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

Dnia 4

wrze śnia ,

,1939 r.

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

t5

__N
__r~03. ______--------~__--------------M-0-N-I-T-0-R--P-0-L-S-K-I.--__
D_n_ia__
4_w_r_z_es_'n_ia__l_93_9_r_.__________________~.-------świadczeń rzeczowych (Dz. U. R. P. Nr 30,
poz. 200) zarządzam co następuje.
§ 1. Związkowi Elektrowni Polskich w Warszawie nadaje się charakter organizacji przymusowej w rozumieniu art. 53 ust. (2) ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych.
§ 2. Przedsięlbiorstwa, wytwarzające, prze''twarza:jące, przesył.rujące Jub ro:z..dzielające ooergię
elektryczną w celu zawodowego jej zbytu, które
nie są członkami Związku Elektrowni Polskich
w Warszawie, z mocy niniejszego zarządzenia stają się członkami tego Związku na okres, w ciągu
którego obowiązuje niniejsze zarządzenie, bez prawa wcześniejszego wystąpienia; zawiesza się również na ten okres prawo wystąpienia ze Związku
Elektrowni Polskich przedsiębiorstw, które już
należą do tej organizacji.
§ 3. Organizację, cel i zakres działania
Związku Elektrowni Polskich normuje statut tegoż Związku, zatwierdzony przez Komisarza Rzą
du na m. st. Warszawę decyzją z dnia 18 paździer
nika 1929 r. Nr BP. 9252/29, z uwzględnieniem
przepisów niniejszego zarządzenia.
§ 4. Związek Elektrowni Polskich w Warszawie oprócz celów przewidzianych w statucie
ma za zadanie:
aj dokonywanie czynności zleconych przez
Ministra Przemysłu i Handlu,
h) współdziałanie z władzami przy wykonywaniu ustawy o powszechnym obowiązku
świadczeń rzeczowych,
c) zapewnienie najbardziej celowych z punktu
widzenia potrzeb Państwa warunków pracy zakładów elektrycznych.
§ 5: Związek Elektrowni Polskich ma prawo
ł obowiązek organizować w granicach posiadanych
uprawnień produkcję i dostawę energii elektrycznej przede wszystkim dla potrzeb obrony Pań
stwa, a w szczególności:
a) ustalać zapotrzebowanie,
organizować
wspólne zakupy i wyjednywać przydział
materiałów pędnych, surowców i wszelkich wyrobów potrzebnych dla ruchu zakładów elektrycznych oraz ich odnowienia
lub rozbudowy,
h) zgłaszać właściwym władzom zapotrzebowanie na personel fachowy dla zakładów
elektrycznych,
c) współdziałać w kontroli nad wykonywaniem przez członków Związku obowiąz
ków wynikających z przepisów ustawy
o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych,
d) organizować wzajemną pomoc i wymianę
energii elektrycznej pomiędzy przedsię
biorstwami członków Związku,
e) opracowywać plany ograniczeń dostawy
energii elektrycznej poszczególnym kategoriom odbiorców oraz w tych przypadkach, gdy zakład elektryczny nie może
w należyty sposób zaopatrywać swoich
odbiorców w energię elektryczną, przydzielać tych odbiorców innym zakładom
elektrycznym z równoczesnym ustaleniem
warunków tych dostaw,
f) opracowywać i przedstawiać Ministrowi
Przemysłu i Handlu wnioski, dotyczące
świadczeń, wynikaj ą cych z ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń rzeczowych, a w szczególności wnioski w zakresie pM e) niniejszego paragrafu,
g) wyjednywać i opiniować kredyty dla
Związku i jego członków.
§ 6. Minister Przemysłu i Handlu może w
myśl art. 29 ust. (4) . i art. 53 ust. (1) przekazać
w całości lub w części Związkowi Elektrowni
P<?ls~ich w Warszawie swoje uprawnienia, przeWidZiane wart. 29 ust. (4), art. 32 i art. 53 ust. (1)
ustawy o powszechnym obowiązku świadczeń
rzeczowych.
§ 7. Minister Przemysłu i Handlu mianuje
Radę i dyrektora Związku.
§ 8. Niezależnie od świadczeń, przewidzianych w statucie Związku Elektrowni Polskich Rada ~wiązk.u może obciążać członków opł~tami
speCjalnymi na koszty działalności organizcrcji
oraz opłatami związanymi z organizacją wspóln~ch zakuI?ów jak rów,nież opłatami, wynikający
mi z kosztow wykonama obowiązków, nałożonych
przez ustawę o powszechnym obowiązku świad
czeń rzeczowych.
Wysokość tych opłat, sposób ich uiszczania
j rozłożenia na poszczególnych członków Związ
ku. ustala .Rada Zwią~k? uchwałą, podlegającą zatWierdzemu przez MImstra Przemysłu i Handlu.
§ 9. Organizację zakupów i sprzedaży surowoów, materiałów i wszelkich produktów, po~rzebnych ~la. ruchu zakładów elektrycznych, dla
łch odnowiema lub rozbudowy, Rada Związku
może powierzyć spółdzielni "Polskie Elektrownie - Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie" albo innym organizacjom handl?wym, jeżeli one przyjmą na siebie ten obowIązek.

