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2. Władzami terenowy~ stoWaL-zyszenia są: 
· .a} komitety >Obywatelski-e odbudowy Wa=awy, 

b) wł.adze kół terenowych. 
3. Komitety i koła zagraniC1,Ile w zakresie do~olonym 

p.rzez us.tawodaW.stwo danego kraju. 
RADA GŁOWNA. 

§ 19. l. Do zadań Rady Głównej .należy: 
a) ustalanie zasad i programu prac akcji zbiórkowej i pro

pagandowej na rzecz odbudowy ·warszawy i okręślanie . 
wysokości świadczeń na ten cel, 

b) wybór P1·zew;odniczącego, Sekretarza Generalnego i po
zostałych <:złonków Centralnego Komitetu Obywatel
skiego Odbudowy Warszawy, Komisji Rewizyjnej 
i przewodniczących stałych komisji, 

c) zatwierdzanie sprawozdań z działalności C. K. O. O. W. 
i uchwalani-e preliminarzy budżetowych na rok opera
cyjny, 

-d) uchwalanie wniosków <> zmianę statutu .oraz uchwala
nie i zatwierdzanie regula minów, 

e) rozporządzanie majątkiem stowarzyszenia, 
f) powoływanie czło,nków honorowych .stowarzyszenia 

i nadawan~ odznaczeń oraz wystęJ)owanie o odznacze
nia państwowe. 

2. R ada może uprawnienia swoje przewidziane w ust. l 
pkt. a) i d) przekazywać Centralnemu Komitetowi Obywatel
skiemu Odbudowy Warszawy. 

§ 2(!. W skład Rady wchodzą: 
a) przedstawiciele centralnych organizacji i .stowarzyszeń 

będących członkami rzeczywistymi w liczbie jednego na 
każde 150 tysięcy członków, jednak n ie więcej niż .czte
rech _przedstawicieli z jednej .Qrganiza<!ji, 

b) -osoby zaproszone przez Radę do .swego składu, spośród 
wybitnych działaczy społecznych oraz osób .szczególnie 
zasłużonyeh dla s prawy odbudowy Wa rszawy, będących · 
członkami stowarzysz-enia,- · 

c) przedstawidele wojewódzkich i równorzędnych komite
tów obywatelskich O;dbudowy Warszawy - po dwóch 
na każdy komitet, · 

d) 'Członkowie honorowi stowarzyszenia. 
§ 21. l. Przewodniczący i Sekretarz Generalny mogą być 

wybrani tylko spośród członków stowarzyszenia powołanych 
do N. R. O . W . . 

2. Przewodniczący Rady jest równecześnie Przewodniczą
cym Komitetu Centralnego i Prezesem Stowarzyszenia. Se
kretarz Rady jest jedrwcześnie Sekretarzem Centralnego 
Komitetu i Sekretarzem Generalnym stowarzyszenia. 

§ 22. Regulamin uc-hwalony przez ·Radę :ustali okl'esy trwa
nia kadencji wł-adz .stowarzyszenia (§ 18) i .szczegółowo ·ter
miny i sposób zwoływania posiedzeń, pr.<Jwadzenia obrad o1:az 
.prawa i- obowiązki członków władz, a w szcreg.ólności :w.a
runki zgłaszania J wpr-owadzania do p01-ządku obra d wn.ios-
. ków członków Rady. · 

CENTRALNY KOMITET. 
§ 23. ·1. Do zak:r.esu działania Centralnego Komitetu Oby

watelskiego Odbudowy W.vszawy należy: prowadzenie <:ało
kształtu działalności ·stowarzyszenia zgodnie ze statutem i 
u-chwałami Rady Głównej. a w szczególności: . 

a) nadzór i kontrola organów terenowych, .zgodnie z regu
laminem zatwiei:dzonym przez .Radę. włącznie .z prawem 
ieh zawieszania i rozwiązywania, % obowiązkiem po
nownego zarządzenia nórmalnych wybwów w terminie . 
nie dłuższym. aniżeli 4 miesiące. 

