komisarz, uwzględnia
jąc zasadę kolejnego przewodniczenia.
7) Jeżeli wezwany w ciągu dni 7-miu nie wyznaczy sędziego polubownego, l\-linister Przemysłu 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 Cywilnego.
Likwidacja.
§ 28.
1) Likwidacja Organizacji nastąpi:
a) z mocy samego prawa z chwilą obwieszczenia Ministra Spraw Wojskowych, przewidzianego wart. 47 ust. (1) ustawy z dnia
30 marca 1939 r. o powszechnym obowią?:
ku świadczerl rzeczowych,
h) na zarządzenie M inistra Przemysłu i Handlu wydane w porozumieniu z Ministrem
Spraw Wo jskowych.
2) Z chwilą wydania wymienionych wp. 1) zarządzeń zrzeszenie prze mysłowe pod nazwą "Naczelna Organizacja Hutnictwa lelaznego" przeprowad za likwidację działalności Wojennej Naczelnej
Organizacji Hutnictwa lelaznego według za >:Id
ustalonych przez Radę tej ostatniej Organizacji,
wynikającej z niniejszego sta tu he .

13
SalD.kc;e.
§ 29.
Prezes Organizacji obowiązany jest pisemnie
zawiadamiać Ministra Przemysłu i Handlu, a w razie ustanowienia Komisarza Rządowego - tego
Komisarza, o każdym wypadku nieprzestrzegania
niniejszego statutu przez któregokolwiek z uczestników.
Przepisy przejściowe.
§ 30.
11 Członkami pierwszej Rady Organizacji są
dotychczasowi członkowie Naczelnej Organizacji
Hutnictwa lelaznego oraz ustanowieni zgodnie
z §§ 5 i 13 przedstawiciele przedsiębiorstw, wymienionych w załączniku Nr 1.
2) Prezesem i wiceprezesem Organizacji pozostają na okres', przewidziany w §§ 10 i 11, prezes
i wiccl'rezes Naczelnej Organizacji Hutnictwa Zelaznego.
3) Pierwsze zebranie Rady Organizacji zwołuje 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 Naczelnej 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.z echnym . obowiązku
'świadczeń rze,czowych (Dz. U. R. P. Nr 30, poz.
'200) zarządza się co nastęffluje:
§ 1. Powołuje się WojeIllną Naczelną Organizację 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 czł onkowie 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
porozum ieniu z Mini's trem Spraw Wojskowych.
§ 3. Wojenna Naczelna Orgamizacja Przemy'słu Węglowego mo'że ,być upo-waŻlliolIla przez Ministra Przemysłu i Handlu do wydawania w za'kresie przem~łu węglo:wego .zarządzeń, przewidzianych wart. 32 i a:rt. 53 ust. (1) ustawy o powszechnym obowiązku ś,wirudczeń rzec.zowych.
§ 4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia.
_
Minister PrzemysłtU i HaIlldlu:

.

(-) A. Roman.
Załącznik

co

zarządzenia

mysłu

i Handlu z at.,ia 2
poz. 506).

Ministra Prze1939 T.

wlrZeśnia

STATUT
,W ojennej 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 P ol<s~de j .

Siedzibą

§ 2.
W. N. O. P. W. jest mla,s to Katowi-

ce; Minisler Przemyslu i Handlu albo l(.omitet Wy'konawc,zy W. N. O. P. W. m og ą prze,nieść jej sieaz1bę do innej miej,scowości.
§ 3.
W. N. O. P. W. ,jest osobą prawną; mc-źe na'bvwać i zbywać maJąt e k nieruchomy i rtlichomy,
zaciągać wszelkiego rodzaju z.ohow i ązania, pozywać lub być pozy,waną i za swe zobowiąza;nia odp.owiada swoim majątkiem.
§ 4.
W. N. O. P. W. posługuje się pieczątką z napisem: "Woje<nna Naczelna Organizacja Przemysłu 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 ustawy <O pow.~zechnym olbowiązku świa,dczeń
rzeozowych,
b) zapewni0nie najbardziej celowych, z ptmktu 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 Przei Handlu:
a) normuje produkcję,
b) normuje zbyt
w szczególności tarkże vr.z ez wydaWalnie nakazów
i zakazów produkmvania i sprzedaJWania;
mysłu