.§ 10. Na~zór nad czynnościami, wykonywanymI przez ZWIązek Elektrowni Polskich w Warszawie,,:, zakresie przewi?zianym w niniejszym zarządzemu, ~p:awuJe komIsarz rządowy, mianowany przez MmIstra Przemysłu i Handlu.

Komisarz rząd,owv ma praJWo brać ud~iał w
walnych zgromadzeniach i w posiedzeniach Rady,
ma prawo wglądu do akt Związku oraz żądania od
prezesa i dyrektora Związku wszelkich wyjaśnień.
Komisarz rządowy może zawieszać uchwały
i decyzje władz Związku w ciągu 2 dni od chwili
powzięcia o nich wiadomości. Przeciw tym decyzjom komisarza rządowego służy władzom Związ
ku prawo wniesienia w ciągu 3 dni sprzeciwu do
Ministra Przemysłu i Handlu.
W razie gdy Minister Przemysłu i Handlu
nie poweźmie decyzji w ciągu 7 dni od daty otrzymania sprzeciwu, zawieszona uchwała lub decyzja
staje się obowiązująca.
Minister Przemysłu i Handlu wyznacza komisarzowi rządowemu wynagrodzenie z funduszów
Związku Elektrowni Polskich.
§ 11. W obradach władz Związku mają prawo brać udział stali delegaci Ministra Spraw Wojskowvch i Ministra Spraw Wewnętrznych.
Narlto Ministrowie Spraw Wojskowych i
Spraw Wewnętrznych mogą delegować do Związ
ku innych delegatów dla omawiania zagadnień
specjalnych.
§ 12. Wszelkie spory członków Związku
między sobą oraz spory między członkami i Zwiqzkiem, które powstaną na tle działalności Związku,
podlegają rozpoznaniu przez sąd polubowny z wyłączeniem zwykłej drogi sądowej.
Nakazy i zakazy, wydawane przez Zwi~zek
Elektrowni Polskich w charakterze organu Ministra Przemysłu i Handlu, nie mogą być zaskarżone
do sadu polubownego.
Jeżeli w ciągu 14 dni od wezwania o poddanie
sporu rozpoznaniu przez sąd polubowny wezwany nie wyznaczy sędziego polubownego albo sę
dziowie polubowni nie dokonaj ą wyboru przewoctniczące,óo, kaźda ze stron ma oprawo zwrócić się do Ministra Przemysłu i Handlu o wyznaczenie sędziego polubownego lub przewodniczą
cego.
Do sądu polubowneJ,5o maj", z~stl)sowanie
przepisy części pierwszej księgi III Kodeksu Postępowania Cywilnego.
§ 13. Do czasu mianowania przez Ministra
Przemysłu i Handlu, w myśl § 7, członków R:tdy
i dyrektora Związku Elektrowni Polskich funkcje
Rady spełnia obecna Rada Związku, do której pon~. dto wchodzą członkowie Komitetu Z akładów
'Elektryczmych do Spraw Swia,dczeń RzeclZ,o wvch,
'któr.zy dotychczas nie byH czło.nkami te,; Redy,
a funkqje dyrektora spełnia olbeony dyrektor teg'o
związku.

§ 14. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie
z dniem ogłoszenia i obowiązuje do terminIl. który
wsk:tże obwieszczenie Ministra Spraw Wojskowych o ustaniu obowiązku świadczeń rzeczowych
(art. 47 ust. (1) ustawv o powszechnym obowiązku
świadczeń rzeczowych).

Minister Przemysłu i Handlu:

(-) A. Roman.

---000--508.
ZARZĄDZENIE

l4INISTRA SKARBU
z dnia 2 września 1939 r.
'o ustaleniu terminu wykupu asygnat, którymi doKonano wypłaty wynagrodzenia za pobrane zwie.
rzęta pociągowe.
Na podstawie § 4 rOZlporząd:zenia MiniJStra
Skwrhu z dnia 29 ,siel'lpnia 1939 r. o wy.pusZiCzeniu
lLsygnwt (Dz. U. R. P. Nr 83, poz. 534) i ro:qJorzą
'dzemia Ministrów Spraw Wo~~kowych i Spraw Wewmętl'1ZJlych z dnia 29 siel"lpnia 1939 r. (Dz. U. R.
P. Nr 83, poz. 535) z,arządzam co następuje:
§ 1.
Asygnaty, którymi dokonano wypłaty za zwierzęta pociągowe pobrane na podstawie ,rozporzą
dzenia Prezydenta RzeczYlpospolitej z dnia 8 sie!ipnia 1927 r. o obowiązku <l,cLstępowamia z·wierząt
poci'llg.owych, wozów, pojawów mechanicznych
'l rowerów dla celów olbrony Państ:wa (Dz. U. R.
P. z 1939 r. Nr 74, poz. 5()Q) bądź na pods-tawie
us,tawy z dnia 3.0 mar,c a 1939 r. o pows:zechnym
obowiązl1m świadczeń rzeczowych (Dz. U. R. P.
Nr 30, poz. 200) będą wykupywane przez kasy
skarbowe po upływie 45 dni od daty wysławienia
asygnaty.
§ 2.
1. Asygnaty, o któ.rych mowa w § 1, mogą
być przedstawione do wykupu w dowolnej kasie
skarbowej.
2. Przy wy,kUipie asygiTIa1 ma hvć przoostawiany .- na żą;dani.~ kas wypłaca:jącycn - dowód,
na podstawie którego asygmata zootała wydana (,np.
dowód wykona!liia świooazc.nia, dowód pohrania
lub inny dOlkument wymieniOlIlY na przedniej stronie asy.gnwty).
§ 3.
Zarządzemie niniejsze wchQdz.i w życie z dniem

