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M inister Handlu Wewnętrznego za·rządzi protokólarne prze
k~ie Ce ntrali maj·ątk.u n ieruchomego w zarząd i użyt.ko-
wan'e a ruchomego na własność. . 

§ g.' Szczegółowe . zasady organizacji i zakres działania 
CentraJ.i usta.li statut , nadalll<y przez Min :stra Handlu We
wnętrznego, w ipO!I"Ozumieniu z Przewoc.:niczącym P.a~stwo
wej Kom'sji Planow ania ~spodarczego oraz Mmstrem 
Skarbu o,głoo7.0ny w Mon itorze Pol:sklm . 

§ 10.' Je<i'nocześnie uchyla s ' ę zarządzen :e Ministra Prze
mysłu i Handlu z dnia 25 J isto!~Qda 1948 ·r . w sprawie na
dania stat utu Centrali Mięsne j (Monitor Polski Nr A-85, 
poz. 943). 

li l!.- ZaT2ądzen'e n 'n 'e js-ze w chodzi w życie z dn 'em ogło
sze!llIia z mocą obow:ązu j ącą o<l dnia l czerwca 1949 r . 

MINISTER HANDLU WEWNĘTRZ:t-.'EGO 
Dr. T . Dletrich 

PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ 
KOMISJI P'LANOW ANIA GOSPODARCZEGO wiz E. Szyr 

MINISTER SKARBU K. Dąbrowski 

534. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA HĄNDLU WEWNĘTRZNEGO 

z dnia 4 czerwca 1949 r . 

w sprawie organizacji punktów skupu zboża przez Centralę 
Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". 

Na podstawie § 8 i 9 rozporządzenia Ministrów Aprowiza
cji oraz Przemysłu i Handlu z dnja 28 s ier j:.lIl ia 1947 r., wy
danego w por<Xlumieniu z Ministrami: . Rolnictwa i Reform 
RoliIlych. A<im'n istra,cji Pu1b 'icznei, Ziem Odzys·kanych i 
Skarbu w sprawie unormowania obrotu zbożem i główny
mi produkt.ami przemiału (Dz. U. R. P. Nr. 61 , poz. 348) za
rządza się co następuje: 

§ 1. Zobowiązuje się Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samo
pomoc Chłopska" do przygotowania w tenllinie do dnia 1 
sierpnia 1949 r. - 2.600 punktów na całym obszarze Pań
stwa dla simpu i przechowan'a ze zbiorów w ·194·9/5<l roku 
l wpływów w na.turze z tytułu podatl(iu gruntowego nastę
pujących ga tunków zbóż: żyta , pszenicy, jęczmienia , owsa , 
gryki i prosa. 

§ 2. PojemnoSć magazynowa wszystkich punktów skupu, 
wskazanych w § l , winna wynooić co najmniej 400 .000 ton. 
Pojemność magazynowa poszczególnego punktu skupu win
na być nie mniejsza, niż zdolność przyjęcia zaofiarowanego 
zboża w ciągu 10 dni. 
Określone w li l przygotowan'e pun~ctów skupu o wska-

7..anej pojemności winno być przeprowadzone ni.ezale·żnic od 
T)bowlązJru dokonania magazynowania na podstawie dotych
czasowych zleceń Polskich Za!kładóv .. Zbożowych. 

§ 3. Pomieszczenia przygotowane stosown;e do § I winny 
być użyte wyłącznie dla przyjęcia j przecl1ov.'lłnia wymienio
nych w § 1 gatu!lIków ZibÓż . 

§ 4. ,Pomieszczenia magazynOowe winny mleć sz.c.ze1ne da
chy, śc.iany i podłogi . być guc'he. widne i przewiewne. po
mieszczenia winny być należycie zabezpieczone. Sciany w 
magazynach winny być świeżo wybielone, podłogi wymie
cione, a śmiecie spalone. Magazyny winny być poddane de
z-rt;!ekcjl. Ma.gazyny przy punktach skupu winny być do 
drua 1 sierpnia 1949 r . catkowicie opróżniooe z wszelkiego 
rodza ju innych towarów. 