MONITOR POLSKI. 2) okr eś la za,p,otrz ebowania ucz estników na
surowce, m ate r,jały techniczJle , maszyny, urządz e
nia, instalacje, ,k redyty itp., potrzebne dla wykonywania programu produkcji i zby,iu, oraz zg łas za
właściwym władz'om za[p'otrzebowClJnia, których
uczestnicy nie mo,gą sami pokryć, rozdziela kontyngenty między uczestników, a w razie pooirze,b y
'organi.zuje wspólny ~akup potrzebnych surowców

i

materiałów;

,
3) orga;nizuje, a tal1<'że utrzymuje składy celem
'tworzenia i mClJgazynowCllllia produkcji, zapasów
'sl1rowców i materiałów techniczlI1.ych;
4) organizuje impor,t;
5) op.racowuje i opiniuje projekty nowych
przedsiębiorśtw i o.r,g anizuje nowe p.rze.dsiębior
'stwa;
,
6) przedkłada właśdwym władzom projekty
c CtIlnik ów, projekty taryf przewoz'owych i projek'ty re,gul,owania warunków pracy tudzież w,spół
'działa w ,kontroli cen i kalkulacji;
7) określa i zgłasza właściwym władzom zapotrzehowania ucze'stniików na koniecznych pracowników umysłowych i f~ycznychi
8) reprezentuje uczestników w sprawach ich
'z;biorowe,g,o stosunku do prac,owników;
,
9) r~guluje i kontroluje wykoInanie przez uczestników zarządzeń władz w .z akresie gospooarki
węglowej;

10) stawia wnioski w ,sp.rawie tworzenia przy'musowych po,rozumień w dziedzinie produkcji,
zbytu, skupl\.l;
11) współdziała w ikontroli transakcji zawieranych przez uczestników oraz ich grupy, zbiera
'wszelkie damc, informaCije, wyjaśnienia" ma prawo
w.glądu do ksiąg, clok.ume.ntów, oraz dostępu
'ws,zelkich hiur i pomieszczeń przedsiębiorstw;
12) prowadzi ewidencję zatrudnienia poszczególnych przedsiębiorstw, ich załóg, .z apasów produktów, supo'w ców, materiałów potr.zebnych . do
produkcji oraz wszelkich daillych, potrzebnych do
'ustalenia zdolności ,produkcyjnej przedsięhiors,tw,
s't,olPnia wylwrzy,s.lCllllia tej zdolności, oraz spraw-

ao

'ności przedsiębi'orsl'w;

13) wyko.nyw.uje inne czynności zlecone przez

'władze.

•
§ 7.
Nakazy i zakazy, .przewidziClllle w § 6 punkt
'1, W. N. O, P. W. wydaje sama.
Wszystkie inne czynności, przewidziane w § 6,
'W, N. O, P. W, wykonuje b'lidź sama, bądź też za
pośrednictwem swych uczestników, bądź ,też przy
pomocy organizac.ji przez siebie utworzonych.
§ 8.

.

Uczc's lnikami W. N. O. P. W. są wszystkie

pI1ze~siębiorstwa za,jlIDujące się. p:,odukcją wę,gla
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r ekto r a, drugi funkc je zastęp c ów dyrektora, a jeden funkcje delegata w Warsza!w ie.
Członków Komitetu Wykonawczego powolnje
Minis,te,r Przemysłu i Handlu drogą nom inacji.
Komitet W)'Ikona.wCizy jest odpowiedzialny za
swoją działalność i za działalność W. N. O. P. W.
'wobec Ministra Przemysłu i HClJndlu.
§ 13.
Komite.t Wykonawczy zbiera się w terminie
'i w miejscu, wyznaczonym przez przewodniczące
go, a w razie jego nieobecności lub przeszkody'pr.zez zastępcę przewodniczącego.
Komitet Wykonawczy ie5t zdoLny do powzię
cia uchwał przy obecności co najmniej 3 człooków,
w tym przewodniczącego i dyrektora lub ich zastępców.

Uchwały Komi1etu WY'konawczego zapadają
'większościa. gło.sówobeonych; w razie równości
głosów rozstrzyga ,głoo przewodniczącego.

§ 14.