b) zatwierdzanie instrukcji dla -organ@w ·ter-e'l)Owych, 
e) zwoływanie w miarę potrzeby odpraw _przedstawicieli 

organów ter-enowych, w zasadzie na szczeblu wojewódz
kim i równorzędnym" a także w ~jątkowycll przypad
kach ogólnych zebrań delegatów wszystkich jednost-ek 
terytorirunyeh stowarzyszenia .a~ongr~w OdbudoWY 
Stolicy), 

d) zarząd majątkiem stowarzyszenia. 
2. Komitet może przekazać Prezydium swoje urrawni~nia 

na stałe, luh na czas ok!reślony. 
§ M . l. W skład Komitetu wchodzą członkowie P..r-e;ydi.um 

(§ 26) i 15 osób wybranych przez Radę spośród członków 
Btowarzyszenia. 

2. Komitetowi służy prawo przybrania do .sw-ego .składu 
na czas do końca o0kresu, na który został wybrany. dalszych 
6-ciu członków spośród osób, wyróżniających się pracą .za

. wodową, 'Zwłaszeza na polu robudowy albo pracą .społeczną. 
a będących czlonkami stowarzyszenia. 

PRE:lYDIUM KOMITETU. 
§ 25. Do zakresu działania Prezydium należy reprezento

w!_'n lA IWwa!.~!P~ .)1!7.e~~ ł . .v.łat.w~nłfl _IIDr~ Jł!ea 
żących. · - - - ·--- - ·· 

§ 26. l. W skład Prezydium wchodzą: 
1) , Przewodnicząay i dwóch jego zastępców, 
2) Sekretarz GeneraLny i jego zastępca. 
S) Przewodniczący stąłych komisji (§ ~ pkt. 2}. 
2. Zastępców Przewodniczącego i zastępcę - Sekr tarza Ge

neralnego wybiera Komitet ze swego składu. 

. § 2'1. .5,poEób prow.adzenia prac .Prevdium ·oraz zaln~ 
działania poszczególnych jego członków ókreśli .Komitet. · 

KOMISJE KOMITETU. , 
§ .28. l. Stałe komisje (Komisja OrganWa.cyj!Da, Komisja 

'Finansowa, Komisja Propagandowa i Kmnisja Zagraniczna) 
]:ilOWOływane przez Centralny Komitet .;są organami prz;yg.oto
W.ującymi opracowanie _pos.Zczegómyoh zagadnień, ~hodZ<ł" 
cych w zakr.es działania stowarzyszenia. 

2. W razie potrzeby, 'Centralny Komitet może powołać ko
misje niestałe, powołane do opracowania poszczególnych -za
gadnień. Przewodniczący komisgi niestałych 'biorą udzial w 
?OS..edreniach Komitetu z _glQsem cl01·ade7..ym. 

B I . U R O. 
§ 29. l. Biuro stowarzyszenia podlega bezpośrednio Se

kretarzowi Generalnemu, który powołuje l .zwalnia personel 
bil.U"a. 

2. Organizację biura i rę~ulamin pracy określa instrukcja, 
·ucbwalona przez Centralny'' Komitet na wniosek Se1rretarza 
Generaln-ego. 

GŁOWNA KOMIS.JA .REWIZYJNA. 
§ 30. l. Do zakresu działania ·Głównej Komisji Rewizyjnej 

należy: 
a) kontrolowanie czynności cent ralnych i terenowych . or

ga:nów wykonawq:ycł'l $warzyszenia, w szcz-ególnośd 
ich gospodarki płemężnej i materiałowej, 

b) rewizja · ksiąg, dokumentów oraz zasobów kasowych 
i materiałowych .stow,arzyszeni,a, 

2. Główna Komi~ja Rew'izyjna składa Ra(lzie sprawozda
nia o wynikach przeprowadzonej kontroli ·ze swoimi wnios
kami. 

3. Głównej Komisji Rewizyjnej służy prawo żądania zwo
łania nadzwyczajn ego posiedzenia Rady. 

§ 31. L Główna Komisja Rew1zyjna s1dada się z 5 człon-
kaw wybranych przez Radę. ' 

2. K-<>misja -powołuje :ze swego sktadu prze'\\'Odniczą~o, 
zast.ępcę prz-ewodniczącego i .sekreiarz.a. 

§ 32. Działalność Komisji ·no1muje szczegółowo l'egulamin, 
uchwalony przez Radę. . 