§ 5. Magazyny przy punk tam skupu winny pooiadać na
stępujące wypos:;:żenia techniczne: 

a) wagę dziesiętną zalega-lizowaną . . z kompletem odważ-
ników, · .. 

bY wagę t. zw. "holenderską " dla ustalania ciężaru ga
tunkowego ziarna, 

c) termometr laskowy dla mierzenia temperatury złożo
nego w pryzmach zboża , 

d) w:alnię lu'b młynek do cZy<;"l.czen;a zboża , 
e) w miarę możności przyrządy do ustalania wUgotności 

ziarna oraz wagę techniczną 200 gr dla u.stalania zanie
czyszczeń zboża. 

f) o?powiednią Hość worków, sznuI'ka do wiązania wor
kow oraz łopat do przerzucania zboża . 

§ 6. Magazyny przy punkitach sklllpu winny pOosiadać odpo:
wiednią ilość należycie wyremontowanych środków trans
po~wych w celu sprawnego dokonywania załadunków 
ZbOoza. 

§ ~ . M!1~azyny przy p UIJJkta!ch skupu w inny być zaopatrzo
ne rowmez "';N odpo~ednią MOŚĆ zastaw wagonowych. 

§ 8. P~YJmowame zbo·ża . w magazynach przy punktach 
~~?U vil.nno być tak zorganizowane, aby każda dowieziona 
1100c ~boza mogła być szybko przyjęta. W tym celu należy 
w . r a7J:e . ~ot~z~by przyjmować w magazynie zboże na oopo-' 
w JedmeJ ilOSCl wag. 

.Rolnicy dowożący zboże winni być zala.twiani kole jno. 
Nledo1?uszcz~n~ J~st załatwianie interesantów poza kolejką . 

AkCja waz~mla l przyjmowania 2lboża winna być ściśle 
skD?r?ynowana z manipula.cją wypisywania i w ydawania 
kWItOW oraz wypłacarriem należn·ości, . 

§ 9. Na magazynach winny być wywieszone w miejscach 
widocznych odpowiednie szyldy, a ponadto umieszczony wi
nien być regulamin obowiązujący przy przyjmowaniu zboża. 

§ 10. Punkty slrupu dokonują zakupu i wysyłki zboża na 
podstawie miesięcznych kontra!lct-planów wystawionych 
przez Polskie Zakłady Zbożowe. Kootrakt-plany będą wy
syłane w końcu każdego miesiąca na miesiąc następny. 
Kontrakot-plany zawierać będą również dyspozycję wysył
kową . 

§ 11. Magazyny przy punktach skupu winny prowadzić 
księgę magazynową oraz posiadać kwi,tariusze dla zapisywa
nia ilości i jakości .przyjmowanego zboża. 

§ 12. Centrala Rolnicza Spółdzielni "Samopomoc ChłQIP
ska" w inna, w porozumieniu z Polskimi Zakładami Zbożo-

. wymi i Giełdami Zbożowo-Towarowymi, zorganizować do 
dnia 15 lipca 1949 I . fachowe }c,ursy dos-z.kalającc dla osób, 
które będą zatrudrrione na stanowiskach kierowniczych w 
punktach skupu. Regulamin i program kursów podlega za
twIerdzeniu przez Minis tra Handlu Wewnętrznego. 

§ 13. W punJctach skupu mogą był! zatrudnione r.a stano
wiskach kierowniczych osoby, które ukończyły z wynikiem 
dodatnim kursy, o których mowa 'N § 12. 

§ 14. Kierownicy punktów skupu i magazynów obowiąza
ni są do ŚCisłego przestrzegania przy przyjmowaniu 2lboża 
norm j8J'wśc.iowych, ustalonych przez Giełdy Zbożowo-To-
warowe dla poszczególnych rodzajów zbóż. .. 