Każda uchwał,a Komitetu Wykonawczego mo-

że być zac~elpi ona ,przez zailllteresowa.~ego uczestnika zażalenie m do ' Ministra Przemysłu i Handlu.
Odpis zażalenia powinien być jecLno(!ześnie
'doręczony Komitetowi Wy.konawczemu.
Zażalenie nie w,shzymuje wykonania zaczepione'j uchwalły.
Wstr.zymanie . zaczC[>io,n ej 'Uchwały może zarządzić Minister Przemysłu i Handlu albo sam KomitetWykonawczy.
§ 15.
Komitet W)'Ikonawc,zy może uchwalić regulamin swe,g'o urzędowania.
.
W. ·N. O. P.W. posiada w Warsiz awie swo'ją
delegaturę w celu utrzymania łączno'ści z wł,adza
mi i zalatwjania zleconych jE!tj spraw.
§ 16.
W imieniu Komi.tetu Wykonawczeg,o wystę
puje na zewnątrz przewodniczący lub dyrektor
względnie kh zas'tępca oraz delegat W. N. O. P.
'W. w Warszawie (§ 12 USIL 2).
Wszelkie zobowiązania i akty prawne podpisuje w imieniu W. N. O. P. W. przewodniczący lub
'dyrektor, albo łąc,znie dwaj ich zastępcy. Inne pisma podpisuje dy,rektor 1tt!b jego zastęlPca.
§ 17.
Nrudzór nad W. N.O. P. W. 6)prawuje Ministe.r
'Pnzemysłu i Handlu.
§ 18.
W Q,bradach a.rganów: W. N.O, P. W., wymienionych w § 11 lPunkty 1, 2,3 i 5, mogą uczestniczyć.dele,gaciMin~stra Przemysłu i HClllldlu oraz
'M inis,tra Spraw Wojskowych.
Zakres dzialłania dele,gatów ustalą Ministrowie, którzy ich powołają.
Funkcje delegatów mogą być powierzone tak'zeczłonkom Komi!tetu Wyk'onaw.czego'.
Komilsarz, wyznaczony prze.z MinioStra Przemysłu i Handlu, ma prawo brania udziału wobradach o'liganów W. N. O. P" W. wymienionych w
§ 11 punkt 1 - 5 i zawieszania uchwał tych organów. Od zawieszenia IPrzysługu,je W. N. O. P. W.
prawo <J,dwołaJlia się w ciągu trzech dni do Ministra Przemysłu i Handlu. Jeżeli w ,przeciągu sied- .
miu dni 'od chwili otrzymania odw ołan ia Minis,ter
Przemysłu i HaiI1Jdlu nie uchyli zawies,z onej uchwały Komitetu WykoallawczC\go, uchwała ta struje się