Rozdział V. 
Organizacja terenowa. 

§ 33. Stowarzyszenie dzi ała w t~renie poprzez: 
l. Komitety obywatelsk·ie odbudowy m. ·st. Warszawy. 
2 . Koła pod nazwą ,.Odbudujemy Warszaw~" . 
§ .34. P.odstawową jednostką organizacyjną w terenie jest 

k.oło. 
§ 35. Koła mogą obejmować swą właściwością poszcz-egól

ne miejscowości, poszcz-eg<iilńe zakłady pracy, równi-eż urzę
Jily oraz instytucje, zakłady nauko~. orgar-rizacj'e, zawody, 
branże i s-towarzyszen-ia W jedn~j miejscowości mo_gą 
współistnieć róźne rodzaje koł. 

§ 36. Władzami koła są: 
ł. . Ogóhol.e zebranie. 
2. Zarząd. 
3. Komi<;ja Rewl7.yjna. 
§ 37. Komitety <Obyw<Jtel'sk.~ odbudowy Warszawy są: 

- i.. 'Gmlnńe. 
2. Dz:ielnicew.e. 
3. Miejski-e 
4. P.Qt:v:atowe. 
5. WojewGdzkie i .r.ównor~ne (Stołeczny i Miejski K on1.i-

tet Łódzki)~ · 
§ 38. l. Komitet gminny ·oraz k-<>młt-et m iejski w m:ieście 

niewydzielonym j est nadr.lięd.ną jednost.k<! organizacyjną .nad 
kołami, działającymi na terenie od_pow'edniej g ·miny 1ub 
miasta. 

2. Komitet y diielnicowe są nadrzędeymi 3ednostkami or
gimizacyjnymi nad 'kołami., działającymi na terenie ich wła-
ściwości terytoria'Jnej. · · 

3. Komitet powi'a'!:G WY jest j-ednastk.ą nadrzędną nad 1w
mitetami grainnymi oraz komitetami ·miejskimi m iast niewy-
dzielonych .na rereni-e ()dpowiednYego powiatu. . 

4. Kol)11 tet wojewódzki jest ,iednostką nadr-Zędną nad ko
mitetam: powiatowymi -oraz lromitetami miast .wydzielony~. 
położonych na terenie 'Odpowiedn1e_go wo_iewództwa . . . 

5.. K-orititet st.ołec;;ny, mi>e'isk i lromit.et ,ł-ódzki -o-r.az komitety 
miejskie miast, w których będą pewołan-e k.omlte.ty .dzielni
cowe, są jednostkami nadrzędnymi n:ad ~iałają_cymi na te
renie ich właściwości komitetami d-z1elmcowynn. 

§ 39. 'Władzanri komitetu terenowego ~ 
l. · Zebranie d elegatów .kół. 
2. Zarząd. 
3. Komisja R~wizyjna. . 
§ -40. 1. Zasady działania kół i komitetów terenowych na 

. wszystkich szczeblae-b organizacyjnych, w szczególności .spo
sób powoływania władz; sprawozdawczGść, zasady prowadz~· 

ia biu.r i ;rachunkowości. zasadv d.7ia!a1n-ości, .organizacyJ
nej - ustala 're-g.ulamin uChwalony p-rzez Centralny K-omitet 

zatwierdmny przez Radę .. 
2. Szczegółowy .sposób p1•owadzenia działalności komite-



,,MONITOR POLSKI'· - dnia 30 sie.I"J)nia t 948. r· Str. 5 

tów i kół' us~aratą insł\rukcje . vr.;ydane prze~ Centralny Ko
mitet. 