§ 15. W okresie od dnia 1 do 15 sierpn ia 1949 r. ilnedsta
wiclele Wydziałów Handlu Urzędów Wojewódzkich oraz 
Polskich Zakładów Zbożowych dokonywać b~d ą oględzin 
punktów skJupu i magazynów dla stwierdzen i? . odpowia-
dają one warunkom wymienionym w §§ 4. 5. (' niniejsze-
go zarządzenia . 

§ 16. Zarządzeni e niniejsze wchodzi w żyde z dniem ogło
szenia z mocą obo',lIJiązującą od dnia 4 czerwca 1949 r. 

MINISTER HANDLU WEWNĘTRZNEGO T. Dietrich 

535. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 

z dnia 31 maja 1949 r . 
wydane w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Ko
misji Planowania Gospodarczego w sprawie określenia orga
nizacji i władz, uprawnionych do stwierdzenia odmowy przy
jęcia zamówienia pn:ez przedsiębiorstwa, wymienione w § 8 
ust. 1 rozpon:ądzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. 
o dostawach, robotach I usługach na n:ecz Skarbu Państwa, 

samon:ądu oraz niektórych kategorH osób prawnych. 
Na podstawie li 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 19 lute·go 1949 r. o dostawach, robotach i uSlugachna 
rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych -kategorii 
osób prawnych (Dz. U. R. P . Nr. 12. poz. 73) zarządza, się co 
następuje: 

§ 1. Do stwierdzenia odmowy przyjęcia zamówień przez 
przed~iębiorstwa wymienione w § 8 cytowanego na wstępie 
rozporządzenia Rady ;Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r . są 
uprawnione: . 

1) dla zamówień w zakresie robót przy inwestycjach bu
dowlanych: m iejscowe Zjednoczenia przedsiębiorstw 
Budowlanych, państwowe przedsiębiorstwa wyodręb
niOone oraz Społeczne Przedsiębiorstwo Budowlane; 

2) dla zamówień w zakresie robót mierniczych: 
a) gdy wartość poszczególnych zamówień przewyższa 

1.000000.- zł. - Główny Urząd Pomiarów Kraju, 
b) w innych przypadkach - Dyrekcja Państwowego 

przedsiębiorstwa Mierniczego. 
§ 2. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dnier.~ ogło

szenia. 

MINISTER BUDOWNICTW A 

. PRZEWODNICZĄCY PAŃSTWOWEJ 

wiz S. Pietrusiewfcz 
Podsekretarz Stanu 

KOIvIJSJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO wiz E. Szyr 

536. 
ZARZĄDZENIE MINISTRA BUDOWNICTWA 

z dnia 2 C'lerwca 1949 r. 
wydane w porozumieniu: co do § 2 ust. l pkt. 1) z Przewod
niczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, 
a co do § 2 ust. l pkt. 2 l 3 oraz ust. 3 z Ministrem Skarbu, 
w sprawie dostaw, robót ł usług na rzecz Skarbu Państwa, 

saJJ1()n:ądu oraz niektórych kategorii osób prawnych. 
Na podstawie §§ 12, 52, 57 ust. 2 i 58 ust. 1 rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1&49 r . w sprawie dostaw, 
robót i llsług na rzecz ·Skarbu Państwa, samorządu oraz nie
kt órych kategorii osób prawnych (Dz. U. R. P . Nr. 12, poz. 
73) zarządza się co następuje: 

§ 1. Powołane w niniejszym zarządzeniu : 
1) Paragrafy bez bliższego określenia oznaczaj ,j paragra

fy niniejszego zarządzerria. 
2) Paragrafy z doda:'liem słowa "Rozporządzenia" ozna

czają paragrafy r02porządzenia Rady Ministrów Z dnia 
19 lutego 1949 r. w sprawie dostaw, robót i usług na 

~. 