kam;e,nneg'o, ihmnabnego, brykIetow wę,glowych,
'koklsu i ,produkowa,ny:ch łącznie z wydobyciem wę
gla węglopochodnych tudzież przedsiębiors,twa
'trudniące się spr.zCldażą tych produiktów w zastęp
stwie biur 'Sipr,zedaży przedsiębiorstw je wytwarz~
'jących (lwslPóme biura sp.r,zedaży, ~,oncer~y, ,,~ah
'wo" Sp. z o. o.) jak,o też nastę,pu1ące ZWIązkI po'wyŹlszych .prze.dsię~iorstw:
". .
.
a) Unia Polsluego Przemyslu Gormczo-Hutmczego w Katowicach,
'
b) Rada Przemysłowców Gómicczych i Hutilliczych Śląska Cies,zyńskiego w CiClszy.nie,
,c) Polska Konwencja Węglowa w KatQwi- prawomo:cną ~
CClJch,
§ 19.
d) Związek P.racodatwców GÓmoślą.skiClgo
Biuro W. N. O. P. W. prowadzi dyrektor orgaPrzemysłu GÓrniczo-Hl\.ltniczego w Katowinizacji przy pomocy zaprzysiężonych urzędników
cach,
'tego biura .oraz przy pomocy zaprzysiężonych
e) Rada . Ziazdu Przemysłowców Górni,czych urzędników uczestników or,g anizacji.
i Hutniczych Zag'łębia Dąbrowskie,go i Kra§ 20.
koWiSkiego w SOoS,nowcu.
Rada składa się z 15 do 20 osó.b, mianowaMiIllisŁer Przemysłu i Handlu jes't władny w 'nych przez Ministra Przemysłu i Han.dlu SJpośród
drodze zarządzeń, wydawanych w porozumien-iu przedstawicieli uczestillików o1'lganizacji.
z Ministrem Srprruw Wo,isikowych, wykLuczać poZClJdaniem Rady będzie ustalanie zasadniczych
szczególne ,przedsięib,iolI'stwa z
N. O. ~. ~. oraz wytycznych dla działalności organizacji, oraz opipociągać do uczestnic.twa w mej przedSIębIorstwa niowanie lub decydowanie o wnioskach, które
do niei nie należące.
przedłoży jej w tym celu Komite,t Wyko!ll!awczy.
§ 9.
§ 21.
Uczestnicy W. N. O. P.W. są obowiązani do
Zebrania uczestników zwołuje Komitet Wy9tosowania się d.o pr.zepisów niniej,szego statutu konawczy w terminie i miejscu przez siebie wyznaoraz postaJ!lowień władz or&<;Lnizacji.i mrują oni nad- czonym.
.
.
to ohowiązek regulawego U1SZCZClJma o,płat na poKomitet Wykonawczy obowiązany jest zwokrycie kosZltów działalno,ści organizacji.
łać zebranie uczestników na żądanie Ministra
§ 10.
Przemysłu i Handlu w terminie, miejscu i z p<r
Wydatki W. N. O. P. W. p~kI'Y'wa się z opłat rządkiem obrad, w zarządzeniu tym podanymi.
uczestniJków, które ustala Kom1tet Wykonawczy,
§ 22.
'a zatwierdza Minister P.rzemysłu i Handlu, oraz
Do zakresu działania zebrania uczestników
z innych dochodów.
należy:
§ 11. '
a} dokonanie wyboru Komi'sji Rewizyjnej,
01"gCllllami W. N. O. P. W, są:
b) .zaoniniowanie na żadanie Komitetu Wvko1) Komitet Wykonawczy (Zarzą,d),
nawczego ilości, składu i zakresu działa
2} Ra,cla,
nia komisji fachowych oraz ich regulaminu,
3) Zebranie Uczestników,
c) zaopiniowanie na żądanie Komitetu Wy4) Komisia Rewizyjna,
konawczego wysokości onłat uczestników
5) Komisje fachowe,
oraz terminów i snosobów ich uiszczania,
6) Sąd POIlu1howny.
d) zaopiniowanie na żądanie Komitetu Wykonawczego re gulaminu zebrań uczestnikó":,,
§ 12.
e)
wysłuchanie i rozpatrz en ie spra~ozdanIa
Na czele W. N. O: P. W. stoi Komi,l et WykoKomitetu Wykonawczego za ubIegły rok
illawczy (Z 8XZą,d). któ.ry !kieruje dział,alnością, zaobr achunkowy,
rz ądz a fundusz ami oI1ganizacji i reprezentuje ją na
f)
wysłuchanieslPrawozdani.a
Komis.ji Rem·zewnątrz .
zy,jnej za ubiegły rok obrachunkowy;
l('cm\tet Wyk'onawczy skłatda się z pTzewodg) załatwianie innych wniosków przedłożo
nicząc e.go , .zastępcy przewodni.czącego ore.z 5 innych przez Komitet Wykonawczy.
nych cz ło,n,kólw, z których jeden pełni funkcje dy-
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§ 23.
~ebranie uczestników zagaja przewodniczący
Koml!etu Wykonawczego lub jego zastępca; przewodmczącego zebrania wybierają zebrani uczestnic" większością głosów.
§ 24.
Zebranie uczestników jClSt . prawomocne bez
względu na ilość obecnych.
.
Uchwały zebrania uczestników zapadają wvłącznie ,glOisami uczes,tnitków, względnie ich za's ŁęlPCów.
Uchwały zebrania uczestników zapadają zwyqą większooŚcią głosów oddanych; w razie równości gło s '''''' Ef'l, W'1h, nie dochodzi do skutku.
Każdy uczestnik ma ieden głos.
§ 25.
Odpis protokołu zebrania uczestników winien
być przedłożony Ministrowi Przemysłu i Handlu.
§ 26.
Zebranie uczestników wybiera Komisję RewizYJiną w sk,ładzie 5 'osób s,pośród przeds,tawicieli .
uczestników W. N. O. P. W. na przeciąg jednego
roku.
. Komisja Rewizvjna bada działalność finansową Komitetu Wykonawczego i conajmniejraz do
roku składa na zebraniu uczestników sprawozdanie z tego badania.
Członkowie Komi,sji Rewizn'nej mogą po upły
wie roku być wybrani ponownie.
Komisja Rewizyjna sama konstytuuje się
i ustala: swój regulamin.
§ 27,
Komitet Wykonawczy powołuje wedłu~ wła
snego uznania lub na podstawie opinii zebrania
uczestników komisje fachowe, które mają na celu
pr~ygotować i opiniować sposób wykonania poszczególnych zadań W. N. O. P. W.
Komisje fachowe działają na podstawie re,gulaminów lub wskazówek, otrzymywanych od
Komitetu Wykonawczego.
§ 28.
Spory uczestników W. N. O. P . W. między
sobą oraz spory ich z W. N. O. P. W., wynikłe w
zakresie dzia,łalności or,ganiz3tCii. będą ,r ozpatrywane i rozstrzygane p'r zez sądy polubowne w skła
dzie dwóch arbitrów i superarbitra wedle przepisów kodek su postępowania cywilnego o sądow
nictwie · polubownym przy uwzględnieniu postanowień niniejszego statutu. Nakazy i zakazy, wydawane przez W. N. O. P. W. w charakterz~ organu
Ministra P.rzemysłu i Handlu (§ 6 pkt 1). me podlegają , rozpoznaniu przez sąd po,l ubowny.
...
..
Sędziów polubownych ustanawiają strony,
każda po jednym.
W wypadku uchylenia si'ę strony od ustan~
wienia sędziego polubownego, wyznacza go Kon1ltet Wykonawc'zy na pisemny wniosek strony drugiej, a jeżeli stroną w sporze je'st W. N. O. P. W.,
wyroa(!za go Minister Przemysłu i Handlu.
§ 30.
Sędziowie polubowni wybiera ją przewodniczącego.
.
W wypadku niemożności uzgodniema osoby
przewodniczącego przez, sędz!ów polubownych
wyznacza go na wniosek Jednej ze stron Kom~te't
Wykonawczy, a jeżeli s1roną w sporze Jest
W. N. O. P. W., wyznacza go Minister Przemysłu
i Handlu.
§ 31.
1) Ukwidacja W. N. ~', P. W. nastąpi: aj z, mo·
cy samego p,rawa w termlTIl~, podanym w ob~le~z
czeniu Ministra Spraw WOJskowych, przeWIdZIanym wart. 47 ustęp (l) ustawy o powszechnym
obowiązku świad(!zeń rzecz:owych, lub b) zarzą
dzenia Ministra Przemysłu 1 Handlu. wydanego w
porozumieniu z Ministrem Spraw WOllSk?wych. Zarządzenie to będzie ogłoszone w Morutorze Pol§2~