Ro z.d.z.fa l . v:r~· . 
Pl!Zepisy wspófu.e dla. organów stowarzyszenia. 

! 41. I. Wszystkie aecyŻje władz i organów stowarzyszęuLa 
. zapadają ~kłą większością głosów. 

. 2. W przypadku równości głosów uważa się,. że wniosek 
nie został przyjęty. 

sluibowe winno się odbywać w ramach istotnych potrzeo, 
wynikających z używania tego środka lokomocji i związa~ 
~ych ściśle z. obowiązkami służbowymi pracowni1t'a, uźywa- · 
gcego samochodu. 
· W przypadkach podyktowanych specjalną potrzebą może 
być oilobowy poiazd mechaniczny ·wyjątkowo użyty i do in~ 
~h cerów. 

§ 4~. l. Organizacje (§ lO), które delegowały swjrch przed- . 
stawicieli do Rady. !pają prawo odwołania swych przedsta
wicieli przed upływem kadencji i delegowania n a ich miej.- · 
sce innych. osób. jako członków Rady_ 

§ 2. za wyjątkiem przyJrndków szczególnie uzasadnio
nych, o czym decyduje kierownik właściwej jednost ki służ
bowej, a w ministerstwach minister, niedopuszczalne jest 
korzystanie z osobowych pojazdów mechanicznych w podró-
żach na dalekich odcinkach . 
Właściwy m inister w porozumieni u z Minist rem Komuni

kacji, a odnośnie władz zespolonych ponadl o w porozumie
niu z Ministrem Admin:.Stracji Publicznej wzglQdnie Mini
strem Ziem Odzyskanych, określi w przeciągu jednego mie
siąca od dnia wcjścia w żyde niniejszego ekólnika dia 
wszystkich osobowyeh pojazdów mechanicznych oddanych -
do obsl:ugiwania podległych. jednostek służbowych, jak:ie od
ległości od miejsca siedziby j·ednostki srużbo~ej uważa się za 
dalekie odcinki (promień wyjazdów}, biorąc pod uwagę gę
stość sieci publicznych środków lokomocji . Olueślenie to bę-· 
dzie uwidocztńone w sposób trwały na karcie kontrolnej 
pracy :wozu każdego osobDwego pojazd1,1 mechanicznego we
dług wzoru, opracowanego przez Ministerstwo Komunikacji. 

Zmiana taka jest ważna z dniem otrzymania przez Prezy
dium Centralnego Komitetu zawiadomienia. 

2. ' Prawo zmiany · swego przedstawiciela w granicach 
określonycń. w ust. l służy również wojewódzkim (i równo
rzE;<]nym} komitetom obywatelskim odbudowy Warszawy. 
. §- ~3. Wszystkie organy , stowarzyszenia,. których kadencja 
skończyła się, działają aż do chwili- ukonstytuowania się no
woobranych,. którym obowiązane są niezwłocznie przekazać 
czynności; majątek, akta i w szystkie urządzenia sfowarzy
s.zenia. 

Roz.dz.iał VII. 
Gospodarka stowarzyszenia.. 

§ 44. Wpł:y-wy stowarzyszenia st.ano•vią: 
l. . świadczen\a obywateli, 
2. jednorazo-we 1ub doroczne zbiórki pieniężne lub rzeczo.., 

we na rzecz odbuclowy Warszawy, 
3. ofiary, zapis;y, dotacje i subwencje, 
4. dochody z nieruchomośc.i oraz odseth.'i. od kapitałów 

i pożyczek, 
5. dochody z wydawnictw, 
6. dochody niestałe z doraźnych przedsięwzięć i inne. 
§ 45. Wszystkie wpływy st owarzyszenia wyjąwszy wy

ilatki przewidziane w budżecie przelewane są n i·ezwłoc=ie 
i; bezpośrednio do dyspozycji N . R. O. W. 

R o· z d z i a ł VIII. 
Pisma i publikacje. 