509.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA PRZEMYSLU I HANDLU
z dnia 2

wrrześnia

1939 r.

w sprawie powszechnego zezwolenia na przyw6z
niektórych towarów.
Na podstawie '§ 3 ust. 2 rozporządzenia Rady
Minif:>trów z ,d/nia 1 września 1939 r . o zakazie ,p rzywozu i wywozu towarów (Dz. U. R. P. Nr 87, poz.
555), udzielam powsozechnego zezwolenia na przywóz w okTCisie 10 dni o:d chwili wejścia w życie
obwieszozeinia niniejsze~o nastęP't1iących towarów:
a) artykuły przemysłowe o charakterze produkcyjnym (suTOwce, ma'szyny, urzą,dzenia
i narzędozia);
bl kawa, herbata, śledzie, ·słon1na i smalec;
c} alkaloidy, środki lecznicze i chemicznof;łTmaceutyczne (nie w postaci specvfików) z wyiatkipm szczepionek, surowic i
or~ano-prepara. łów,

Obwie/<'7.C'Zenie mmeJsze
z dniem ogłQls.zenia. .
Minister

wchodzi

Minister Sika,rbou:

życie

Przemv.,łt1

i Han,nu:
(~) Antoni Roman.

---0001--510.

ZA"P.7.A l'7l<"NTF.
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 4

września

1939 r.

o wa;r unkach udiźtelan1a pozwoleń na przvwó~
towarów z zagranicy i wywóz towarów za graniCę.
Na podstawie § 2 rozPoT7.adzenia Rady Ministrów z dnia 1 września 19"łq r. o zakazie przywozu i WyWOZU towarów rDz . U. R. P. Nr 87,
poz. 555) ~arządzam co następuje:
§ 1.
Pozwolenia na przywóz towarów z zagranicy
i wywóz towarów za ~ranicę będ~ udzielane:
1) Woiennym Związkom przemysłowym w
granicach ich uprawnień statutowych.
2) Branżowym centralom zakupu i sprzedaży
zorganizowanym jako spółki z ograniczoną odoowiedzialnością, jeżeli poddadzą się kontroli Ministerstwa Przemysłu i Handlu, polegającej w szczególności na:
a) zatwierdzaniu umowy spółki i jej zmian;
b) zatwierdzaniu składu osobowego organów
spółki i jej prokurentów oraz ustalaniu wynagrodzeń tych osób;
c) sprawowaniu nadzoru nad działalnością
. spółki przez osoby upoważnione do tego
przez Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
3) Spółkom prawa handlowego, wymienionym w wykażach firm uprawnionych do dokonywania przywozu i wywozu, które będą ogłaszane
w Monitorze Polskim.
W stosunkach do tych spółek stosuje się
przepis § 1 pkt. 2) lit. c).
4) Instytucjom rządowym, samorządowym,
ub ezpiec zeń społecznych oraz przedsiębiorstwom
państwowym na warunkach, ustalanych przez Ministra Przemysłu i Handlu w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami.
§ 2.

Minister Przemysłu i Handlu może w wyjąt·
kowo uzasadnionych przypadkach udzielać zezwoleń na przywóz z zagranicy i wywóz za granicę
niektórych towarów firmom, nieokreślonym w § l,
ustalając każdorazowo warunki przywozu i wywozu.
§ 3.

Zyski bilansowe spółek, wymienionych w § t
pkt. 2), przekraczające 0,5%, mogą być zużyte jedynie na cele, wskazane przez Ministra Przemysłu
i Handlu.
W stosunku do firm, wymienionych w § 1
pkt. 3) i § 2 procent zysku uzyskanego z transakcji
eksportowych i importowych, który może być
zużyty tylko na cele wskazane przez Ministra
Przemysłu i Handlu, ustala Minister Przemysłu
i Handlu każdorazowo.

§ 4.
Zarządzenie
ogłoszenia.

niniejsze wchodzi w

życie

z dniem

Minister PI'IZCIffi-y'słu i HandLu:

(-) Anioni Roman.

ogłoszerua.

(-l E. Kwiatkowski.
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