skim.
. K 't t W k
2) W ciągu najdalei 2 tygodm ~ml ~
,y?:
nawczy W. N. O. P, W. ogłosi SPOSO? l~k.wIdac)l, .
wybierze komi,sję likwidacyjną i okresli JeJ zakres
działania.
k' . 1 b
3) Majątek pozostały pf? zaspo OJen1U '! za:
bezpieczeniu wierzytelnoscl podle~a rozdzlałoWl
między uczestników W. N. O. P. W. w stoS<UlIlku
do wysokości uiszczonych opłat.
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ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU

z dnia 2 września 1939 roku
wydane w porozumieniu z Ministrami Spraw.Wofskowych i Spraw Wewnętrznych O oboW1ą~k~
przystąpienia do Związl~u Elektrowni P~lskich
w Warszawie przedsięb[orstw, wytwarzaJ~cy~h,
przetwarzających, przesyłających lub rozdzlCla'.ą:
cyeh energię elektryczną w c~lu zaw.odowego Jej
zbytu oraz o nadan iu te~u ZWlązko~J ~hara,kteru
o rganizacji przymusow'cJ w rozumlcruu art. 53
ust. (2) ustawy z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych.
Na podstawie art. 29 u st. (1) pkt 4 01'~Z
ust. (2) i (4) oraz art. 53 ust. (1) i (2) ustawy z. dma
30 marca 1939 r. o powsze chnym obOWIązku