§ 46 . l. Wszystkie- pisma Centralnego Komitetu podpisuje 
Przewodniczący i Sekretarz. Generalny lub ich zastępcy . 

2. Przewodniczący może upoważnić Sekretarza Generalne
go i jege zastępcę do wyłącznego podpisywania pism w 
określonych przez siebie sprawach. 

3-. Zobowiązania, \.lmowy,. nakazy wypłaty do kasy, ·czeki 
ora z potwierdzenia odbioru pieniędzy - · podpJsują dwie 
spośród następujących osób: Prezes stowarzyszenia , Prze
wodn'czący Komisji Finansowej, Sekretarz Generalny ltib 
w razie ich nieobecności ich zastępcy. 

R o z d z i a ł IX. 
Nadzór. 

§ 47. Ogólny nadzór nad działalnością stowarzyszeni a spra
wu je Minister Administracji Publicznej w porozumieniu z. 
Ministrami Ziem Odzyskanych i Odbudowy za ...pośrednic
twem specjalnego delegata wyznaczonego do sprawowania 
stałej kontroli. 

Zmiana statutu i liKwidacja stowarzyszenia-. 
§ 48. 1. Wnioski w sprawie zmiany statu tu stowarzysze

ni& wymagają dra swej ważności uchwały Rady Głównej, 
powziętej większością' g!osów obecnych na zebraniu Rady. 

2. MąJątek stowarzyszenia w razie rozwiązania przezna
czonjr będzie wyłącznie na cele bezpośrednio związane z od-
budową m. st. Warszawy. · · 

· 'Postanowienia przejściowe. 
§ 49. Pierwsze zebranie organizacyjne Rady Głównej od

będzie się w składzie osób- i przedstawicieli organizacji i in
stytucji, zaproszonych przez- Pi'ezydium Naczelnej' Rady 
Odbudowy m . st·. Warszawy. 

§ 50.. l. Do czasu ukonstytuowania się Rady Głównej po
wołanej w trybie § .49 uprawnLenia Rady Głównej należą do 
Komitetu Wy!r.onawezego· Naczełn.ej Rady Odbudowy m . . st; 
Warsza·'»Y. · · 

2. Do czasu ukonstytuowania się organów teren<nvych sto
warzyszenia. (§§: 3~0) uprawni-enia tych organów należą do
organów terenowych przejętych przez. N. R. O. W . na mocy 
art. I2 ustawy z dnia 3 lipca 1947' r: e odbudowie m. st. 
Warszawy. 

545. 
OKOLNIK Nr. 19 PREZESA RADY . MINISTROW 

z· dnia 22 maja. !948 
w sprawie używania osobowych pojazdów mechanicznych. 

W wykonaniu uchwały Rady Ministrów z. dnia 23 lutego 
1948' r. w sprawie gospodarki samochodami państwowymi: 

· zarządzam. co następuje: 
§ L Używanie ·osobowego pojazdu mechanicznego · odda

nego do obsługiwania ·potrzeb władz, urzędów, zakładów, in
stytucji i przedsiębiorstw państwowych, · samorządowych i 
spółdzielczych,. przedsiębiorstw będących pod zarządem pań
stwowym. oraz !instytucji, zakładów i przedsiębiorstw, dzia
łających przy ud'liale. finansowym Państwa lub przez Pal'l
stwo subwencjonowanych określanych n iiej jak<> jednostki 

Prezes Rady Ministrów na wniosek właściwego Ministra 
może zwolnić p oszczególne osoby , od ogran rcze;ń p·rzewidzia
nych w ust. l. 

§. 3. Samochody osobowe dzie li s ię n a; 
a) reprezentacyjne {R), czyli przeznaczone do obsługi Pre

zydenta R. P., czlonków Rady Pruistwa, Marszalka i 
Wicemarszałków Sejmu, PYezesa Rady r.II.in.istrów, ]).ii
n istrów i Podsekretarzy Stanu, Pt·ezesa i Wiceprezesów 
C. U. P., Prezesa i Wiceprezesów Biura Kon troli Pań
stwa, Wojewodów oraz Ambasadorów i Ministrów Per
nomocnych za granicą ; 

b) dyspozycyjne (D) czyli przeznaczone do zaspakajania 
potrzeb komunik'acyjnych określonych jednostek służ
bowych celem usprawnienia ich pracy;. 

c) funkcyjne {F), czyli związane z wykonywaniem okre
ślonych czynności przez pracownika i przeznaczone ja
ko narzędzie jego pracy przy wYkonywaniu zadati służ
bowych, wymagających szybkiego przenoszen·ia się z 
mie jsca na m iej sce, jak n . p. inspekcjonowanie placó
wek terenowych, kierowanie j ed11ostką organizacyjną , 
której zakres czynności wymaga stałych i l icznych kon
taktów z innymi jednostkami, kontrola ruchu i t . p . 
Samochody te są przydzielane tym jednostkom admini
stracji państwowej , których zakl:es działania wymaga 
stałego posiadania szybkiego środka k omunikacyjnego. 

W t etminie jednego miesią~a od dnia wejścia w życie ni
' Il!i.ejszego okólnika właściwi ministrow.i.e i kierownicy il.rzę-
1 _dów centralnych dokonają w swych resortach podzi~u sa
. moch.odów osobowych według· powyższej klasyfikacji. 

§ 4. Wszystkim i osobowymi pojazdami mechanic=ymi 
dysponują przełożem je dnos tek służbowych , do których. ob
sługi , pojazdy są pt'zydzielone. Na nich też leży · odpowie
dzialność zr- celowe i ekonomiczne ich używanie. 

§· 5. Ka .y osobowy pojazd m echaniczny udaJący się po
za promie· wyjazdów winien być zaopatrzony w delegację 
służbową, ydaną przez kierownika właściwej jednostki 
służbowej·, w ministerstwach przez. m inistra, lub osob~ 
przez nieg upoważnioną. Numer · tej d~legacji winie:n być 
odnotowar. na karcie kontrolnej prący wozu w n1bryce 
"Uwagi". 

Nie doty .y to wyjazdów osób> v.rynrienionych w ostatnim 
ustępie § 2, · lecz i w tJch przypadkach nazwisko wyjeźdźają
cego winno być wpisane na karcie kontrolnej pracy wozu . 

§ 6. Przed użyciem osobowego pojazdu mechanicznego w 
granicach p,romienia wyjazdów należy wpisać do karty kon
trolnej pracy wozu nazwisko tej osoby, której na dany kurs 
został wóz oddany w używanie oraz miejsce docelow-ego wy
jazdu. 

§ 7. W każdej jednostce służbowej, a gdy chodzi o mini
sterstwa - w każdym ministerstwie zorganizowana zosta
nie kontrola nad przestrzeganiem postanowień §§ l, 2, 3, 4, 
5 i 6 .mniejszego okólnika: przez. wprowadzenie ścisłej ewi
dencji -zużycia materiałów pędnych. ilości przebytych kilo
metrów, miejsc docelowego wyjazdu oraz przez dokładne 
odnotowywanie godziny wyjazdów i przyjazdów osobowych 
pojazdów mechanicznych szczególnie z i do garażu, według 
wzoru ustalonego przez Ministerstwo) Komunikacji. · 

§ 8. Do przeprowadzenia kontrol~ nad stosowaniem ni
·niejszego okólnika upoważnieni będą il;tspektorzy samocho
·dowi. 

Inspektorzy ci wyznaczeni będą przez Prezesa Rady Mini
stJ.·ów na wniosek Ministra Komunikacji. 

Na p9dstawie delegacji Prezesa Rady Ministrów Komenda 
· Główna Milicji Obywatelskiej wystawi inspektorom samo= 
chodowym odpowiednie zaświadczenia, upoważniające ich 

' do żądania pomocy wszystkich, organów Milicji Obywatel" 
skiej. 


